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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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România a avut două imagini în lume: 

una s-a furat şi cealaltă s-a stricat 

 

 

Un neamţ vine să studieze în România şi se 

împrieteneşte cu un român. După ce îşi termină 

studiile, îl invită pe român la el acasă.  

Românul rămâne uimit când vede o casă frumoasă, 

cu Mercedes la scară şi îl întreabă cum de a reuşit 

în aşa puţin timp să se îmbogăţească. 

— Vezi podul ăla? zice neamţul. Ei, din zece saci de 

ciment, doi îi luăm eu, că aşa am învăţat în 

România. 

După un an de zile, neamţul îi întoarce vizita 

românului şi rămâne cu gura căscată când vede o 

vilă de 20 de camere, Ferrari în garaj. Îl întreabă 

cum a făcut, la care românul îi răspunde: 

— Vezi podul ăla? zice românul. 

La care neamţul, nedumerit: 

— Care pod?! 



O mamă îşi dojeneşte fiul: 

— Deci în Spania nu vrei să te duci, în Italia nu vrei 

să te duci, în Anglia nu vrei să te duci, fotbal nu 

ştii să joci... Bine, mă, atunci dă la facultate... să 

ajungem de râsul blocului! 
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În America, darurile se pun în ciorapi.  

În România, ciorapii sunt deja daruri! 



Românii, în loc să se gândească la ce vor mânca între 

Crăciun și Anul Nou, mai bine s-ar gândi la ce vor 

mânca între Anul Nou și Crăciun. 



În România zăpada este considerată sfântă. Odată ce 

s-a așezat pe șosea, nimeni nu o mai atinge. 



Q Ce spune românul atât la nuntă cât şi la 

înmormântare? 

S-a mai dus unul. 



Pe Titanic, se pare că a fost şi un român. După impact, 

tipul ia o barcă şi vâsleşte disperat să se salveze. 

— Unde pleci, domnule, că mai sunt femei aici?! 

— Lasă-mă în pace, omule, mie de femei îmi arde 

acum?! 



Q Cum traversează românii strada? 

 Dacă semaforul e verde — merg;  

dacă e roşu — aleargă! 
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Q Cum spune un surdomut că s-a născut în România? 

Se ia cu mâinile de păr. 



Toate autostrăzile din România sunt blocate. Două 

din cauza zăpezii, iar restul la faza de proiect. 



România are parlament tricameral: 

— Camera Deputaţilor; 

— Senatul; 

— Jilava. 



Studenţii europeni strâng bani pentru studii.  

Studenţii români strâng bani pentru examene! 



Întrebare la radio Erevan din partea românilor: 

— Când vom avea şi noi bomba atomică?  

Răspuns din partea ruşilor: 

— Când vă vom da-o noi! 



Mâncarea mexicană e cea mai periculoasă pentru 

inimă, susţin cercetătorii englezi. 

Şi cea româneasca e la fel, faci infarct când vezi 

cât costă! 
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În Statele Unite se lucrează dacă se plăteşte bine. 

În România se lucrează. Dacă se plăteşte — bine! 



România pentru Spațiul Schengen este ca un coi: 

participă, dar nu intră niciodată! 

 

 



Un autobuz aglomerat în București. 

El o priveşte... 

Și ea îl priveşte... 

El îi zâmbeşte... 

Și ea îi zâmbeşte... 

El rostește: 

— Ce zici... la prima? 

Ea coboară la prima. 

El se-aşează pe locul rămas liber. 



Culmea României 

Să ai o Dacie înmatriculata în Bulgaria, cu volan pe 

dreapta şi condusă de un ungur! 
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Q Cum se salută mai nou românii când vorbesc la 

telefon? 

 Tot ca pre vremea ailaltă: Salutare ţie şi 

ascultătorilor noştri! 



La un spital în România. 

— Poliță de asigurare aveți? 

— Am. 

— Pijama și încălțăminte de schimb? 

— Am. 

— Hârtie igienică? 

— Am. 

— Albituri și prosop? 

— Am. 

— Tacâmuri? 

— Am adus. 

— Domnul acesta cu dumneavoastră cine e? 

— E doctorul meu, în caz că dumneavoastră nu aveți. 



Situaţia financiară a României este atât de critică în 

acest moment, încât femeile sunt nevoite să se 

mărite din dragoste. 



Unul din doi angajați români ar munci într-o altă 

țară. Celălalt n-ar munci deloc. 
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Drapelul României desfăşurat de Antena 3 a fost 

dăruit Oanei Roman ca eşarfă. 



Cum obţine românul o operă de artă punând la lucru 

14 oameni: 8 străbunici + 4 bunici + 2 părinţi. 

 



Ca urmare a situației din Ucraina, a fost luată decizia 

că populația adultă a României să fie înarmată: 

femeile vor primi puști, iar bărbații vor primi 

puștoaice... 

 

Leul nu mai are valoare. Ce-i de făcut? 

— Îi dăm patru găuri. 

— Şi asta ar rezolva ceva? 

— Nu, dar am putea să-l vindem ca nasture. 
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Doi români, soția cu soțul, călătoresc în Statele Unite 

și se cazează într-un motel de pe highway. La un 

moment dat, soţia vede un şoarece în cameră, se 

sperie, urla şi îi zice soţului: 

— Sună repede la recepţie, ca tu ştii mai bine engleza, 

şi zi-le că la noi în cameră este un şoarece! 

SOŢUL: 

— Hello... 

RECEPŢIA: 

— Hello! May I help you, please? 

SOŢUL: 

— Do... aaaaa, do you know Tom&Jerry? 

RECEPŢIA: 

— Well... yes... of course. Why, please?! 

SOŢUL: 

— Jerry is here! 



Delta Dunării – singurul loc din România unde sunt 

mai mulţi peşti decât curve. 



Pachet de salvare economică a României 

În urma pandemiei de coronavirus, Guvernul acordă 

fiecăruia dintre noi cam 100.000 de lei. 

Ce facem ca să salvăm țara? 

Dacă cheltuim acești bani prin hypermarketuri, ei 

vor ajunge în China. 



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

72 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Dacă cumpărăm benzină, vor ajunge la arabi. 

Dacă cumpărăm calculatoare, vor ajunge în India și 

Hong Kong. 

Dacă cumpărăm fructe și legume, vor ajunge în 

Turcia, Spania, Italia, Egipt sau Iran. 

Dacă cumpărăm autoturisme mici și economice, vor 

ajunge în Japonia sau Germania. 

Dacă cumpărăm unul dintre multele gadgeturi 

electronice, vor ajunge în Taiwan. 

Așa nu vom ajuta cu NIMIC economia românească! 

Singura posibilitate de a păstra acești bani acasă, în 

România, este de a-i cheltui pe femei și țuică.  

Doar acestea sunt garantat produse autohtone! 

Eu asta încerc să fac! 

Deocamdată, mi-e cam greu să convingi soția că fac 

aceste lucruri numai din patriotism! 

 

În România nu se mai fabrică paturi. Nu mai avem 

nevoie. 

Duşmanul de clasă nu doarme, partidul veghează, iar 

clasă muncitoare lucrează necontenit. 



Un ziar britanic a realizat un top cu cele mai corupte 

țări. Toţi se aşteptau că România să fie pe locul 

întâi, dar s-a clasat pe locul al doilea. 

Inevitabil, s-au realizat cercetări, în urma cărora s-

a descoperit că România a dat mită pentru a nu fi 

prima. 



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

73 
Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 



În urma intervenției Departamentului de Stat al 

S.U.A., România a decis să devină stat federal.  

Noua configurație socio-politică se va numi Statele 

Uimite ale României și în componența acestora 

vor fi:  Statul de Drept, Statul Paralel, Statul 

Paralel cu cel Paralel, Statul Degeaba, Statul la 

Coadă (aici e și provincia Statul în Coloană) și 

Statul Capră. Se poartă negocieri pentru aderarea 

Ținutului Secuiesc, care se va numi Statul în Gât. 



Q De ce românii nu sunt ținta atentatelor teroriste? 

 Fiindcă scopul terorismului este să provoace 

suferință, nu să o curme. 



Informaţii din zootehnie:  

 În vămile din România nu a mai rămas nimic de 

muls! 

 

Avem nevoie de defibrilatoare în România pentru că 

foarte mulţi oameni mor anual, pe stradă, din 

cauză că nu sunt resuscitaţi.  

Problema autorităţilor este că nu ştiu unde să le 

amplaseze.  

Ce este aşa greu?  

 În faţa agenţiilor fiscale şi în benzinării!  
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Un ziarist de la ziarul Libertatea este chemat în 

biroul şefului. 

— Cum poţi să scrii că 75% dintre parlamentarii 

români sunt hoţi? zbiară şeful la el. Modifică 

imediat articolul! 

A doua zi, în ziar apare o ştire cu următorul titlu: 

"25% din parlamentarii români sunt cinstiţi".  
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Milioane de români spun că ei nu ţin sărbătoarea de 

1 Mai, fiindcă nu cred în muncă. 



Cântec pentru US Open și clasamentul WTA 

Simonuță, căprioară, 

Te iubesc și cei din țară 

Și Românii din afară! 

Căci și tu, ce bună ești, 

Toți românii-i fericești! 

De la Baia-n Severin 

Și pân’la Pontul Euxin 

Curg paharele cu vin! 

Din București la Șinca Mare 

Cinstește-o bere fiecare! 

Din Roma până-n Barcelona 

Din Dublin până-n Pamplona 

Și din Melbourne în Quebec 

Românii imigranți petrec 

Pentru căprioara noastră 

Cu privirea ei albastră 

Și alura ei măiastră…. 

Zboară, căprioară, zboară, 

Căci ai inima sprințară, 

Să le-ntreci pe cele ciute 

Mai frumoase sau mai slute, 

S-ajungi PRIMA-n vârf de munte! 
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Anul 2025, guvernul italian face o anchetă în rândul 

cetăţenilor: 

— Imigranţii din România reprezintă o problemă? 

— Si, un grande problema!, au răspuns 30% dintre 

respondenți. 

70% au răspuns:  

— Absoluto nicio problemo, mânca-ţi-aş! 

 

Italienii au cele mai frumoase femei. Majoritatea 

românce. Restul sunt poloneze. 

 

Q Aţi auzit de cutremurul acela care a fost la bulgari? 

 Cică trebuia să fie la noi, dar s-a dus la ei că e 

mai ieftin... 

 

Un român, un american şi un englez s-au pierdut în 

Alaska şi, cum nu mai aveau nimic de mâncare, au 

început să mănânce din fiecare câte ceva.  

La micul dejun, americanul a fost primul; şi-a tăiat 

un picior şi a zis: 

— Acum mâncăm pulpa.  

La prânz a fost rândul englezului. Şi-a tăiat o parte 

din spate şi a zis: 

— Acum avem costiţă de mâncare.  

La cină, a venit rândul românului.  
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Şi-a desfăcut pantalonii, iar americanul şi englezul, 

bucuroși, au exclamat: 

— Ce bine! Mâncăm cârnăcior! 

La care, românul zice:  

— Mâncaţi cârnăcior pe naiba! Beţi un ceiuț cald şi la 

culcare! 



Nişte vizitatori se opresc dezorientaţi în faţa unei 

picturi ciudate la Muzeul de Artă Contemporană. 

Aceasta prezenta nudurile a trei bărbaţi de 

culoare.  

Să spunem că nudurile erau foarte explicite şi că 

bărbaţii erau negri cu totul, în afară de unul. Cel 

din centrul picturii avea penisul roz. Stau, se 

gândesc, ce naiba înseamnă pictura, de ce are 

individul penisul roz. 

Vine ghidul muzeului şi le explica, timp de o juma' 

de oră, că penisul roz semnifică mascularea afro-

americanilor într-o lume predominant albă şi că 

poate însemna şi opresiunea faţă de homosexuali 

în societate. 

Pleacă ghidul şi se apropie un moșulică de grupul 

nostru de vizitatori. 

— Vreţi să vă spun ce-nseamnă cu adevărat tabloul? 

— Ce te face să crezi că ai priceput mai bine că 

ghidul? 

— Păi... eu l-am pictat! Ăştia nu sunt negri, sunt 

mineri din Valea Jiului! Iar ăla din centru a fost la 

prânz pe-acasă! 
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Propuneri de imn național 

— Descurcă-te, române! 

— De-aș mai duce-o pân-la toamnă! 

— Of, ce chin, ce dor, ce jale! 



Porsche a anunţat că lucrează la dezvoltarea unei 

cutii de viteze speciale denumită „Valea Prahovei” 

şi care are doar un sfert din viteza întâi şi puţin 

din marşarier. 
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Valea Prahovei este singurul loc din lume unde se 

organizează revelioane drive-in.  



La examenul de şoferi de anul acesta se vor da 

următoarele probe: sală, traseu şi Valea Prahovei. 



— Care-i cea mai mare parcare din România? 

— DN1. 

 

Mare concurs internaţional de pictură!  

Tema: din pictură să reiasă titlul tabloului. 

Candidate la marele premiu au fost selectate patru 

ţări: America, Franța, Rusia şi România. 

Tabloul Americii o reprezenta pe Louise în pielea 

goală pe un iaht. Titlul tabloului: “O boarfă la 

uscat!” 

Tabloul Franţei: cu două tipe goale într-un copac. 

Titlul tabloului: “Două poame!” 

Tabloul Rusiei o avea pe Natașa în pielea goală cu o 

seceră în mână, iar titlul tabloului: “În aşteptarea 

ciocanului!” 

Iar în tabloul României era reprezentată Ileana, 

goală într-un lan de grâu, iar în spatele ei o ceată 

de ţărani.  

Titlul tabloului: “Iobagi pe câmp!” 
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Un român şi un japonez. Românul întreabă: 

— Mă, tu acolo, în Japonia, câte ore lucrezi? 

— Eu lucrez 8 ore. Dar tu? 

— Păi şi eu tot aşa. Dar pentru cine lucrezi?, întreabă 

românul. 

— Păi, 2 ore pentru patron, 2 ore pentru mine, 2 ore 

pentru împărat şi 2 ore pentru Japonia. Dar tu 

pentru cine lucrezi?, întreabă japonezul. 

— Păi 2 ore pentru patron, 2 ore pentru mine, 

împărat n-avem şi ce treabă am eu cu Japonia?! 

 

Apartheidul s-a inventat când albii i-au bănuit pe 

negri că ar fi unguri. 

 

Q Care au fost subiectele la examenul de rezidenţiat 

la medicină la Oradea? 

 Ereditatea — scris şi sexul — oral. 



La o conferinţă de presă, un jurnalist îl întreabă pe 

un politician cunoscut, înscris în cursa pentru 

preşedinţia României: 

— Secretara dumneavoastră a declarat în public că 

aveţi un penis mic.  

Cum comentaţi? 

— Adevărul este că are o gură mare! 
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Un ungur şi un român cultivau roşii pe două terenuri 

vecine. O plantă de pe terenul românului creşte 

aplecată către al ungurului, aşa că o roşie atârna 

deasupra terenului ungurului. 

Ungurul o culege. Încep să se certe, fiecare zice că 

roşia e a lui. 

Ajung la următoarea soluţie: să înceapă să-şi tragă 

şuturi în cur şi cine nu mai rezistă pierde. 

Se duce românul în casă, ia cea mai grea pereche de 

ghete şi îi trage un şut ungurului. Ăla răcneşte şi 

se zvârcoleşte vreo jumătate de oră. 

După ce îşi revine, zice: 

— Acum e rândul meu. 

La care, românul: 

— Păstrează tu roşia! 
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Un ungur rămâne blocat într-un lift din Cluj. Apasă 

butonul pentru a luă legătura cu dispecerul şi 

aude: 

— Pentru limba română tastaţi 1. Pentru limba 

maghiară tastaţi 2. 

Se gândeşte el un pic, apasă 2 şi aude: 

— Ce-i, bozgore, iar te-ai blocat în lift, ai? 

 

Pişti la doctor. Doctorul îl întreabă amabil care este 

problema. 

— Don doctor, io munca teren. Luni dimineaţa 

plecăm, vineri seara întoarcem. Un miercuri vin 

acasă surpriza şi ce văd la mine: Istvan, cel mai 

bun prieten la mine, nevasta meu în pat!  Supărat 

tare la Istvan — tu cel mai bun prieten, nevasta-

meu în pat? Şi Istvan rugat la mine iertăm, fost un 

greşeala, făcut la mine cinste un cafe. Alt miercuri 

vin teren, Istvan, cel mai bun prieten meu, 

nevasta-meu în pat! Supărat şi mai tare la el, dar 

el rugat iertare, greşit încă un dat şi făcut la mine 

cinste un cafe. Alt miercuri vin teren ... 

Doctorul îşi pierde răbdarea şi întreabă: 

— Bine, bine dar de ce îmi povestiţi mie toate 

acestea? 

PIŞTI: 

— Venit la dumneavoastră cu un întrebare: nu face 

reu atât cafe?  
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În supermarket, un ungur care nu știa cum se spune 

pe română la găină, a luat un ou și a întrebat-o pe 

casieriță:  

— Unde e mă-sa? 



Este o zi istorică pentru România: nici un politician 

nu va mai lua mită, toți vor lua peșcheș. 



Mamaia. 

Un ungur, înecându-se în mare, a uitat cum se spune 

în română cuvântul "ajutor" şi striga:  

— Me scald ultima date! 



Un român şi un ungur se duc la pescuit, iar după ceva 

vreme unul prinde peştişorul auriu. 

— Lăsaţi-mă înapoi şi vă îndeplinesc la fiecare câte 

o dorinţă.  

Primul începe ungurul:  

— Ba Peştişorule, cunoşti Marele Zid Chinezesc? 

— Da... 

— Ia-l şi înconjoară Ungaria cu el să nu mai calce nici 

un român pe acolo.  

Ia peştişorul zidul şi imediat înconjoară toată 

Ungaria.  

Vine rândul românului să-i ceară ceva:  
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— Peştişorule, Marele Zid Chinezesc are ferestre? 

— Nu.  

— Are uși?  

— Nu.  

— Atunci umple-l cu apă! 



După eliminarea Stelei în fața bulgarilor de la 

Ludogorets, milioane de români au realizat că 

sunt fani Simona Halep de mici... 

 

Un român în tren. Se relaxează omul, îşi scoate 

pantofii şi încalţă o pereche de papuci comozi, 

când observă în locul din stânga un ungur, în locul 

din dreapta, un ungur. După jumătate de oră, 

românul politicos către unguri:  

— Eu mă duc să iau o bere, voi vreţi ceva?  

Ungurul din stânga:  

— Da, o cola fără gheaţă.  

După ce plecă să ia băuturile, ungurul din stânga îi 

ia un pantof şi trage o flegmă sănătoasă în pantof 

şi îl pune la loc. Aduce românul băuturile, după 

jumate de oră, îi întreabă din nou. Ungurul din 

dreapta: 

— Mie adu-mi o cola cu gheaţă.  

Românul pleacă după băuturi, ungurul din dreapta 

trage o flegmă în celălalt pantof. Înainte de 

destinaţie, romanul îşi pune pantofii şi îşi dă 

seama de situaţie, după care li se adresează:  
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— Mă întreb oare când o să înceteze ura asta între 

români şi unguri, când o să putem să ne purtăm şi 

noi civilizat, fără să tragem flegme în pantofi, 

fără să ne pişăm în cola... 



Vestea bună este că armata rusă a început să plece 

din Ucraina. Vestea proastă pentru România este 

că nu se știe unde se duce. 

 

 

Într-un oraş din Transilvania, pe o străduţă dosnică, 

un ungur zace într-o baltă de sânge, ciuruit de 40 

de gloanţe, plus două cuțite înfipte în spate şi un 

târnăcop în gât. După identificarea actelor 

defunctului şi după ce studiază atent şi îndelung 

cadavrul, criminalistul român trage concluzia:  

— O asemenea sinucidere cumplită nu mi-a mai fost 

dat să văd până acuma! 
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Un american, un francez şi un român discută cum 

află ei dacă îi înşeală nevestele.  

Francezul zice: 

— Eu vin acasă şi o întreb dacă m-a înşelat şi ea 

normal, zice că nu, şi eu o întreb dar cu... şi zic un 

nume de prieten, ce-ai făcut? Și ea îmi spune tot! 

Americanul zice: 

— Eu vin acasă şi o întreb dacă m-a înşelat şi ea 

normal, zice că nu, iar eu îi spun că nu-i mai dau 

nici un ban şi ea îmi povesteşte totul! 

Românul zice: 

— Eu vin acasă şi sun întâi la vecina, o fac curvă şi 

ea începe: Eu curvă? Dar nevastă-ta care şi-o trage 

cu... 



Propunere șocantă ANAF: cerșetorii vor fi obligați să 

emită bon fiscal pentru banii primiți. 



Unul dintre consilierii lui Băsescu merge la acesta 

înainte de turul doi al alegerilor prezidenţiale: 

— Domn şef, am o veste proastă şi una bună! 

— Zi-o pe aia proastă întâi! 

— Geoana are 60%! 

— Păi bine, mai, atunci ce veste bună ai putea să-mi 

mai dai? 

— Staţi liniştit, şefu', că dvs. aveţi 70%! 
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Un vameş zice către colegii lui: 

– Mâine e ziua de naştere a şefului și va trebui să-i 

cumpărăm un cadou... 

– Să-i cumpărăm un BMW, sare unul. 

– E cam puţin... 

– Atunci va trebui să punem toţi banii care îi vom 

primi astăzi şi să-i facem cadou lui! 

– Eşti nebun? Așa de mult?! 



Aladin, în faţa Casei Albe, cu lampă-n mâna, caută de 

zor. Iese Donald la fereastră: 

– Ce cauţi, Aladin? 

– Caut Cinstea şi Onoarea! 

– Du-te la ruşi nu-ţi mai pierde vremea pe aici. 

În fața Kremlinului, Aladin caută de zor. Iese 

Vladimir la fereastră: 

– Ce cauți, Aladin? 

– Caut Cinstea și Onoarea! 

– Du-te la romani nu-ţi mai pierde vremea pe aici. 

În față la Cotroceni, Aladin caută de zor. Iese Klaus 

la poartă: 

– Ce cauți, Aladine? 

– Îmi caut lampa! 

 

Nici un profesor de logică nu a ajuns prim-ministru 

în România.  
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Se prăbuşeşte un avion pe o insulă nelocuită. În 

urma catastrofei supravețuiesc un american, un 

francez, un italian, o italiancă și un român. După 

două săptămâni, americanul adună toți bărbații și 

le zice: 

— Domnilor, trebuie să hotărâm cui îi revine unica 

femeie ce se află pe insulă, dar având în vedere că 

eu reprezint cea mai puternică națiune de pe 

planetă, consider că acest drept îmi revine. 

— Dar mai pune-ți poftă-n cui, toată lumea știe că 

francezii sunt cei mai buni amanți, așa că femeia 

cred că-mi revine. 

— Alo... cei cu voi, domnilor? Eu sunt italian, ea e 

italiancă, cred că este destul de clar cine trebuie 

să se ocupe de ea. 

A început ei cearta, mai aproape să se ajungă la 

bătaie, dar numai românul stătea într-o parte și 

aruncă cu pietricele în apă. Se hotărăsc ăștia să 

vadă de ce românul tace. 

— Ce ai române, ce stai aşa liniștit? 

— Aştept să văd a cui femeie fut eu de două 

săptămâni. 

 

Un american vizitează Bucureştiul cu un taximetrist. 

Trec pe lângă guvern:  

— Ce este clădirea asta aşa mare?  
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— Este palatul guvernului, domnule!  

— Şi în cât timp a fost construită?  

— Cam în 10 ani!  

— Mult timp! La noi era gata în 2 ani! Ştiţi că noi 

avem o tehnologie mai avansată!  

Taximetristul nu zice nimic. Mai merg ei ce mai 

merg şi americanul iar întreabă:  

— Clădirea asta ce e?  

— Este sediul primăriei, domnule!  

— Şi în cât timp a fost construită?  

— Cam în juma' de an!  

— Mult....la noi era gata în 2-3 luni!  

Taximetristul nu mai poate de nervi. Ajung şi la Casa 

Poporului:  

— Ooooooo, dar ce e clădirea asta?  

La care taximetristul:  

— Nu ştiu, ca azi dimineaţă nu era aici.  

 



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

90 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 



Liviu Dragnea a promis că-i face lui Klaus Iohannis 

o ofertă de nerefuzat, dar i-a făcut una de 

nepronunțat. 

 

Un tânăr mergea pe jos printr-un sat şi la un moment 

dat decide să ia o pauză. Se aşează pe o bancă, 

unde se afla un om mai în vârstă şi încep, firesc, 

să vorbească despre ţară, guvern... Domnul îi 

spune tânărului: 

— Eu îi compar pe parlamentari şi pe alţii asemenea 

cu o broască ţestoasă aşezată pe un stâlp.  

Intrigat, tânărul îi spuse: 

— Eu nu înţeleg această analogie... Ce vreţi să 

spuneţi, domnule? 

Domnul a explicat:  

— Dacă te plimbi prin ţară şi vezi cumva o broască 

ţestoasă stând în echilibru pe capătul de sus al 

unui stâlp de gard, ce poţi să te-ntrebi? 

Văzând nedumerirea de pe faţa tânărului, continuă 

cu explicaţia: 

—  În primul rând: Nu înţelegi cum a ajuns acolo. 

În al doilea rând: Nu poţi să crezi că stă acolo. 

În al treilea rând: Ştii sigur că nu ar fi putut să 

ajungă acolo singură. 

În al patrulea rând: E clar că n-are ce căuta acolo. 

În al cincilea rând: Eşti convins că aceasta nu va 

face nimic folositor cât timp stă acolo. 
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Concluzia: singurul lucru raţional ar fi s-o ajuţi să 

coboare, iar ca să o ajuţi să coboare trebuie să fii 

acolo, la vot. 

 

Băsescu se deghizează şi pleacă prin ţară să vadă 

cum stau lucrurile. Îl întâlneşte pe un bătrân şi îl 

ia la întrebări. 

– Auzi bade, ai vrea ca să-şi dea demisia Băsescu? 

– Da, bineînţeles. 

– Ai vrea să moară? 

– De ce nu, nu ar fi o pierdere mare. 

– Ai vrea să te pişi pe mormântul lui? 

– Nu, că nu-mi place să stau la coadă. 



Un om din mulţime i se adresează lui Iohannis: 

— Domnule preşedinte, dacă vreţi să vă realegem, ar 

trebui să faceţi ca Vlad Ţepeş: Să trageţi în ţeapă 

toţi hoţii din România! 

— Asta nu pot să o fac... 

— De ce? Nu va permite legislaţia? 

— Nu, nu e asta, dar rămânem fără lemne... 

 

Isărescu la frizer: țâc, țâc, țâc! 

Frizerul: 

— Domnule Guvernator, cum mai merge economia? 

Isărescu: 

— Mm, bine. 
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Țâc, țâc, țâc! După câteva minute: 

— Domnule Guvernator, cum mai merge economia? 

— Mm, bine. 

Țâc, țâc, țâc! După câteva minute: 

— Domnule Guvernator, cum mai merge economia? 

— Auzi, dar ce mă tot întrebi? 

— Păi când vă întreb vi se ridică părul şi îl tai mai 

bine! 



Q De ce în Oltenia sunt mai puţine inundaţii decât în 

alte părţi?  Nici apele nu-i înghit pe olteni... 



Pe lângă Iohannis, călugării tibetani care au făcut 

legământul tăcerii par nişte flecari. 



Un procuror DNA se laudă - cu toate că e considerat 

de colegi puţin dus - că deţine o înregistrare în 

care Iohannis vorbeşte. 



Se aude din surse necredibile că Iohannis s-a cher-

chelit la chef; a vorbit neîntrerupt două cuvinte. 



Iohannis le-a dat o lecţie tuturor primarilor care 

sunt mereu surprinşi de tot felul de evenimente: 

pe el concediul nu-l ia niciodată pe nepregătite. 
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Doi olteni mergeau pe stradă: 

— Mă, Ioane, tu ştii ce-i ăla un 'beu'? 

— Nu, Marine! Dar de ce mă-ntrebi? 

— Păi, mi-a spus un prieten de-al meu c-a văzut un 

'cur-cu-beu'!... 
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De prin ziare mai vechi... 

Misterul femeii tăiate în bucăţi rămâne întreg! (Ev. 

Zilei) 

Biserica fiind în reparații, victimele accidentului au 

fost comemorate în sala de festivități a primăriei. 

(Ev. Zilei) 

Toţi purtau o cârpă la braţ... (Ev. Zilei) 

Mai comod, mai modern şi mai nefalsificabil, avem 

la dispoziţie noul carnet de conducere. (Ev. Zilei) 

Raportul poliţiei relevă că victima s-a sinucis 

singură. (Actualitatea Bănăţeană) 

Spitalul a fost dotat cu un aparat de reanimare după 

ultimul răcnet... (Monitorul de Cluj) 

Când s-a sinucis nefericita femeie? Oare şi-a găsit 

moartea înainte de a se arunca în apele 

Mureşului? (Monitorul de Timişoara) 

Găurile din lenjeria lui lăsau să se întrevadă o 

familie săracă. (Monitorul de Timişoara) 

Din cauza căldurii, muzicanţii fanfarei nu vor purta 

decât cascheta uniformei. (România Liberă, 1934) 

Ultimele lui cuvinte au fost o tăcere sfidătoare. 

(Glasul Bucureştilor, 1921)  

Tombola Societăţii Bănăţene Amicii Animalelor: nr. 

5338 câştigă o puşcă de vânătoare. (Bega, 1924) 

La Bacău, sărbătorirea zilei de 1 Mai va avea loc pe 1 

Mai. (Scânteia, 1984)  

Este Târgul anual al vitelor şi porcinelor. Veniţi cât 

mai mulţi! (Scânteia, 1967) 
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Un oltean merge în America şi vede pe unul care tot 

sare de pe un bloc. Îl întreabă de ce nu se loveşte 

când cade, iar acesta îi răspunde că în U.S.A. 

străzile sunt elastice. Atunci olteanul sare şi 

moare.  

Un trecător văzând că olteanul este mort spune celui 

care sărea primul: 

— Mă, SUPERMAN, iar îţi baţi joc de fraieri? 

 

Se întâlnesc doi olteni în Băileşti. Unul dintre ei 

câştigase un premiu care constă într-un safari în 

Africa. Ălalaltul, curios din fire, vroia să ştie ce 

făcuse asta acolo şi-l întreabă: 

– Cum fu, vere, acolo? 

– Foarte frumos. Vegetaţie luxuriantă, animale 

feroce, căldură mare. 

– Ce animale văzuşi pe-acolo? 

– Văzui din alea care nu prea sunt pe la noi. 

– Adică? 

– Ete, văzui zebre. 

– Zebre? 

– Da, un animal, cum să-ţi spun eu, măgarul lu' nea 

Vasile îl ştii? 

– Da. 

– Cam ca el, da' un pic mai gras şi cu nişte dungi alb-

negre pe el. 

– Aha. Altceva? 
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– Văzui şi girafe. 

– Girafe? 

– Da, un animal, cum să-ţi spun eu, măgarul lu' nea 

Vasile îl ştii? 

– Da. 

– Cam ca el, da' un gât mai lung şi cu nişte dungi 

portocaliu-negre pe el. 

– Aha. Altceva? 

– Văzui şi hipopotami. 

– Hipopotami? 

– Da, un animal, cum să-ţi spun eu, măgarul lu' nea 

Vasile îl ştii? 

– Da. 

– Nu seamănă deloc cu el. 



Nişte olteni se vorbesc să râdă de un moldovean ce 

vinde pepeni în piaţă, pentru că spune 'șinși' în 

loc de 'cinci'. Acesta aude, însă, discuţia. 

Oltenii merg la taraba moldoveanului şi-i cer șapte 

pepeni.  

Moldoveanul începe să numere: 

— Unu, doi, trei, patru, ia-l şi pe ăsta, şase, şapte!... 



Într-un restaurant din Bucureşti un domn se 

adresează unui tip beat: 

— De ce beţi atât de mult? Conform statisticilor, de 

la alcool moare fiecare al 5-lea bucureştean! 

— Mi se rupe, eu sunt din Vaslui! 
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DACĂ BĂTĂLIA DE LA PODUL ÎNALT AR AVEA LOC 

ASTĂZI... 

Ștefan cel Mare:  

— Să tragă tunurile! 

Hatmanul Șendrea:  

— Nu le-am adus la luptă, Măria Ta! Nu le-a scos 

magazionerul din depozit. A zis că nu are referat 

de necesitate. 

Ștefan:  

— Cum? Păi, de ce nu l-a făcut Boldur? 

Șendrea:  

— Boierul Boldur și-a luat trei zile de medical. A zis 

că are un botez. 

Ștefan:  

— Și de ce n-a lăsat un înlocuitor? 
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Șendrea:  

— A lăsat, dar n-a putut semna, pentru că era și în 

comisia de cenzori și se afla în conflict de interese. 

Ștefan:  

— Bine! Atunci, izbiți cu cavaleria grea! 

Șendrea:  

— Cavaleria grea n-a venit la luptă, Măria Ta, nu au 

caii potcoave! 

Ștefan:  

— Cum? Nu v-am aprobat fonduri să-i potcoviți? 

Șendrea:  

— Ba da, Măria Ta! Dar licitația a fost contestată în 

instanță de tătari. Până la vară, suntem blocați. 

Ștefan:  

— Bine. Încă nu e totul pierdut. Să tragă arcașii! 

Șendrea:  

— Nici ei. Sunt supărați că nu au primit sporul de risc. 

Ștefan:  

— Păi, am ordonat să li se dea sporul ăsta! 

Șendrea:  

— Da, dar nu a vrut contabilul-șef să-l dea. Când 

arcașii l-au cerut, contabilul a zis că să-l pupe în 

cur, că nu are norme de aplicare. 

Ștefan:  

— Unde este cavaleria ușoară, a fiilor de boieri? 

Șendrea:  

— La pensie, Măria Ta. S-a aflat că de vineri se iese 

cu 65% și au ieșit toți joi… 

Ștefan:  

— Atunci, mi-au rămas răzeșii! 
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Șendrea:  

— Așa e, Măria ta! Ei ar fi venit, dar n-am putut să-i 

anunț. Nu am semnat acordul comunicațiilor cu 

Spania și Italia. Au zis ăia de la audit că nu am 

stabilit indici de performanță la protocoale. 

Ștefan:  

— Șendrea, în afară de noi doi, cine a mai venit la 

lupta cu turcii!? 

Șendrea:  

— A venit fanfara! Nu știți că vine mereu? 

Ștefan:  

— Bine! Spune-le să cânte Imnul! 



Pe vremea când Ştefan cel Mare era domnitor, într-

o zi de vară atacă turcii cu toată armata lor. 

Când ajung la 200 de metri de castel, se deschid 

porţile şi iese Ştefan călare pe-o Yamaha, cu-o 

mitralieră-n mână şi începe să tragă. Împuşcă 

aproape toţi turcii şi intră înapoi. 

Turcii care-au mai rămas se întorc la Istambul şi 

hotărăsc să-i dea telefon mamei lui Ştefan: 

— Alo, doamna mama lu' Ştefan cel Mare, spuneţi-i 

doamnă lu' fiul dvs. să lupte şi el cu arme 

primitive ca noi, nu cu d-alea, OK? 

— Am să-i spun! 

Bucuroşi, turcii îşi strâng armata şi atacă din nou. 

La 200 de metri de castel, iese Ştefan călare pe-o 

Yamaha, cu-o mitralieră-n mână şi spune: 

— Vă ia dracu', mama nu-i acasă, vă-mpușc pe toţi! 
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Super ofertă în judeţul Vaslui: la trei sticle de spirt 

medicinal, primiţi o frecţie gratis! 



Q Știi ce este un stilist? 

 Da! Un moldovean care ține cu Steaua. 



Horea se afla în fata moţilor înfuriaţi, înarmaţi cu 

furci şi coase. 

HOREA: 

— Apăi, mai răbdam, moţii mei, să murim noi de 

foame şi grofii să huzurească pe spinarea 

noastră? 

MOŢII: 

— Nuu, Horea, pe ei! 

HOREA: 

— Apăi mai răbdam, moţii mei, ca noi să trăim în frig, 

în cocioabe, în timp ce grofii au palate? 

MOŢII: 

— Nuu, Horea, pe ei! 

HOREA: 

— Apăi mai răbdam, moţii mei, ca noi să n-avem 

nimica, iar groful să piardă banii noştri pe la 

jocuri de cărţi prin cazinourile din Europa? 

Moţii nimic, linişte mormântală! 

Horea e descumpănit şi se uita la un moț mai bătrân 

care într-un târziu îi zice: 
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— Horea, dragul tatii, nu fi aşa mâniat, poate că nu 

i-o intrat carte! 



Discuție între un bucureștean și un moldovean. 

— Ai văzut filmul "Salvaţi de clopoţel"? 

— Nu, la noi în Moldova a rulat numai "Izbăviți de 

tălăncuță". 

 

În compartimentul rapidului de Cluj călătoresc o 

domnişoară, un preot şi un obsedat sexual. În 

momentul în care trenul intră în tunel, obsedatul 

îşi dă jos pantalonii şi se apropie de domnişoară. 

Apoi se aude un ţipăt înfiorător şi obsedatul se 

aruncă pe fereastra vagonului. După ce trenul iese 

din tunel, preotul îi spune domnişoarei: 

— Fata mea, am aprins destule lumânări până acum, 

însă pe cea pe care mi-a dat-o vecinul dumitale, 

n-am izbutit! 



Discuție între doi vecini, în Ardeal. 

— Te-ai supărat?  

— Nu mă, ce ai... mă duc să-mi iau toporul. 



Badea Gheo stă pe munte un an, strânge bănuţi la 

chimir şi apoi coboară în oraş să se distreze. Din 

păcate nimereşte într-un club de gay şi travestiţi. 



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

102 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Alege o "fată" şi merg la asta acasă. 

— Fă-te comod, te servesc cu o bere, ceva? îl întreabă 

tipul. 

— Da, zice Gheo.  

Gay-ul merge la frigider şi realizează că Gheo nu 

înţelege fenomenul şi se întoarce zicând. 

— Ştii, de fapt eu nu am clitoris, înţelegi? 

— Bine, zice Gheo, atunci adă-mi o Heineken. 

 



Moldoveanul şi ardeleanul stăteau într-o dimineaţă 

la cafea. 

Moldoveanul amesteca cafeaua cu linguriţa în stânga. 

Ardeleanul amesteca cafeaua cu linguriţa în dreapta. 

Q De ce? 

— Ca să se topească zahărul. 
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Q De ce pun ardelenii pâinea în ciorbă?  

 Ca să nu caşte gura de două ori. 



Q Aţi auzit de ţiganul cu Alzheimer? 

 Şi-a jefuit propria locuinţă. 



Un ţigan vindea ceasuri la o tarabă. 

Vine un client şi îl întreabă dacă poate încerca un 

ceas. Ţiganul e de acord. Clientul îşi pune ceasul 

pe mână, se uită puţin la el şi apoi o ia la 

sănătoasa.  

Ţiganul, uitându-se lung după el, zice: 

 — Mânca-ţi-aş! Ăsta mi l-a luat la preţ de achiziţie! 



Întorcându-se de la coasă, Pavele îl vede pe Văsălie, 

cu un cercel în ureche, plimbându-se fudul pe 

uliţă. 

— Tulai Doamne, mă Văsâi, dar de când porţi tu 

cercel în ureche?! 

— D-apoi de când l-o găsât Măria-n patul nost! 



Romantic incurabil, un vasluian şi-a uimit soţia de 

Valentine’s Day.  

 Nu a bătut-o. 
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Q Ştiţi de ce au oltenii cămăşile în pătrățele? 

 Ca să zică: „Mario, scarpină-mă la C7”! 



Un ardelean şi un oltean merg cu trenul.  

De plictiseală, olteanul începe să cânte: 

— Mă făcu mama oltean, măi... 

La care, ardeleanul împăciuitor: 

— No, de-acuma treaba-i făcută. Iart-o! 



Dacă Steve Jobs era moldovean, făcea ţuică din 

mărul acela. 
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Ion, Maria şi, uneori, Gheorghe 

 

 



La casa ei de vacanță, Maria stă într-o budă de lemn, 

în curte, cu ușa larg deschisă. Pe drum trece o 

vecină care o vede și nu se rabdă până n-o 

întreabă: 

— De ce stai, Mărie, cu ușa deschisă? 

— Păi, nu e nimic bun de furat înăuntru… 



Ion și Maria se ceartă: 

— Ioane, nu mă enerva! Voi scrie pe marginea 

patului că ești prost și n-are decât să râdă tot 

satul de tine! 



— Ia spune-mi, Mărie, cum e Ion la pat? 

— Vai de mine, noi suntem doar prieteni! 

— Da, prietenia voastră face atâta zgomot, încât 

trezește tot cartierul! 



Maria mimează orgasmul pentru a avea o relație 

serioasă cu Ion. 

Ion mimează o relație serioasă pentru a avea orgasm 

cu Maria. 
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Maria s-a culcat în pat şi şi-a desfăcut picioarele: 

— Ioane, înţelegi ce vreau? 

— Da, Mărie, înţeleg, vrei să ocupi tu tot patul. 



Ion și Maria stau la masă. 

— Ioane, de câte ori să-ți repet că nu poți să bagi 

furculița în două sarmale în același timp? 

— Și ce să fac, Mărie? Cu trei mă pot îneca! 



— Dragule, ce părere ai despre relația noastră? 

— Numără stelele de pe cer și ai să-ți dai seama. 

— Uau, este infinită! 

— Nu, este o pierdere de timp... 



Ion și Gheorghe stau de vorbă: 

— Bă, Gheorghe, am fost ieri la o bere cu Alina... era 

atât de bună! 

— Cine mă, Alina, proasta satului? 

— Nu, bă, boule, berea! 



Ion și Maria divorțează. Judecătorul întreabă: 

— Ioane, de ce vrei să divorțezi? 

— Pentru că Maria nu vrea să-și îndeplinească 

îndatoririle conjugale în poziția pe spate. 
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— Și tu, Mărie, de ce nu vrei? 

— Pentru că, domnule judecător, și eu vreau să mă 

uit la televizor! 



— Mărie, știi că Ion stă pe pod și se pișă în apă? 

— Și ce-ai fi vrut? Să stea în apă și să se pișe pe pod? 



Ion şi Vasile stau la cârciuma la o ţuică. 

ION:  

— Băi Gheorghe, rău e să fii prost! 

GHEORGHE:  

— Mie-mi spui? 
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— Eşti proastă, Mărie? 

— Nu, prostituată! 

 

Ion şi Maria nu ştiu să facă dragoste. Într-o zi, 

amândoi se iau de mânuţă şi se duc la doctorul lor 

de familie.  

Ajungând aici în disperare de cauză, îi spun 

doctorului problema lor.  

Doctorul le spune să meargă acasă, să se dezbrace, 

să stingă lumina şi să meargă unul spre celălalt să 

se îmbrăţişeze. Restul vine de la sine.  

Zis şi făcut. Maria şi Ion se duc acasă şi fac întocmai 

cum îi sfătuise doctorul. Problemă însă este că ei, 

în loc să se îmbrăţişeze, trec unul pe lângă celălalt. 

Ion trecând pe lângă Maria, merge ce merge cu 

penisul erect şi şi-l introduce în calorifer. 

Maria, trecând pe lângă Ion, mere ce mere şi se 

împlântă cu fofoloanca în clanță. 

După un timp de urlete pasionale, Ion spune: 

— Măi Mărie, dar caldă-i a ta! 

La care, Maria spune: 

— Mai Ioane, dar rece-i a ta! 



— Ce pereche frumoasă! spuse Ion meditativ, privind 

la țâțele Mariei. 
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Cică Maria se duce în sat la clacă. Toate femeile 

vorbeau de problemele de sănătate ale bărbaţilor 

lor. Maria şedea într-un colţ şi aproape plângea. 

La un moment dat, o femeie o întreabă. 

— Dar ce ai, fă Mărie, de eşti supărată? 

— Apoi ce să am, că Ion are probleme de sănătate... 

— Dar ce probleme, fă? 

— Apoi mă fute şi dimineaţa, şi la prânz, şi seară, şi 

între mese; şi nu mai pot. 

— Apoi dusu-l-ai la doctor, fă? 

— Da, da, da... 

— Și ce-o zis doctorul? 

Maria, plângând: 

— Că n-are ținere de minte... 



Ion şi cu Gheorghe erau prieteni. Pleacă Gheorghe în 

Germania şi îşi cumpără un aparat de masturbat. 

Îl vede şi Ion, pleacă şi el în Germania şi-şi 

cumpăra şi el unul. Ajunge acasă, şi-l pune, are un 

orgasm, două, nu se mai oprea... Îl sună Ion 

disperat pe Gheorghe: 

— Băi Gheorghe, zi-mi cum se opreşte aparatul, că 

mor aici! 

— Are un buton galben? 

— Da... 

— Are un buton verde? 

— Da! 
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— Are un buton roşu? 

— Nu. 

— Ai belit-o, e aparatul de muls vaca, până la 20 de 

litri nu se mai opreşte. 



Ion şi Gheorghe, la coasă. 

GHEORGHE:  

— Măi, tu ştii că eu am dezgropat un tanc rusesc care 

încă avea farurile aprinse? 

ION:  

— Știu, dar tu ştii că eu am prins un peşte ce nu 

încăpea într-un camion? 

La care, GHEORGHE:  

— Hai că sting farurile, dar mai taie şi tu din coada 

de la pește. 



Ion cu Maria făceau cumpărături în supermarket. La 

un moment dat, Maria începe să umple coşul 

numai cu scumpeturi: icre negre, somon... etc. 

— Ce ai Mario, te-ai tâmpit la cap? De unde bani să 

plăteşti toate astea? o întrebă Ion. 

— Taci! Stai să treacă de noi colega mea de serviciu... 

şi punem totul înapoi! 



Ion stătea pe prispa casei şi fuma. Trece Gheorghe 

pe stradă şi îl strigă: 

— Ioane, hai să bem un rachiu la crâşmă... 
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— Băi, nu vin. 

— Hai măi Ioane, sau ţi-e frică de nevastă? 

— Auzi, mă Gheo, nici la lup nu-i e frică de câine, dar 

nu-i place cum latră. 



Un bătrân stătea și se uita de ceva vreme cum Măria 

și Ion dansau lambada. La un moment dat, n-a mai 

rezistat, s-a apropiat de ei și le-a spus: 

— Îmi cer scuze pentru deranj, n-am vrut să vă 

întrerup, dar am impresia că până n-o să vă 

întindeți pe un pat, n-o să reușiți nimic. 



Ion şi Maria erau grădinari. Într-o zi, se întâlnesc ei 

pe uliţa, iar Maria zice: 

— Măi Ioane, cum faci tu ca la tine roşiile sunt mai 

roşii ca ale tale? Că şi eu le ud, şi eu le îngrijesc, 

sunt roşii, dar parcă tot a tale-s mai roşii ca ale 

mele. 

— Apăi fă Marie, să ştii că-i un mare secret aicea: să 

ştii tu de la mine, că eu în fiecare dimineaţă când 

ies să le ud, ies în pielea goală. Şi când mă văd 

roşiile, toate se înroşesc de ruşine, şi aşa rămân. 

Pleacă Maria bucuroasă că a aflat marele secret şi se 

întâlnesc peste vreo două săptămâni: 

— Ei, cum îi fă Mărie, înroșitu-s-au roşiile? 

— Apăi măi Ioane, roşiile tot aşa or rămas, dar în 

schimb mi s-or făcut nişte castaveți, de mai mare 

dragul... 
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— No, ia zi-mi mie mă, Gheorghe, ce-ţi place mai 

mult, Craciunul sau sexul? 

— Apăi mă Ioane, parcă-mi place mai mult Craciunul. 

— Fir-ar mă, Gheorghe, cum aşa?! 

— Apoi, parcă-i mai des, mă. 



Văzându-l pe Ion peste gard, popa îl întreabă: 

— Măi Ioane, când îmi dai datoria? 

— Ai zis ceva, părinte? 

— Când îmi dai datoria? se răsti popa la Ion. 

— Nu se aude părinte, ziseşi ceva? întrebă Ion din 

nou. 

— Ia vino tu în locul meu şi eu în locul tău, pehlivane! 

Ei bine, acum întreabă-mă tu, să vedem, se aude 

ori ba? 

— Părinte, de ce te ţuguişi la nevastă-mea? 

— Ai dreptate, măi Ioane, nu se aude. Chiar deloc! 

 

Badea Gheorghe mergea pe uliţa liniștit, cântând la 

frunză. La un moment dat, se întâlneşte cu Badea 

Ion, care vorbea singur. 

Badea Gheorghe îl oprește și îl întreabă: 

— Măi, omule, ce-i cu tine, mă? Vorbești de unu' 

sângur? 

La care, Badea Ion: 

— Nu, mă, de doi din sat de la mine. 
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Badea Ion este adus la urgență, franjuri. 

Doctorul îl întreabă, nedumerit: 

— Ce s-a întâmplat? 

— Domn doctor, am călcat pe o petardă rămasă de la 

Revelionul din 1943! 

 



Gheorghe, cu ghiozdanul în spate, mergea spre casă. 

Pe drum apare o căruţă. Era Ion, un vecin: 

— Hai, băi Gheorghe, urcă, te duc eu acasă! 

După ce merg ei ce merg, Ion îi spune: 

— Bai, Gheorghe, lasă ghiozdanul ăla jos din spinare! 

— Lasă, bai, să-i fie mai uşor la cal! 
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Interviu la Rural TV. 

Moş Gheorghe: 

— Io, domnule dragă, am patru ficiori: unul îi inginer, 

altu' profesor, altu' economist şi ăl mai mic e hoţ 

de buzunare. 

Reporterul, oripilat: 

— Păi şi nu-ţi vine să-l dai afară din casă? 

— D-apăi cum să fac așe ceva, domnule dragă, că-i 

singurul care aduce bani în casă! 



Sună Gheorghe la Radio şi spune: 

— Bună ziua... mă aud toţi-toţi? 

— Da, toţi-toţi. 

— Şi prin magazine, tot? 

— Da şi prin magazine. 

— Şi pe la piaţă? 

— Da, şi pe la piaţă. 

— No... Ioane, nu lua lapte, că o cumpărat mă-ta. 



Gheorghe se duce la Ion şi îi zice: 

— Ioane, am evitat să îţi spun asta până acum, dar 

mă culc cu nevasta preotului. Poţi să vorbeşti tu 

cu el o oră după slujbă, mâine, să fie ocupat ca să-

mi fac şi eu treaba? 

Lui Ion nu prea îi place asta, dar acceptă pentru că e 

cel mai bun prieten al său.  
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După slujbă, începe să îl ţină de vorbă pe preot, 

punând tot felul de întrebări stupide, doar să-l 

ţină ocupat. După ceva timp, se enervează preotul 

şi-l întreabă de ce a venit de fapt. Simţindu-se 

vinovat, Ion îi spune toată povestea. Preotul, 

bătându-l prieteneşte pe spate îi spune: 

— Ioane, cred că ar fi bine să te grăbeşti să ajungi 

acasă, pentru că nevastă mea a murit acum un an! 



Maria se privește în oglindă și zice: 

— Ce gât de lebădă, ce sâni apetisanți, ce talie 

subțirică, ce șolduri arcuite, ce coapse savuroase! 

Dar ce să fac cu grăsimea asta care ascunde 

această splendoare? 



Viorica, o moldoveancă drăcoasă s-a măritat în 

Ardeal şi locuia cu socrii.  

Într-o zi, soțul Ion era la serviciu, iar soacra voia să 

zugrăvească bucătăria, dar nu avea bidinea. 

SOACRA:  

— Viorico, bucătăria ar trebui zugrăvită, dar n-avem 

bidinea... 

VIORICA:  

— Mamă soacră, var avem?! 

SOACRA:  

— Avem! 

Merge Viorica la socru, îi taie barba, face o bidinea 

şi una-două termină de zugrăvit. 
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SOACRA:  

— Viorico, geamurile ar trebui vopsite, dar n-avem 

pensulă... 

VIORICA:  

— Vopsea avem? 

SOACRA:  

— Avem! 

Merge Viorica la socru, îi taie mustățile, face două 

pensule şi una-două vopsesc geamurile. 

Seara, vine Ion de la servici şi când intră în curte, îl 

vede pe tată-său sus în nuc, iar din casă se auzeau 

strigând maică-sa și nevastă-sa. 

ION:  

— Ce faci mă tată acolo, dă-te jos să nu cazi că eşti 

om bătrân... 

TATĂL:  

— Nu mă dau mă... mi-e frică... 

ION:  

— De ce, mă tată?! 

TATĂL:  

— Ai grijă, mă copile, că nebunele astea au zis că fac 

clătite... dar n-au ouă. 



Ion i se plânge doctorului că suferă de insomnie. 

Imediat, medicul ia stiloul şi-i scrie o reţetă 

pentru Viagra. 

 — Asta ar trebui să mă ajute să adorm? întreabă Ion. 

 — Nu, spune medicul, dar va fi mult mai distractiv 

când stai treaz. 
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Maria zice într-o zi: 

— Mă Ioane, zi şi mie o vorbă caldă, că de când ne-

am luat numai reproşuri îmi faci! 

— Dragă Mărie, să te arză focul... 



Ion se duce în Turcia la all inclusive. La întoarcere, 

la un pahar de bere, îi povestește lui Gheorghe: 

— Gheo, am fost în Turcia la all inclusive, 

excepțional: mănânci cât vrei, bei cât vrei, cu bar 

la piscină, lux mare. Dar să vezi ce pățesc: mă duc 

într-o dimineață la micul dejun, Măria mea 

rămâne în cameră. Când mă întorc, ia-o pe Măria 

de unde nu-i! O caut peste tot, mă panichez, mă 

duc la recepție și aflu că e cu Antonio Banderas. 
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Mă duc acolo, bat la ușă, deschide Antonio. Bărbat 

bine, frumos, plin de mușchi, brunet, fără pic de 

burtă! Când colo, iese și Măria mea dezbrăcată din 

baie! Cu țâțele vai mama ei, curul lăsat, cearcăne... 

Bă, mi-a fost o rușine de omul ăla!... 

 

— Ioane, mă duc să-mi fac somnul de frumusețe. 

— Somn de frumusețe? Mai bine ai hiberna, Mărie! 



Într-o iarnă, în toiul nopţii, Ion este trezit din somn 

de bătăi puternice în geam. 

— Alo, e cineva acasă? 

Deschide Ion geamul, la care individul care bătea îl 

întreabă: 

— Nu vă supăraţi, aveţi nevoie de lemne? 

— N-am nevoie, domnule. Lasă-mă să dorm, că e 2 

noaptea. 

Peste 10 minute, iarăşi bătăi: 

— Nu vă supăraţi, aveţi nevoie de lemne? 

— N-am nevoie, domnule. Nu eşti sănătos la cap, să 

mă trezeşti pentru asta după miezul nopţii? 

Peste încă 10 minute, alte bătăi: 

— Nu vă supăraţi, aveţi nevoie de lemne? 

— Domnule, dacă nu mă laşi în pace, chem poliţia. 

În fine, individul pleacă. A doua zi dimineaţă, în 

adăpostul pentru lemne, Ion nu mai găseşte 

niciun lemn, în schimb găseşte un bilet:  

 Să nu zici că nu te-am întrebat! 
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— De ce v-aţi oprit la trei copii, Ioane?  

— Am auzit că fiecare al patrulea copil născut este 

chinez... 



Ion şi Vasile, mai trecuți, așa, se vorbesc să meargă 

la liceu, dar Vasile nu achiesează. Ion merge și 

vine după un timp acasă; îi arată lui Vasile o poză. 

— Ştii tu cine-i în poza asta? 

Stă Vasile, se uit, se uită, şi nu ştie să-i spună. 

— E Mihai Eminescu, măi, e cel mai mare poet al 

românilor, măi... Ştie o lume întreagă, dar tu nu 

ştii, că nu eşti la liceu!  

Trece timpul şi vine acasă Ion cu altă poză să-i arate 

lui Vasile. 

— Ştii tu, Vasile, cine-i în poza asta? 

— Nu, măi Ioane, cine-i în poză? 

— E Constantin Brâncuşi: cel mai mare sculptor 

român, ştie o lume întreagă, dar tu nu ştii, mă, că 

nu eşti la liceu! 

După un timp, vine Ion acasă şi Vasile îi arată o poză. 

— Ştii tu, mai Ioane, cine-i în poza asta? 

Stă Ion pe gânduri, se uită, se răsuceşte şi nu-şi dă 

seama. 

— Nu ştiu, măi Vasile. 

— Îţi spun eu, e Gheorghe, stă în capătul satului, şi 

vine în fiecare zi pe la nevastă-ta, ştie tot satul, 

dar de, tu nu ştii, că tu eşti la liceu... 
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Ion şi Vasile trag peste noapte la un hotel. 

Pe la miezul nopţii, Vasile face un atac de cord şi 

moare. Sună Ion la 112, vine ambulanţa, poliţia, 

ancheta, tot tacâmul. La final poliţistul îl întreabă 

pe Ion: 

— Bade, n-ai auzit, o zis ceva, o gemut? Dă-ne mai 

multe detalii! 

— Apoi, o zis că îi rău. 

— Ş-apoi tu ce i-ai zis? 

— D-apoi cui îi mai e bine în ziua de azi? 



Ion şi Vasilie vor să se lase de băut şi nu ştiu cum să 

facă. Ion zice: 

— Ştiu cum să ne lăsăm de băut. Fii atent, mai avem 

o sticlă de vin de Jidvei... Tu o ascunzi la spate şi 

eu trebuie să ghicesc în ce mâna este. Dacă 

ghicesc, o bem şi p-asta, dacă nu... ne lăsăm, ce să 

mai!... 

Zis şi făcut. Vasilie ascunde sticla. 

— Gata. Eşti pregătit? Zi-mi! 

— Păi... e în stânga. 

— Măi Ioane, măi... nu te pripi... 

 

Ion şi Maria s-au dus la pădure să culeagă floricele. 

Pentru că era foarte multă lume acolo, chiar asta 

au făcut.  
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Ion către Maria: 

— Marie, eşti ca un nor. 

Maria, cu zâmbetul pe buze: 

— Alb şi pufos? 

— Nu, atunci când pleci, parcă mi se luminează ziua! 

 

Ion şi Maria se ceartă în draci: 

— Mărie, aşa nu se mai poate, ajunge, hai să 

divorţăm! 

— Nu, Ioane! Văduvă m-ai luat, văduvă să mă laşi! 

 

 

Vine badea Ion de la coasă obosit tare, iar pe când să 

intre în curte vede un porc cu un picior de lemn 

intrând la Gheorghe în ogradă. 

Mere badea nostru la Gheorghe să îi ceară socoteală: 

— Apăi mă Gheorghe mă, tu ai un porc cu un picior 

de lemn? 
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 — Ei dară, mă Ioane. 

 — Dar cum așa? 

 — Aşa mă, că numai pentru un blid de răcituri, n-oi 

tăie tot porcul! 



ION:  

— Crezi, Gheo, că iaurtul este un remediu bun 

împotriva impotenţei? 

GHEORGHE:  

— În principiu da, îi, dar numai în combinaţie cu 

ipsosul. 

 

Ion, cioban, cobora o dată pe lună din munţi pentru 

a face dragoste cu soţia sa, dar în drum fiind 

soacra, o rezolvă pe ea și nu-i mai trebuie de la 

nevastă. Soţia i se plânge unei prietene că Ion nu 

mai prestează, iar aceasta îi spune să-l caute la 

cuc de brânză, poate o lasă undeva! 

— Barbate, unde-i brânza? 

— În pizda mă-tii! 



— Nu am nici un folos după câinele ăsta! se plânge 

Gheorghe lui Ion. 

— Cum? Nu păzește casa? 

— Nu chiar. De exemplu, noaptea trecută a lătrat 

atât de tare încât n-am auzit că au venit hoții. 
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ION:  

— Mărine, te-a prins, mă, vreodată cineva făcând 

laba după uşa de la baie? 

MARIN:  

— Ioane, mă, nu m-a prins, mă, cum dracu să mă 

prindă! 

ION:  

— Vezi mă, ce loc sigur e! 

 

Ion vrea să se lase de băut. Trece pe lângă bufet şi 

spune:  

— Aşa, Ioane, fii tare, deşi miroase a rom.  

După ce trece: 

— Ioane, ai fost rezistent, hai să-ţi dau o vodcă! 



Era popa prin curte şi lucra ceva, când deodată aude 

nişte clopoţei.  

Ce să fie? Se uită pe drum şi-l vede pe Gheorghe care 

venea agale şi la vârful opincilor avea legaţi nişte 

clopoţei. 

— Bună ziua, părinte, am venit să mă spovedesc. 

— Bine, zice părintele, dar auzi, ce-i cu clopoţeii ăia 

din vârful opincilor tale? 

— Apoi părinte... vin aşa pe drum şi sunt tot felul de 

animăluţe şi de gâzuliţe şi să nu le calc... clopoţeii 

sună şi ele se feresc. 
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— Gând bun ai avut, ca dinainte îţi sunt iertate 

păcatele... No, hai să te spovedesc. Care e 

problema? 

— Apoi părinte, o ştii pe Leana, cumnată-mea după 

fratele mai mic, lucra la magazin, şi am ajutat-o 

să mute nişte lăzi. Și, colea prin magazie, cum să 

freca așa de mine, apoi musai o fost s-o... 

— Nu-i bine, zice popă, dar mă gândesc cum te-ai 

gândit tu la animăluţele alea… Du-te acasă şi nu 

mai păcătui! 

— Apăi stai, părinte, că nu-i gata, că mai e şi Florica, 

cumnata după fratele mai mare, cum mulge vaca 

acolo în poiată, ne-am tăvălit pe fân şi... musai o 

fost s-o... şi pe ea. 

— Mă Gheorghe, apoi păcatul să-nmulțește, îţi dau şi 

un canon, şi revin iar cu ideea ta la animăluţele şi 

la gâzuliţele alea, ce inima bună ai avut. Du-te 

acasă liniştit şi nu mai păcătui. 

— Apăi stai, părinte că nu-i gata, Irinuca, colea cum 

strângea mălaiu, m-o tăvălit prin tulei şi... 

— Apoi mă, Gheorghe, zice părintele, io cred că ar fi 

mai bine să îţi pui clopoţeii ăia la pulă! 

 

 

MARIA: 

— Ioane, ai auzit? Se scumpeşte băutura!  

ION: 

— Asta e, Mărie. O să mâncăm mai puţin! 
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Ion, la Spitalul municipal din Caracal. Completare 

fişă de internare, rubrica: antecedente personale 

patologice. Interviu luat de medic pacientului: 

MEDICUL:  

– Ceva probleme la naştere? 

ION:  

– Domn Doctor, cu tot respectul, dar cred că sunteţi 

orb! 

MEDICUL:  

– De ce spui asta?! 

ION:  

– Păi eu sunt bărbat. Cum să nasc?! 

 



Din filosofia lui Ion. 

Când Măria spune: “Nu sunt supărată pe tine”, e ca 

şi cum mi-ar spune dentistul: “Stai liniştit, nu vei 

simţi nimic!”. 
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Ion îl întreabă pe Gheorghe:  

— Mă, zebrele îs alea negre cu dungi albe sau alea 

albe cu dungi negre? 

— Desigur. 

 

Ion vine într-o zi la Gheorghe şi-i spune : 

— Ascultă, mi-a murit unchiul, poţi să-mi împrumuţi 

costumul tău cel negru? 

— Bineînţeles! La aşa un necaz, sigur că te ajut! 

Trece o lună, dar Ion nu aduce costumul înapoi. Se 

duce Gheorghe cam supărat la Ion: 

— A trecut o lună, unde e costumul? 

— Păi... la unchiul! 

 

Ion, moş de-acum, la şcoala de şoferi: 

— Vreau să mă înscriu pentru cursuri de şofer de 

autobuz. 

— Cum aşa?! 

— Doctorul mi-a recomandat ca de acum încolo să 

circul cu autobuzul… 

 

Din filosofia lui Gheorghe. 

Nu daţi banii pe prostii, curve şi benzinării! 
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Singurul lucru care poate opri 

căderea părului este podeaua 

 



Doi beţivi erau într-o maşină care mergea cu viteză, 

când unul dintre ei începe să strige: 

– Fii atent, urmează o curbă periculoasă! 

Celălalt îi răspunde: 

– De ce strigi aşa la mine!? Credeam că tu eşti cel 

care conduce! 



Un beţiv opreşte un taxi: 

– Sunteţi liber? 

– Da. 

– Atunci... hai să stăm puţin de vorbă! 



Încă o dovadă că nu există dreptate pe lume: de ce în 

baruri nu te servesc dacă eşti beat, în schimb la 

McDonalds, chiar dacă eşti gras ca porcul, nu 

există restricţii? 



— Tăticule, ce fel de propoziţie este: Nu avem bere în 

casă? 

— Asta nu e propoziţie, e catastrofă! 
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Vodca luată la vânătoare a salvat mai multe animale 

decât Greenpeace. 



Un optimist incurabil avea doi prieteni care erau 

exasperați de puterea pe care o avea de a vedea 

mereu partea bună a oricărei situații. Dornici să 

îi arate că nu are dreptate, pun la cale o farsă. 

Într-o zi se vine la bere numai unul dintre ei și îi 

spune optimistului: 

— Ai auzit ce necaz? Prietenul nostru și-a găsit soţia 

în pat cu altul și i-a împușcat pe amândoi, după 

care și-a tras un glonț în cap! 

— Asta e! Se putea și mai rău! 

— Hai las-o încolo! Ce poate fi mai rău decât asta? 

— Păi dacă se întâmpla acum două zile, eram și eu 

mort acum! 



Anchetatorul: 

— De ce v-aţi înjunghiat soţul? 

— Păi dacă-l împuşcăm, trezeam copilul... 



Am intrat prima oară în Palatul Parlamentului şi am 

exclamat: 

— Vai, ce frumos miroase! 

— Păi, uite câți freacă mentă pe aici! 
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— De ce ai furat maşina? 

— Am vrut să ajung la lucru mai rapid, domnule 

judecător. 

— Ai fi putut lua autobuzul! 

— Pentru autobuz n-am carnet, domnule judecător! 



Un inginer agronom măsura temperatura solului. Un 

bătrân priveşte şi îl întreabă: 

– No, da’ ce faceţi? 

– Măsor temperatura solului să văd când începem 

semănăturile. 

– Pe vremea mea mă aşezam cu curul pe brazdă şi 

aşa ştiam. 

– Asta era acum 50 de ani, acum mintea omului a 

inventat lucruri noi... 

– Văd bine că ceea ce făceam eu cu curul pe vremuri 

voi faceţi acum cu capul! 

 

— Domnule mecanic, ați putea să-mi montaţi la 

Trabantul meu airbag, ambreiaj automat şi tot ce 

are o maşină de lux?  

— Da.  

— În cât timp?  

— În trei ore.  

— Faci mişto? 

— Tu ai început! 
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Din cugetările lui Bulă. 

De multe ori când plângi... nimeni nu-ţi vede 

lacrimile...  

De multe ori când eşti îngrijorat... nimeni nu-ţi 

simte durerea...  

De multe ori când eşti vesel... nimeni nu se uită la 

zâmbetul tău...  

 Dar când te băşeşti o singură dată.... toţi... 



Într-un magazin de arme, intră un preot şi alege o 

armă.  

Vânzătorul: 

— Pentru ce ai nevoie de armă, părinte? 

— Sunt oameni care nu cred în Dumnezeu fiule, dar 

insistă mult să-l vadă şi eu vreau să îi ajut! 



24 de sticle într-o ladă de bere. 24 de ore într-o zi. 

 Coincidenţă? Nu prea cred! 
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Doi domni în vârstă serveau micul dejun.  

Sam: 

— Harry, de ce ai un supozitor în ureche? 

Harry scoate supozitorul din ureche, se uită la el şi 

zice: 

— Ştii, Sam, mă bucur că m-ai întrebat, acum ştiu 

unde mi-e aparatul auditiv! 



Psihiatrul întreabă pe pacient: 

— Spune-mi, se întâmplă să auzi voci, dar să nu ştii 

cine vorbeşte şi de unde? 

— Desigur. 

— Şi când să întâmplă asta? 

— Când răspund la telefon. 



— Amice, fă-mi un serviciu, nu e dificil şi, în plus, 

primeşti zece dolari pentru asta. Eu nu am timp. 

Vreau să te duci la Otopeni şi s-o întâmpini pe 

soacră-mea. Vine din Turcia, de la o staţiune 

balneară. 

— Mă rog, o fac pentru tine. Şi dacă nu vine? 

— Îţi dau o sută de dolari. 



Unii merg la biserică în speranţa că Dumnezeu 

verifică prezenţa. 
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Şedinţă în primărie.  

PRIMARUL: Trebuie să modernizăm acest sat! Aştept 

propuneri cu proiecte noi! 

UNUL: Multe bodegi! 

ALTUL 1: Multe crâşme! 

ALTUL 2: Berării! 

ALTUL 3: Multe baruri! 

PRIMARUL: Beţivanilor... de nimic nu sunteţi în 

stare! 

BULĂ: O bibliotecă! 

PRIMARUL: Bravo, Bulă! Vedeţi? Un om inteligent! 

Pentru ce vrei să facem biblioteca? 

BULĂ: Păi... să ne strângem acolo toţi, să bem ceva! 
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— Fata mea, nu ştii că fumatul dăunează? De ce nu 

renunţi la fumat? 

— Mă las de fumat imediat ce rămân gravidă! 

— Fumează dragă, te iei după toată lumea? 



Berea conţine foarte puţine vitamine. Acesta este 

motivul pentru care trebuie băută în cantităţi 

industriale! 



Azi mi s-a desprins accidental o bucată de acoperiș 

de pe casă. Ce spaimă am mai tras...  

Noroc cu soacră-mea, că altfel îmi făcea praf toată 

gresia de pe scările de la intrare. 



A doua zi după un chef monstruos: 

— Nu cred, mă, c-am fost atât de beat. 

— Frate, după ce a anunţat în metrou ce staţie 

urmează, te-ai aşezat în genunchi şi le-ai zis 

călătorilor că ţi-a vorbit Dumnezeu. 



Pe o stradă, se întâlnesc doi beţivi: 

— Acum mă duceam să te caut. 

— Păi, du-te, că eu te aştept aici... 
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— Alo, Gicu, hai la o bere la barul din colţ! 

— Păi când te-am sunat eu acum o jumătate de oră ai 

zis că ai o durere îngrozitoare de cap! 

— Aveam, dar a plecat la cumpărături. 



Eşti beţiv atunci când: 

 Ţânțarii încep să zboare aiurea după ce te-nţeapă. 

 Te trezeşti în dormitor, chiloţii sunt în baie, 

adormi îmbrăcat... 

 Toată cârciuma te salută când intri înăuntru. 

 Ai impresia că cele patru grupe de alimente sunt 

cofeina, nicotina, alcoolul şi femeile. 

 Pisica vecinului e pe zi ce trece tot mai apetisantă. 

 Zoe Petre arată bine. 

 Nu-ţi recunoşti nevasta decât dacă te uiţi la ea 

printr-un fund de pahar. 

 Bestia aia de elefănţel roz iar te-a urmărit pân-

acasă. 



La început de primăvară se întâlnesc doi pensionari: 

— Ce mai faci? Aştepţi cu nerăbdare vara? 

— Da, atunci măcar nivelul de trai va fi mai ridicat 

cu 50%, răspunde celălalt. 

— Cum adică cu 50%? 

— Păi, iarna am răbdat de frig şi foame. Vara ne va 

fi numai foame. 
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Un intelectual adevărat niciodată nu va spune: 

"Prost ai fost, prost ai rămas", ci va spune 

"Timpul nu are putere asupra ta!" 



Studiu. 

În medie, un bărbat spune "Da" de 17 de ori pe 

minut...  

…când vorbeşte la telefon cu soţia. 
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Sar doi paraşutişti din avion şi unul dintre ei văzând 

că paraşuta lui nu se deschide, strigă la celălalt: 

— Hei, ce mă fac?! A mea nu se deschide! 

— Nu e cazul să te agiţi. E doar o săritură de antre-

nament. 



— Iarăși stai întins pe canapea... 

— Draga mea, privește partea pozitivă: întotdeauna 

știi unde să mă găsești! 



— În fața mea un elefant, în spatele meu, un leu. Mie 

nu mi-e frică! 

— Nu crezi că ai o vârstă la care nu se mai potrivește 

să te dai în carusel? 



Un african, proaspăt admis ca azilant în Germania, 

se plimba mândru pe străzile noului său oraș. El 

se adresează primului întâlnit, spunându-i: 

— Mulţumesc dragă germanule, vă mulţumesc că m-

aţi primit în ţara voastră minunată, că mi-aţi 

oferit ajutor, adăpost şi asigurare medicală. 

Cel căruia i se adresase, răspunde: 

— Vă înşelaţi, eu sunt albanez. 

Omul merge mai departe şi se adresează unei alte 

persoane: 
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— Mulțumesc pentru că m-aţi primit în aşa o ţară 

frumoasă ca Germania! 

Acesta îi răspunde:  

— Eu nu sunt neamţ, eu sunt român... 

Mai întâlnește o persoană şi spune din nou: 

— Mulţumesc pentru minunata Germanie! 

Cel interpelat ridică din umeri şi zice.  

— Eu nu sunt german, sunt polonez. 

Apoi vede el o femeie ceva mai vârstnică şi o 

întreabă.  

— Sunteţi nemțoaică?  

— Nu, zice femeia, sunt turcoaică. 

Nedumerit, o întreabă:  

— Dar unde sunt, femeie, toţi nemții ăştia? 

Femeia se uita la ceas şi spune:  

— Probabil la muncă! 



Sfaturi pentru cuplu de la Radio Erevan: 

— Prietena mea a luat în greutate. Ce să fac? 

— Fă-o să meargă cât mai mult. Dacă va face câte 5 

km pe zi, într-o săptămână va fi la 35 km de tine. 



Onorariu. 

— Domnule, vindecarea dumneavoastră se datorează 

lui Dumnezeu și robusteții corpului! 

— Domnule doctor, sper să țineți cont de aceasta și 

la nota de plată! 
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— Care a fost cel mai frumos lucru din copilăria ta? 

— Cel mai frumos lucru din copilărie a fost că nu eu 

aveam de plătit facturile! 



— Astăzi arăţi foarte bine! 

— Spui asta la toate femeile frumoase? întreabă ea. 

— Nu, celor frumoase le spun altceva. 

 

 



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

139 
Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 



Alegerea profesiei. 

Un doctor celebru povestea odată că a ezitat mult 

timp în tinereţe între pictură şi arta de a vindeca. 

Întrebat de ce a ales medicina, a răspuns: 

— În pictură, toate greşelile rămân expuse vederii, 

în timp ce în medicină ele sunt îngropate odată cu 

bolnavul. 



Spovedanie. 

— Părinte, ieri, din greșeală, am ucis un politician. 

— Fiule, mărturisește-i doar păcatele, nu și faptele 

bune. 

 



Expediem băuturi la domiciliu, non-stop. 

 Să vedem ce înghiţi din plin, şi ce înghiţi în sec... 



Soţia îşi sună soţul şi îl întreabă revoltată: 

— Unde eşti, porcule şi ordinarule, de stai atâta? 

— Stai să îţi explic: mai ţii minte bijuteria din centru 

de unde ţi-am luat lănțișorul și inelul de aur? 

Soţia, cu un glas iubitor: 

— Da, iubitul meu scump, cum să nu ştiu! 

— No... sunt la cârciuma de peste drum. Încerc să îl 

îmbăt pe negustor, să i-o iau pe gratis... 
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 Serioja apare cu un ochi vânăt la lucru. Colegii îl 

întreabă ce a păţit. 

— Ieri am fost la şedinţa de sindicat. Nataşa, care a 

stat în faţa mea, s-a ridicat la cuvânt. Am observat 

că i s-a prins fusta între bucile curului, iar eu i-

am scos-o. S-a întors şi mi-a trosnit una peste ochi, 

de am crezut că s-a prăbuşit clădirea pe mine. 

Peste o săptămână, iar apare Serioja vânăt la ochi. 

— Dar acum ce ai păţit? îl întreabă colegii. 

— Iar am fost la şedinţa de sindicat. Nataşa a stat iar 

în faţa mea şi iarăşi a luat cuvântul. Fusta iar i s-

a prins între buci. Nicolai a observat şi i-a scos-o. 

Eu am ştiut că nu-i place, şi i-am băgat-o înapoi. 

Şi m-au pocnit amândoi... 



Un tânăr ajunge emoţionat acasă şi o anunţă pe 

maică-sa că e îndrăgostit şi că se însoară, dar ca 

să fie prezentările mai emotive aduce acasă trei 

fete foarte frumoase şi îi zice mamei să ghicească 

care e aleasa inimii. După câteva minute, la o 

cafeluţă, mama zice: 

— Aleasa ta este fata asta din mijloc. 

La care, fiul surprins întreabă: 

— Cum de ai ghicit? 

Mama răspunde: 

— Păi de asta nu-mi place! 
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Porcul văzând în curte grătarul a început să prindă 

șoareci și să latre la străini. 

 



La automobilele chinezești, toate piesele de schimb 

sunt originale. 
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Pe o stradă îngusta din Londra, două maşini vin din 

sensuri opuse; se întâlnesc, dar nici unul nu vrea 

să dea înapoi. Stând ei aşa, la un moment dat, unul 

dintre şoferi scoate Times şi începe să citească. 

Celălalt şofer îl vede, coboară din maşină, se duce la 

el şi foarte politicos îi zice: 

— Nu vă supăraţi, după ce terminaţi, vreţi să-mi 

împrumutaţi şi mie ziarul? 



Matematică arabă. 

Un arab a lăsat moştenire celor trei fii ai săi, prin 

testament, 17 cămile. 

Testamentul prevedea ca fiul cel mare să primească 

jumătate (1/2) din numărul lor, fiul cel mijlociu o 

treime (1/3), iar fiul cel mic a noua parte (1/9). 

Întrucât numărul 17 nu este divizibil cu 2, 3 sau 9, 

cei trei fii au început să se certe. 

Aşa că au decis să meargă la un înţelept. 

Acesta a ascultat prevederea testamentară şi, după 

un timp de gândire, a adăugat o cămilă de a sa la 

cele 17 rămase prin testament. 

Băiatul cel mare a primit 9 cămile (1/2), băiatul 

mijlociu 6 cămile (1/3), iar băiatul cel mic 2 

cămile (1/9). 

Însumând, rezultă: 9 + 6 + 2 = 17, deci a rămas o 

cămilă, pe care înţeleptul şi-a luat-o înapoi. 
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Pentru ca oamenii să nu arunce noul CD scos de 

Andreea Bălan imediat după ce-l ascultă, ea a mai 

imprimat pe disc schema metroului bucureștean, 

mersul trenurilor și un calendar pentru anul 

2015! 



Psihologii au creat un test pentru determinarea 

inteligenţei, care are doar o singură întrebare: 

 Vă uitați la OTV? 



— Ei, după cum văd, pulsul dumitale e normal, zice 

doctorul. 

PACIENTUL: 

— Domnule doctor, luați-mi-l la mâna stângă, că la 

dreapta am proteză... 



Eram prins la cumpărături când primesc un SMS de 

la nevastă-mea: "Iubitule, ia ceva și pentru ăia 

mici. Te pup".  

 Așa că i-am cumpărat un sutien. 



Înainte de căsătorie, când un bărbat ține de mână o 

femeie este dragoste.  

 După căsătorie, este autoapărare. 
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Un tânăr eschimoș intră în igluul iubitei. După vreo 

trei luni, tatăl fetei intră nervos: 

— Dar ce crezi tu, băiete, că o să stai cu fiica mea o 

noapte întreagă? 



Trei bolnavi de Parkinson stau la vorba pe o bancă: 

— Ba, băieţi, bă eu ca să citesc un articol din ziar îmi 

trebuie vreo 13 ziare că pe toate le fac franjuri... 

— Ba... dar să vedeţi la mine... eu până beau o halbă 

de bere trebuie să-mi iau vreo cinci... 

— Ha! Asta ziceţi că e nasol?! Păi, bă băieţi, eu până 

mă piș o dată, ejaculez de trei ori... 



Încă tineri, căsătoriţi de 15 ani, amândoi lucrează, 

dar cu greu fac față cheltuielilor zilnice. Foştii lui 

colegi din timpul serviciului militar au devenit 

oameni bogaţi, au firme pe numele lor, şi-au 

cumpărat automobile 4x4 şi fac excursii în 

străinătate, iar el nu are nici măcar un Fiat de 

1000 cmc. Într-una dintre zile, tânărul dă peste 

un anunţ în ziar: "De vânzare Mercedes 4x4 — nou. 

Preţul: $250". Presupune că e o greşeală de tipar, 

totuşi telefonează şi îi răspunde o voce de femeie. 

— Anunţul cu Mercedesul e real? 

— Desigur. Şi primul care va veni cu 250 de dolari, 

va cumpăra maşina. 
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— Sunt în drum spre tine!... 

Scoate în grabă 250 de dolari din sertar şi zboară la 

adresa indicată. O doamnă în vârstă deschide uşa. 

— Am impresia că-i pur şi simplu o glumă... 

Mercedes pentru 250 de dolari? 

— Hai să vezi. 

Şi-l conduce la garajul casei unde se afla un 

Mercedes 4x4 — complet nou.  

Tânărul îi spune: 

— Eu nu-s bogat, dar sunt om drept şi cinstit. Aşa 

încât ori că îmi vei spune că nu te pricepi la 

automobile, ori că e vorba de o glumă; maşina 

asta valorează 70000 de dolari, poate chiar mai 

mult. De ce o vinzi numai pentru 250 de dolari? 

— Pentru că eşti om drept, îţi voi explica despre ce e 

vorba: Eu am fost căsătorită 60 de ani. În urmă cu 

o lună şi jumătate, soţul meu a murit. Săptămâna 

asta am deschis testamentul şi acolo era scris că 

locuinţa rămâne în posesia mea. Banii, toţi banii, 

rămân în posesia mea. Dar în paragraful al treilea 

al testamentului era scris ca el are o iubită. Şi el 

hotărăşte să se vândă Mercedesul 4x4 şi să se 

trimită iubitei lui suma primită. Iar eu vreau să 

mă răzbun pe ea. Pur şi simplu să mă răzbun.  

În testament scrie: "să se vândă maşina şi să i se 

trimită suma primită..." şi nu scrie "să i se dea 

maşina...".  

Iar răzbunarea mea este ca ea să primească pentru 

maşina asta numai 250 de dolari şi nimic mai 

mult... 
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Tânărul scoate din buzunar 250 de dolari, plăteşte 

doamnei, ia maşina şi se duce cu ea direct la 

service, pentru a o verifica. După verificare i se 

spune că automobilul este complet nou, aproape 

nu s-a circulat cu el...  

Mulţumit se întoarce acasă, urcă scările în grabă şi 

vede postaşul ieşind din locuinţa lui. Tânărul îl 

întreabă:  

— Ce veste ne-ai adus? 

— I-am adus soţiei tale 250 de dolari. 
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La înmormântarea unei babe, când se coboară sicriul 

în groapă, o coroană aluneca şi da să cadă după 

sicriu. O altă băbuţa se grăbeşte să o prindă şi 

aude din spate un tânăr: 

— Ce faci, mamaie? Prinzi buchetul? 



Azi noapte am visat că nevastă-mea sforăie. M-am 

trezit în transpirații reci... Totul e bine... Nu sunt 

căsătorit! 



Luna de miere. El citește ziarul în sufragerie. La un 

moment dat, simte un miros puternic de ars. 

 — Iubito, gătești sau calci? 



Un polițist oprește în trafic o mașină care mergea în 

zig-zag. 

 — Ce ai băut? îl întreabă pe șofer, pregătindu-se să 

scrie procesul verbal. 

 — Trece acolo 6-7 beri, că sigur nu știi cum se scrie 

Jagermeister! 



— Azi l-am văzut pe iubitul tău cu un OZN. 

— Cu un OZN?! 

— Da, cu O Zdreanță Neindentificată! 
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Îmi place modul în care acest suc de portocale 

adaugă vitamine și calciu pentru vodca mea. 



În Moldova, la un bordel, un anunţ mare la intrare: 

 Vă rugăm să viniți cu dânsili sculati, că n-avem 

timp di jiujiuleli! 



— Ce cocktail îmi recomandaţi? 

— Specialitatea casei, cocktail-ul Maxim trei. 

— Asta cum? 

— Luăm un pahar de vin, două, maxim trei şi le 

punem într-un vas. După asta adăugăm o halbă, 

două, maxim trei de bere, tot acolo mai punem o 

votcă, două, maxim trei, iar la sfârşit, mai 

adăugăm un pahar de coniac, două, maxim trei, 

după care tot conţinutul acesta îl punem un pic la 

foc. După asta se serveşte un cocktail, două, 

maxim trei, apoi ne ridicăm şi facem un pas, doi, 

maxim trei. 



O familie a găsit în cutia poștală două bilete la un 

concert și o scrisoare: “Ghici de la cine?”. 

Întorcându-se seara târziu de la concert și-au 

găsit apartamentul gol, iar de dulap era agățată o 

altă scrisoare cu conținutul: “Ei, ai ghicit?”. 
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O femeie a vrut să-i facă soțului testul suprem. 

I-a scris o scrisoare în care i-a spus că s-a săturat de 

el și că l-a părăsit, a lăsat-o la vedere, apoi s-a 

ascuns sub patul din dormitor. Bărbatul a ajuns 

acasă, a citit scrisoarea, a scris ceva, apoi a 

început să cânte și să danseze. 

Și-a luat telefonul și a sunat pe cineva: 

— Bună, iubito, tocmai îmi schimb hainele și vin la 

tine. Cât despre proastă cealaltă, s-a prins că îmi 

băteam joc de ea și a plecat. Am făcut o greșeala 

când m-am însurat cu ea. Îmi doresc să te fi 

întâlnit mai devreme. Ne vedem în curând, iubito!, 
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a spus soțul femeii, apoi a părăsit camera. 

Plângând, femeia a ieșit din ascunzătoare și a citit 

ce i-a scris soțul ei: 

— Ți se vedeau picioarele de sub pat, proasto. Mă duc 

după pâine...  



Un ţigan ajunge în Egipt. Cum era el de capul lui pe 

acolo, vede o cămilă, apoi alta şi apoi alta şi zice: 

— Să moară mama, ce-şi bate ăştia caii p-acilea! 



Două blonde priveau cu interes la o pereche de 

mănuși din cauciuc aflate într-o vitrină:  

— La ce pot folosi oare aceste mănuși? întreabă una 

dintre ele.  

— Păi, cum la ce?! Cu ele te poți spăla pe mâini fără 

să te uzi!  



La examenul de șoferi de anul acesta se vor da 

următoarele probe:  

 Sala, traseu şi Valea Prahovei. 



Întrebare pe un forum englez: 

— Cum să scap de fantomele din castel? 

— Închiriați-l pentru o săptămână țiganilor români. 

După trei luni:  

— Cum să scap de țiganii din castel? 
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O babă la farmacie: 

— Aveţi iodură de potasiu? 

— Nu. Avem cianură de potasiu. 

— Şi care-i diferenţa? 

— E mai scumpă cu 25 de bani. 



Soția către soț: 

— Vrei să faci amor cu o mulatră simpatică? 

— Bineînțeles. 

— Atunci dă-mi bani pentru solar! 



Secretara cu directorul în pat: 

– Ai băgat-o? 

– Oho, e demult acolo! 

– Vai, ce mare e! 



Gelozia. 

Un arab mergea pe stradă. La un moment dat, un tip 

strigă: 

— Ahmed... nevastă-ta te înşeală! 

Arabul se face roşu la față, scoate cuţitul şi fuge 

către casă. Pe drum, e călcat de o maşină. În drum 

spre spital, începe să reflecteze: 

— Ar trebui să mă calmez un pic... întâi... sunt 

burlac... în al doilea... nici nu mă cheamă Ahmed... 
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Q Este posibil că prostia să fie motivul divorţului? 

 Este posibil, dar de cele mai multe ori este 

motivul căsătoriei. 
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Pescuitul la copcă. 

Iarnă grea. Un pescar fanatic se duce la pescuit, deşi 

era mult sub zero grade. Scoate târnăcopul, da o 

copcă, după care-şi arunca sculele în apă. Stă el 

ce stă şi deodată aude o voce groasă din spate: 

— Aici nu este peşte! 

Când aude, pescarul îşi extrage undițele şi se mută 

mai încolo. Tot nu mişcă nimic. După o vreme, 

aude iarăşi vocea: 

— Aici nu este peşte! 

Tipul, supărat, se mută din nou, sparge gheaţa şi 

şade. Din nou, în spatele lui, vocea: 

— Aici nu vei găsi pește! 

Enervat, pescarul se-ntoarce şi grăieşte: 

— Dă cine eşti tu, bă, de-mi tot sperii norocul? 

— Eu sunt directorul patinoarului! 



Inscripţia de pe asfalt: "M-am culcat din nou cu 

nevastă-ta!" a agitat tot blocul. 



Un cioban vine la doctor: 

— Domnule doctor, te rog să-mi dai un certificat în 

care să se arate că sunt bolnav de SIDA! 

— Păi, nu merge așa, trebuie să faceți analize. 

— Care analize, domnule doctor? Dă-mi pur și simplu 

un certificat! 
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—Și la ce-ți va folosi? 

— În primul rând, eu voi fi primul din sat cu SIDA. În 

al doilea rând, când voi fi cu oile la munte, nimeni 

nu va veni la nevastă-mea. Și în al treilea rând, 

vreau să văd fața celor care deja au fost la ea! 



Soțul către soție: 

— Excepționale ciuperci. De unde ai rețeta? 

— Dintr-un roman polițist.  



— Cum îi merge noului tău frățior, Popescu? întreabă 

învățătoarea.  

— Lui îi merge foarte bine, dar mă tem că mama are 

de gând să-l vândă.  

— Cum așa?  

— Păi în fiecare zi îl cântărește.  



— Alo!... Bună iubito, ești acasă?  

— Da. Iubitule, dar nu mă simt prea bine. Tu?  

— Tocmai intram în club. Sunt chiar în spatele tău.  



Dialog la grădiniță. 

— Tăticul meu este mai bun decât al tău! 

— Nu-i adevărat! 

— Mama mea e mai bună decât a ta! 

— Asta se poate. Așa spune și tata. 
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Un tânăr medic ajunge într-o mică localitate pentru 

a-l înlocui pe un confrate ce urma să se 

pensioneze. Plin de bunăvoină, medicul mai în 

vârstă îi propune celui tânăr să-l însoțească în 

ultimele sale vizite, pentru a se familiariza cu 

viitorii pacienți. La prima casă, femeia care locuia 

acolo li s-a plâns că are grețuri și se simte 

balonată. Fără să stea pe gânduri, medicul cel 

vârstnic i-a spus:  

— Dumneata ai mâncat prea multe fructe. Ia tableta 

asta și te vei simți imediat mai bine! 

După ce au părăsit respectiva locuință, tânărul se 

minunează:  

— Domnule doctor, cum ai reușit s-o diagnosticați 

atât de repede și fără s-o consultați?!  

— Nici nu trebuia, răspunse vârstnicul. După cum ai 

observat, am scăpat stetoscopul și, când m-am 

aplecat după el, am văzut în găleata de gunoi o 

grămadă de coji de banană. Am fost sigur că din 

pricina asta se simțea rău femeia.  

— Oau! Extraordinar! Permiteți să încerc și eu trucul 

ăsta la următoarea casă?  

Zis și făcut. Aici, femeia care i-a întâmpinat părea 

nesigură pe ea și a început să li se plângă că au 

părăsit-o puterile și se simte foarte extenuată.  

— Munciți prea mult în folosul bisericii! Răriți 

activitățile parohiale și veți fi din nou în formă, i-

a recomandat tânărul medic.  
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— Colega, cred că diagnosticul dumitale este corect. 

Cum ai ajuns la el?, îl întreabă medicul vârstnic 

pe cel tânăr, după ce au părăsit casa.  

— Ei bine, după cum ai văzut, am scăpat și eu 

stetoscopul pe dușumea și, când m-am aplecat să-

l ridic, am dat cu ochii de părintele paroh, care se 

afla sub pat! 

 



O pacientă mai dolofana la doctor. 

DOCTORUL: 

— Luaţi, cumva, tablete pentru slăbit? 

PACIENTA: 

— Iau. 

— Şi, câte luaţi? 

— Câte?!... Păi, până mă satur! 
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— Mamiii, Bulă m-a stropit în baie... 

— Stropește-l și tu.. 

— Nu pot, că sunt fetiță... 



Q Ce are doi ochi și 150 de dinți? 

— Un crocodil. 

Q Dar ce are doi dinți și 150 de ochi? 

— Un autobuz cu pensionari. 



Nevastă-mea mi-a luat numele când ne-am căsătorit. 

Apoi casa, banii şi maşina când am divorţat. 



Nu toate visele se îndeplinesc, de exemplu, eu când 

eram mic, îmi doream să mă fac bucătar, a zis Bill 

Gates.  



Q Care e diferența dintre șoc și plăcere? 

 Plăcerea e pe moment, șocul vine după nouă 

luni! 



Q De ce sunt atâţia bărbaţi crăcănaţi? 

 Lucrurile fără importanţă sunt puse între 

paranteze. 
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Q Unde dispare barza, după ce aduce copilul? 

 Înapoi în pantaloni. 



Moș Crăciun către lup, în pădure: 

 — De câte ori să-ți mai spun: NU sunt Scufița Roșie! 

 



Q Cum transformi un pentagon în pătrat? 

 Aplici teorema lui ben Laden. 



— De ce vii așa târziu acasă?! A început să urle 

nevastă-mea la mine. Se simte de la o poștă 

parfum de curvă în urma ta! 

— M-a chemat mă-ta la ea ca să-i repar televizorul... 
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— Ce-o să faci când o să ajungi mare ca mine? își 

întreabă Bulă fiul. 

— Păi o să țin o dietă, răspunde senin Bulișor. 



Era odată un copil urât. Atât de urât încât barza a 

venit de două ori, o dată să îl aducă şi încă o dată 

să-şi ceară scuze. 



— Ieri am fost în pădure şi am cules ciuperci pentru 

mama soacră... 

— Şi dacă sunt otrăvitoare? 

— Cum adică "dacă"? 



Nou tip de urare: Fie ca viața ta să fie așa de 

frumoasă, îmbelșugată și interesantă precum o 

prezinți pe Facebook! 



Exista șase moduri de a-ți cere scuze de la o femeie. 

Însă nici unul nu funcționează. 



Cele mai cunoscute mamifere care nu simt frigul 

iarna sunt:  

 Urșii polari, renii și prostituatele! 
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Când mă plictisesc, trimit SMS la un număr 

întâmplător:  

 Am ascuns cadavrul. Ce fac mai departe? 

 

Q De ce a creat Dumnezeu întâi bărbatul şi mai apoi 

femeia ? 

 Pentru că înainte să realizezi o capodoperă, 

trebuie să faci probe. 

 

Un tip trece prin cimitir şi vede pe un mormânt un 

alt tip care făcea sex sălbatic cu una. 

— Prietene, pot să particip şi eu? 

— Nu, ia lopată şi caută-ţi alta! 

 

Vreau să mor liniştit, în timp ce dorm, la fel ca 

bunicul meu. Nu ţipând de groază ca pasagerii lui. 

 

— Domnule doctor, soţia mea spune că sunt nebun. 

— De ce? 

— Deoarece de fiecare dată când beau cafea mănânc 

ceaşca! 

— Cum? Mănânci ceaşca cu totul? 

— Nu, toarta o las! 

— Chiar că eşti nebun! Toarta e cea mai bună! 
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Un tip stătea la bar supărat nevoie mare şi bea bere 

după bere, nu vorbea cu nimeni şi pufnea de 

supărare din când în când.  

Barmanul îl întreabă: 

— Ce s-a întâmplat, bătrâne? Care-i necazul? 

— Lasă-mă în amaru’ meu! 

— Vreo nenorocire în familie? 

— Nu, nu, nu aşa ceva. Uite omule, tocmai am trecut 

pe lângă banca de spermă de vizavi şi ce văd: 

pentru fiecare donaţie se plătesc 40 de dolari. Îţi 

dai seama? 

— Şi, care-i problema? 

— Dom’le, când mă gândesc ce avere mi s-a scurs 

printre degete… 
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Când încălcăm legile, plătim amendă.  

Când le aplicăm corect, plătim impozite.  

 Tot un drac!  



O tipă se duce cu acvariul cu un peşte la veterinar. 

— Eu cred că este epileptic, îi spune ea veterinarului. 

Veterinarul aruncă o privire şi îi răspunde: 

— Mie mi se pare că e destul de liniştit. 

— Stai, încă nu l-am scos din apă! 



Q Care e diferenţa dintre un nevrotic, psihotic şi un 

psihiatru? 

 Nevroticul construieşte castele în aer, 

psihoticul locuieşte în ele, iar psihiatrul cere 

chiria. 



Q Care este diferenţa dintre doctori şi pacienţi într-

un spital de psihiatrie? 

 Pacienţii se fac bine şi pleacă. 



Q  De ce durează mai puţin psihanaliza la bărbați? 

 Nu mai e nevoie să-i readuci în copilărie, 

pentru că ei sunt deja acolo. 
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Ițic şi Ștrul se duc la o petrecere; acolo ei observă că 

tacâmurile sunt de aur. Ștrul zice:  

— Ce tacâmuri frumoase! Ce bine ar fi dacă am lua şi 

noi măcar o lingură de aur! 

Aşa că Ițic spune:  

— Priviţi aceste tablouri minunate! 

Toată lume se uita la tablouri, iar Ștrul pune o 

lingură în buzunar. 

Ițic: 

— Vreţi să vedeţi un număr de magie? 

Toată lumea:  

— Da! 

— Priviţi cum bag aceasta lingură în buzunar şi o 

scot din buzunarul lui Ștrul… 
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O mamă şi fiica ei călătoreau cu un taxi. Fiica vede 

pe stradă nişte femei îmbrăcate provocator stând 

pe marginea străzii, uitându-se la fiecare maşină 

care trecea.  

— Mami, întreabă fiica, ce fac doamnele alea acolo?  

— Îşi aşteaptă soții să se întoarcă de la muncă, 

răspunse mama. 

— Hai cucoană, că alea sunt prostituate, intervine 

taximetristul.  

După câteva momente de linişte apăsătoare, fetiţa 

întreabă:  

— Mami, prostituatele au copii? 

— Desigur, draga mea, de unde crezi că au apărut 

taximetriştii? 

 

O femeie cu un copil în braţe se urcă în autobuz. 

Şoferul zice: 

— Aoleu, asta e cel mai urât copil pe care l-am văzut 

vreodată! 

Femeia se duce în spatele autobuzului şi se aşează 

pe scaun, spumegând de nervi. 

Se întoarce către pasagerul de alături, căutând 

compasiune, şi îi zice: 

— Şoferul ăsta m-a jignit foarte rău… 

La care, individul spune: 

— Mai bine vă duceţi chiar acum să-i spuneţi vreo 

două şi în timpul ăsta vă ţin eu maimuţa. 
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Q De câţi psihologi e nevoie să schimbi un bec? 

— De niciunul. Becul se va schimba singur, când 

va fi pregătit. 

— Doar de unul, dar becul trebuie să vrea cu 

adevărat să se schimbe. 

— Doar de unul, dar e nevoie de nouă şedinţe. 

 

Doi prieteni erau într-o zi pe terenul de golf. Unul 

dintre ei tocmai se pregătea să lovească, moment 

în care zăreşte o lungă procesiune funerară 

trecând prin apropiere.  

Tipul se opreşte cu crosa în aer, îşi scoate şapca, 

închide ochii şi lasă capul în jos, cufundat în 

rugăciune. 

Prietenul său zice: 

— Vai, e cel mai frumos şi mai mişcător gest pe care 

l-am văzut vreodată! Eşti un om absolut 

nemaipomenit… 

Iar celălalt răspunde: 

— Ce vrei, am fost căsătoriţi 35 de ani… 



Nevasta lui Bulă stă la taifas cu nevasta lui Trulă. 

– În sfârşit, zice Bubulină, am reuşit să-l dezvăţ pe 

Bulă să-şi mai roadă unghiile. 

– Şi cum ai făcut? I le-ai tăiat scurt? 

– Nu, i-am ascuns proteza. 
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Q Ce se întâmplă când un psiholog şi o prostituată 

petrec noaptea împreună? 

 Dimineaţa amândoi zic într-un glas: 100 de 

dolari, te rog. 

 

Un azil de bătrâni închiriază un autocar pentru o 

excursie. La puţin timp de la plecare, şoferul 

simte o bătaie uşoară pe umăr şi o bunicuţă îl 

întreabă dacă vrea nişte alune. 

Şoferul accepta bucuros pumnul de alune pe care i-l 

oferă bătrâna. După vreo 15 minute, bătrâna vine 

din nou cu un pumn de alune. 

Povestea se repeta încă de vreo câteva ori, după care 

şoferul, nedumerit, o întreabă când apare iar 

lângă scaunul lui: 

— Mamaie, da' de ce nu mâncaţi alunele, că sunt 

scumpe, şi aveţi pensii mici... 

— E, da crezi că mai avem dinţi să mâncăm noi 

alune? 

— Păi bine, şi atunci de ce mai daţi banii pe ele dacă 

nu le puteţi mânca? 

— E, de fapt nici nu vrem alune, noi sugem doar 

ciocolată din jurul lor… 



Cineva care suferă de psihoza crede că 2 + 2 = 5. 

Un nevrotic ştie că 2 + 2 = 4, dar îl enervează asta. 



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

167 
Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 

 



Clasele primare reprezintă de fapt o competiție la 

desen și compuneri. Între părinți. 



Patru bărbaţi stau de vorbă la o sticlă de vin. Se 

ajunge inevitabil la performanţele sexuale. 

PRIMUL:  

— Eu fac sex cu nevastă-mea o dată pe lună. 

AL DOILEA:  

— Eu de două ori pe lună. 

AL TREILEA:  

— Eu o dată pe săptămână. 

AL PATRULEA:  

— Eu de două-trei ori pe săptămână. 

PRIMUL către AL PATRULEA:  

— Dar tu nici n-ai nevasta!  

AL PATRULEA:  

— Ah, păi nu despre a ta era vorba? 
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Cine ne vizitează ne face onoare, cine nu, PLĂCERE. 



– Măi Bulă, ia spune tu sincer, până la urmă ai fi vrut 

să mă vezi măritată cu altul? 

– Ca să-ţi spun drept, Bubulino, eu nu doresc răul 

nimănui... 



Bulă este întrebat la vamă: 

– Aveţi ceva de declarat? 

– Da, am în maşină o adevărată comoară. 

– Va trebui s-o lăsaţi aici! 

Bulă se duce la maşină şi îi spune Bubulinei: 

– Regret nespus, dar vameşul îţi interzice să treci 

frontiera cu mine. 



Bubulina către Bulă: 

– Bulă, știi că mâine este aniversarea căsătoriei 

noastre. Ce zici, tăiem curcanul? 

– Să-l tăiem?! Dar ce vină are el, săracul? 



 Vine un eschimoș în vizită la alt eschimoș şi vede 

aruncată pe jos o blană de urs. Se uită atent, cu 

admiraţie, se tot învârti în jurul ei, dar nu văzu 

nici o gaură, aşa că până la urma întreabă: 
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— Singur l-ai omorât? 

— Da. 

— De câte ori l-ai împușcat? 

— De zece ori. 

— Şi de câte ori ai nimerit? 

— Niciodată. A murit de râs. 



Anunț matrimonial. 

Tânăr, 28 de ani, doresc căsătorie. Caut o femeie cu 

simţ de răspundere care să-mi scoată din cap 

ideea asta prostească. 



— Ce-ai făcut dragă? Ai ars friptura... 

— Iubitule, doctorul mi-a recomandat să mai ard din 

calorii... 



Discuții pe chat: 

EL: – Ce înălțime ai? 

EA: – 150 cm! 

EL: – Vai, ești ca o mică prințesă! Și greutatea? 

EA: – Muuult mai mică, 96! 



Fiind curios de mic, la o oră de religie am întrebat 

profesorul– un popă de vreo 70 de ani: 

— Când putem să facem sex din punct de vedere 

religios? 
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DUMINICA – Nu se face sex. În majoritatea culturilor 

și religiilor duminică este considerată prima zi a 

săptămânii, nașterea Domnului, ziua în care a 

înviat Iisus, Sabat. Ziuă considerată de odihnă, 

relaxare și rugăciune. 

 LUNI – Nu se face sex. Prima zi a săptămânii 

moderne este de fapt a doua zi, denumită și 

deutera, a doua zi de când a înviat Iisus. 

Considerată tot sărbătoare. Popular, nu e bine să 

dai din casă, să împrumuți bani, să lucrezi în 

afara casei... pentru astea ai timp destul în 

celelalte zile. 

 MARȚI – Nu se face sex. Zi aducătoare de ghinion și 

nenorociri în cele trei ceasuri rele... însă cum 

nimeni nu șţie în care parte a zilei sunt cele trei 

ceasuri (ore) se stă cu smerenie toată ziua. 

 MIERCURI – Nu se face sex. Ziuă de căință și 

rugăciune de la mijlocul săptămânii. Aproape 

toate religiile o recomandă ca zi de abstinență în 

plăcerile lumești, culinare etc... 

 JOI – Se face sex. Observație: doar în cazul în care 

nu este o altă sărbătoare în această zi. 

 VINERI – Nu se face sex. E sfânta Vineri, sărbătoare 

și cinstire a sfinților. Post negru clar. 

 SÂMBĂTA – Nu se face sex. Ultima zi din săptămână 

este considerată ziua morților, zi în care se 

cinstesc cei plecați la cele sfinte. Pe deasupra, 

această zi este sora geamănă a zilei de marți –

aducătoare de ghinion. 

 Și s-a terminat săptămâna. 
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 Corelând ziua de joi — singura zi în care se poate 

face sex — cu un calendar, pe 2011, de exemplu, o 

să observăm că în acest an un român credincios 

nu o să facă sex de mai mult de 21 ori tot anul. 

 Pentru că: 

 — 4 joi sunt cu cruce roșie în calendar; 

 — 10 joi sunt cu cruce neagră în calendar; 

 — 17 joi sunt în diferite posturi. 

 P.S.1: Sexul se face doar pentru procreare, nu 

pentru plăcere și desfrâu, CLAR! 

P.S.2: În restul zilelor se poate face dragoste în patru 

labe (o labă dimineaţa, doua la prânz şi una seara). 
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Ieri mergeam cu autobuzul şi la un moment dat mă 

întreabă o bătrânică ce stătea pe scaun:  

— Stimate Domn, îmi puteţi spune unde e stația 

Băneasa? 

— La prima, stimată Doamnă! 

— Vă mulțumesc din suflet, spune baba și coboară 

din autobuz. 

M-am simțit prost, ce-i drept, că mai erau vreo 10 

stațiii până la stația Băneasa, dar e nasol să mergi 

în picioare cu autobuzul... 



Tatăl şi fiul se duc la piscină. Când să intre în piscină, 

fiul aluneca pe gresie şi în cădere îl apucă pe tata 

de organ.  

La care, tatăl îi spune: 

— Vezi?! Dacă erai cu mă-ta îţi spărgeai capul! 



O babă stătea în autobuz, în faţa unei tinere cu fustă 

foarte scurtă. 

Baba, la un moment dat, se apleacă spre tânără şi îi 

şopteşte: 

— Draga mea, pe vremea mea se spăla, nu se aerisea. 



Viaţa noastră sexuală era atât de intensă, încât după 

actul sexual chiar şi vecinii fumau! 
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— Ce pregătire are soția ta? mă întreabă un amic. 

— E traducătoare... îi răspund eu mândru. 

— Aha... acum înțeleg, îmi zise el. De asta spuneai tu 

mereu că te alintă “Limbuță”? 



DOCTORUL: 

— Nu-mi place deloc cum arătați. 

PACIENTA: 

— Ei, doctore, nici dumneata nu ești vreo frumusețe. 



Dacă astăzi ridici brațele, îndoi genunchii, rotești 

gâtul și totul face CROC, nu ești bătrân... ești... 

CROCANT. 



— Prietenul meu vine întotdeauna la întâlniri neras. 

— Ai încercat să nu întârzii? 



Niciodată nu m-am gândit că începând de la o 

anumită etate aș putea ajunge să reunesc atâtea 

bogății! 



După ce am fost înjunghiat de vreo două ori, mi-am 

dat seama că sunt alergic la cuțit. 
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Dacă vecinii vă deranjează cu muzica pînă la trei 

dimineața, sunați la ușa lor pe la cinci și spuneți-

le că v-a plăcut. 



Bărbații din Europa nu pot avea mai multe soții 

fiindcă legea îi protejează. 



De ce să te plângi? 

De ce să te plângi, dacă ai totul? 

Argint în păr, 

Aur la dinți, 

Nisip la rinichi, 

Zahăr în sânge, 

Cataractă la ochi, 

Cioburi în tălpi, 

Pietre la ficat 

Titan la proteze, 

Plumb în sânge, 

Apă la genunchi, 

Fier în articulaţii... 

Și peste toate, o inepuizabilă sursă de gaze naturale! 



M-am apucat să fac niște carne marinată, salată de 

icre, dar după a doua sticlă de vin am uitat ce fac 

în bucătărie. 
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O tipă suferea de nevroză și tot timpul își rodea 

unghiile, făcându-le să arate, hai să spunem 

inestetic. Prietena ei, văzând acest lucru, îi spune: 

— Trebuie să te apuci de yoga. Este eficientă și ajută 

la ameliorarea stresului. 

Două luni mai târziu se întâlnesc și, văzând că tipa 

are unghiile lungi și îngrijite, îi spune: 

— Judecând după unghiile tale superbe, yoga te-a 

ajutat! 

— Bineînțeles. Acum îmi rod unghiile de la picioare. 
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Am văzut când i-a căzut unui țigan portofelul astăzi 

pe stradă. L-am luat de jos, l-am deschis, m-am 

uitat în acte, după care am alergat după el: 

— Mă scuzați, domnul Popescu? 

ȚIGANUL: 

— Nu! 



Nevastă-mea a intrat astăzi pentru prima oară în 

biroul meu: 

— Deci aici lucrezi, Costele? mă întreabă ea. 

Apoi, observând o fotografie pe masă cu o blondă 

voluptoasă, arătă cu degetul spre ea și mă 

întreabă: 

— Cine e asta? 

Văzând cum începusem să roșesc, colegul meu Mitică 

interveni și zise: 

— Costel ne-a spus că tu ești! 



Un bărbat bine educat nu ar privi niciodată 

picioarele unei femei îmbrăcate cu fustă mini.  

 Ar întreprinde ceva pentru a o determina să se 

aplece. 



Cafeaua e ca femeia. Dacă e bună, te ține treaz toată 

noaptea. 
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Pentru cine nu-i evident, să-ncerce 

să-i fie evident 

 

 

– Tu de ce eşti aici? întreabă un nebun pe un coleg. 

– Din cauza extenuării... Am muncit şi câte 30 de ore 

pe zi... 

– Cum 30 de ore?! Ziua are numai 24 de ore! 

– Și ce dacă?! Tu n-ai auzit de ore suplimentare? 

 

Bulă, la consultaţie, într-un cabinet psihiatric. Se 

aşează pe un scaun, scoate nişte tutun dintr-o 

pungă şi începe să-l îndese conştiincios în nara 

stângă. 

– E clar că aveţi nevoie de serviciile mele, îi spune 

doctorul. 

– Sigur că da... Nu aveţi un foc? 

 

Bulă vine în vizită la viitorul socru. 

– Fiica dumneavoastră a acceptat să se căsătorească 

cu mine... Pentru sănătatea viitorilor noştri copii, 

am venit să mă asigur că n-aţi avut în familie nici 

un caz de nebunie... 

– Dacă mă uit bine la dumneata, cred că singurul 

nebun în familie e fata mea! 
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Bulă, după un stagiu îndelungat într-un sanatoriu de 

boii psihice, sună acasă: 

– Alo, Bubulina! Gata, m-au declarat vindecat, nu mă 

mai cred automobil, vino să mă iei! 

– Dar singur nu poţi să vii? 

– Nu pot, că n-am benzină! 

 

Când medicul intră în club la nebuni, îi vede cum 

săreau, ţopăiau şi făceau o larmă teribilă: 

– De-a ce vă jucaţi? 

– Ne jucăm de-a macaroanele care fierb. 

– Şi cu ăia doi de pe tavan, ce e? 

– S-au prins de capac! 

 

Câțiva reprezentanţi de la Liga pentru Apărarea 

Drepturilor Omului vizitează un azil de nebuni. 

– De ce vă aflaţi aici? îi întreabă ei pe pacienţi. 

– Pentru că avem gratii la ferestre şi uşile sunt 

încuiate; altfel plecam noi demult! 

 

– Domnule doctor, se roagă un nebun dintr-o rezervă, 

vă rog să-l mutaţi pe vecinul meu în alt salon... Se 

crede câine! 

– Și v-a mușcat? 

– Nu, mă foloseşte drept pom! 
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Inspecţie la azilul de nebuni. 

– Ce-i cu tânărul acela care leagănă o păpuşă? 

întreabă inspectorul. 

– A înnebunit atunci când iubita lui l-a părăsit pentru 

a se mărita cu altul... Şi de atunci leagănă păpuşa, 

în locul iubitei. 

Ceva mai încolo, un nebun alerga, urmărit de doi 

infirmieri. 

– Cu ăsta ce e? 

– E nenorocitul care s-a căsătorit cu fata! 

 

Un avocat debutant ţine prima lui pledoarie. 

— Onorată curte, clientul meu mi-a solicitat să-i 

asigur apărarea. Vă voi dovedi că este nebun! 

 

Un medic iese în curtea azilului de nebuni ca să se 

destindă după consultaţii.  

La un moment dat, de el se apropie un nebun, cu un 

topor în mână, cu intenţia vădită de a-l ataca. 

Speriat, doctorul a rupt-o la fugă. Nebunul, după el. 

După un timp, medicul se împiedică şi cade. 

Nebunul, hop şi el.  

Pe când aştepta, disperat, lovitura fatală, medicul îl 

aude pe nebun spunându-i: 

– Piua! Acum ia toporul şi fugăreşte-mă tu pe mine! 

Prinde-mă! 
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Într-una dintre rezervele sanatoriului de nebuni un 

pacient plânge. 

– Ce-i cu ăsta? întreabă directorul pe medicul de 

salon. De ce plânge? 

– Susţine că și-a vândut ţara... 

– Și acum are remușcări? 

– Nu, plânge că nu i-au plătit-o! 

 

Pentru ca nebunii să nu mai fugă de la azil, acesta a 

fost împrejmuit cu douăzeci de garduri de sârmă 

ghimpată.  

Într-o noapte, nebunii l-au ales drept şef pe cel mai 

deştept dintre ei şi s-au hotărât să evadeze.  

După ce au trecut de primele zece garduri, şeful îi 

întreabă: 

– Sunteţi obosiţi? 

– Nuuu... 

– Atunci, hai mai departe! La al douăzecilea gard: 

– Nici acum n-ați obosit? 

– Ba da, foarte tare... 

– Atunci, haideţi înapoi! 

 

– Boala dumitale este aproape vindecată, așa că o să 

te las să te întorci la soţia dumitale, spune 

medicul. 

– Ce, doctore, mă crezi nebun? 
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După ce plecară aparţinătorii care-l vizitaseră, un 

nebun înfuleca de zor banane. 

– Nu ar fi mai bine să le decojeşti mai întâi? îl 

întreabă un medic. 

– De ce să le decojesc? Doar ştiu foarte bine ce e 

înăuntru... 

 

La azil soseşte un inspector. 

Cum trece de poartă, de câte ori întâlneşte un nebun, 

acesta îi trage un şut în fund. Ultimul îi trage 

chiar 5-6 şuturi. Ajuns în cabinetul directorului, îl 

întreabă foarte enervat: 

– Ce-i cu nebunii dumitale? Îi lași să-i maltrateze pe 

vizitatori? 

– Nu, doamne fereşte, așa obişnuiesc să dea bună-

ziua... 

– Și ultimul de ce mi-a tras 5-6 șuturi? 

– Păi ăla era bâlbâit! 

 

– Mda, îi spune doctorul lui Bulă, suferi de o nevroză 

depresivă... Ar trebui să fii mai vesel, să spui 

bancuri, să fredonezi melodii, să zâmbeşti... 

– Am încercat, domnu' doctor, dar m-au dat afară din 

serviciu... 

– Te-au dat afară? Și unde lucrai? 

– La o întreprindere de pompe funebre... 
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Doi nebuni schimbau informaţii: 

– Tu de ce ești aici? 

– Pentru că am vrut să emigrez şi am trecut 

clandestin graniţa... 

– Pentru treaba asta te bagă la închisoare, nu la azil! 

– Da, dar pe mine m-au prins la graniţa cu URSS-ul! 

  

– Domnule doctor, ce să mă fac cu nevastă-mea? Se 

crede maşină și tocmai a băut un litru de benzină... 

şi acum fuge prin curte... 

– Închide repede poarta, să nu iasă în stradă!  

– Oricum, cu un litru de benzină nu ajunge departe! 

 

– Cum vă distraţi pe aici? îl întreabă Bubulina pe 

Bulă, internat la glumeţi. 

– Executăm sărituri în cap, la trambulină, în bazinul 

de înot... 

– Şi îţi place? 

– Da, foarte mult! Şi domnul director ne-a spus că 

dacă o să fim cuminţi, de săptămâna viitoare va 

umple bazinul cu apă! 

 

– Domnule doctor... ştiţi, eu mă cred câine... 

– De când credeţi acest lucru? 

– De când eram căţeluş! 
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Medicul psihiatru examina o pacientă. 

– Dacă tot vă credeţi pisică, de ce nu vi se dilată 

pupila? 

– Dacă nu văd nici un şoarece prin cabinet... 

 

Un nebun se chinuia să descâlcească un scul de lână. 

– Ce faci acolo? întreabă medicul. 

– Ia, tot caut să dau de celălalt capăt, doctore... 

– Cauţi degeaba, că l-am tăiat eu! 

 

– Ei, tot te mai crezi râmă? îl întreabă medicul pe 

Bulă la ultimul control. 

– Ce râmă, domnule doctor! Eu sunt OM! 

– Atunci să-ți facem formele de ieșire... Ești 

vindecat! 

Ia Bulă biletul de externare, mulţumeşte şi pleacă. 

După cinci minute, se întoarce alergând speriat. 

– Ce-i cu tine? De ce te-ai întors? 

– E o găină la poartă!  

 

Intrând într-un salon, medicul găseşte un nebun care 

stă pe pat, ţine în mână un băţ de care este legată 

o sfoară, care atârnă într-un lighean cu apă. 

– Ei, întreabă doctorul prietenos, prinzi ceva? 

– Da, dumneata eşti primul! 
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Doi psihiatri stau de vorbă: 

– Am un pacient care tot mă agasează... vrea să-mi 

vândă cascada Niagara... 

– Şi de ce n-o cumperi? 

– Vrea prea mulţi bani pe ea! 

 

– Domnule doctor, noi, toţi nebunii din pavilionul V, 

am citit o carte. Şi suntem tare nedumeriţi... Carte 

groasă, personaje multe... dar n-are nimic acţiune, 

domnule doctor!  

– Ia s-o văd şi eu! zice medicul intrigat.  

Se duce nebunul şi îi aduce cartea de telefoane. 

 

Bubulina, la medicul psihiatru. 

– Domnule doctor, soţul meu se crede ţap... 

– Dați-i sedativele acestea!  

Peste o săptămână: 

– Merge spre bine, domnule doctor, nu se mai crede 

ţap, ci Emil Constantinescu! 

 

Un psihiatru se întâlneşte, pe stradă, cu un coleg de 

breaslă, care împingea o canapea. 

– Ce-i cu canapeaua asta? Unde o duci? 

– Am fost chemat pentru o consultaţie la domiciliul 

pacientului! 
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Pe lângă sanatoriul de nebuni trece un râu. Pe malul 

lui, un pescar amator, cu undiţa în apă. Pe zidul 

sanatoriului, un nebun îl urmăreşte ce face. 

– Stai aici de 4 ceasuri... Ai prins peşte? întreabă 

nebunul. 

– Nici unul... 

– Şi ce mai aştepţi? De ce nu vii la noi?! 

 

Inspecţie la azilul de nebuni. 

– Dumneata de ce ești internat aici? 

– Din greşeală, domnule doctor. Numai pentru 

simplul fapt că îmi plac ciorapii negri... 

– Asta nu-i un motiv... Şi mie îmi plac ciorapii negri... 

– Vai ce mă bucur! Și cum vă plac? Fierţi sau la 

cuptor? 

 

– Ce nebunie... 

– La ce te referi? 

– La azilul ăsta nenorocit, unde toți se cred Napoleon, 

iar adevăratul Bonaparte este ţinut într-o cuşcă! 

 

Doi nebuni se uită la un avion care zboară. 

– Să ştii că ăsta e avionul prezidenţial! 

– Nu poate fi... Nu vezi că nu are motociclişti în jurul 

lui?! 
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Triaj, pentru ca acei nebuni la care se considera că, 

în urma tratamentului, starea lor de sănătate s-a 

îmbunătăţit, să poată fi externaţi. La comisie 

intră şi Bulă. 

– Dacă dumneata, întreabă preşedintele comisiei, ai 

avea o maşină, ce ai face? 

– Aş pune cricul, aş sălta-o, aş da jos o roată, aş 

scoate anvelopa, apoi camera... 

– Și? 

– Aș tăia două fâşii și mi-aș face cu ele o praştie... 

– Înapoi cu el, să mai stea la noi!  

Peste trei luni, alt triaj. A venit rândul lui Bulă. 

– Dacă dumneata ai fi singur în cameră, cu o femeie, 

ce ai face? 

– I-aș scoate rochia... 

– Da... 

– I-aș scoate și chiloţii... 

– Da... foarte bine! Și? 

– Şi i-aş scoate elasticul de la chiloţi ca să-mi fac o 

praştie! 
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Într-un hotel din Paris, pe o noptieră se afla o Biblie 

deschisă. Lui Bulă îi sare în ochi un pasaj 

subliniat: 

"A face dragoste cu soția duminică este un păcat la 

fel de mare ca acela de a face dragoste cu soția 

celui mai bun prieten." 

Alături, pe marginea paginii, cineva a scris: 

"Încercat ambele. Mare diferență!" 



La restaurant, văzând cât de crăcănat merge 

chelnerul, un client milos îl întreabă: 

— Mă iertați, aveți hemoroizi? 

— O clipă, să întreb la bucătărie! 
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– Domnule doctor, zice Bulă către medicul psihiatru, 

medicul nostru de familie m-a îndrumat către 

dumneavoastră, dar nu pot să-mi dau seama de 

ce... Am o slujbă bine plătită, care nu mă solicită 

prea tare... cu nevasta mă împac foarte bine... am 

prieteni la care ţin... n-am datorii, necazuri... 

Psihiatrul notează conştiincios aceste amănunte şi 

pe urmă îl întreabă pe Bulă: 

 – Și de când aveţi senzaţia asta? 

 

Film în producție. Regizorul îi cere producătorului: 

– Am nevoie de 12.000 de figuranţi; 5.000 pentru 

una din tabere şi 7.000 pentru inamic... 

– Eşti nebun?! Cine crezi că o să plătească banii 

pentru 12.000 de figuranţi?! 

– N-aveţi nici o grijă... la filmările finale vom încărca 

armele cu gloanţe adevărate! 

 

Un nebun se plimbă în pielea goală prin parc. Îl vede 

un poliţist şi îl opreşte. 

– De ce umbli dezbrăcat? Fapta dumitale constituie 

un atentat la bunele moravuri... 

– De ce vă legaţi de mine? Uitaţi-vă, şi statuile din 

parc sunt în pielea goală... 

– Da, dar ele sunt din marmură... 

– Ei, şi ce? Eu sunt din Caracal! 
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Bulă la psihiatru. 

– Domnule doctor, pentru a mă vindeca de complexul 

meu de inferioritate, mi-aţi spus ca să mă gândesc 

tot timpul că eu sunt superior celorlalţi... 

– Da, şi? 

– Așa am și făcut... și am ajuns ca să mă conving 

singur că în ceea ce mă priveşte, complexul meu 

de inferioritate e cel mai mare din lume... 

 

Bulă, la o firmă de pompe funebre: 

– Vreau să comand un coşciug... 

– Ah, un coşciug la comandă? Cum să fie? 

– Să fie rotund, din inox, cu bar şi antenă parabolică! 

 

 Directorul azilului de nebuni se enervează că 

centralista nu-i dă mai repede legătura cu oraşul. 

– Cum îţi permiţi să mă tratezi în halul ăsta? Nu știi 

cu cine ai de-a face? 

– Nu ştiu, nu vă cunosc, dar ştiu de unde dați telefon! 

 

Bulă și Trulă, nevropaţi. 

– Mi-a dat doctorul un medicament-minune, cu care, 

în sfârşit, pot sa dorm liniştit... 

– Şi când îl iei? 
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Bulă la psihiatru.  

– Domnule doctor, sunt disperat: aud voci, dar nu 

văd pe nimeni... 

– Aha, halucinaţii auditive! Şi când se întâmplă 

lucrul acesta?  

– Noaptea... din două în două ore. De fiecare dată 

când vorbesc telefon! 
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Doi nebuni cu maşina. 

– Mă, tu eşti nebun, de ce goneşti aşa? Nu vezi că 

avem peste 150 km/h? 

– Și ce-i cu asta? 

– Dacă una dintre roţi se desprinde şi ajungem în 

şanţ? 

– Nu-i nimic, avem alta de rezervă în portbagaj! 

 

Doi nebuni, la aeroport, se uită la un avion care 

staţiona pe pistă. 

– Cum pot teroriştii să fure un avion atât de mare? 

– Păi nu-l fură jos, pe pământ... îl lasă să ajungă sus, 

unde e atâta de mic şi acolo, gata! Îl iau şi-l bagă 

în buzunar! 

 

– Alo, domnul doctor, aici Bulă! Fratele meu se crede 

avion... 

– E în regulă, trimite-l la mine! 

– Dar pistă de aterizare aveţi? 

 

Trecând prin curte, doctorul vede un nebun care face 

pipi de pe acoperiş. Când îl vede şi el pe doctor, 

se opreşte. 

– De ce te-ai oprit? întreabă intrigat doctorul. 

– Eeee, şmecherule, vrei să mă tragi jos de jet?! 
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Vasul de croazieră trece pe lângă o insuliţă, pe care 

turiştii pot să vadă un bărbat zdrenţăros, sfrijit, 

cu părul şi barba până la brâu, care strigă, ţopăie 

şi face semne disperate... 

– Ce e cu omul acela? îl întreabă careva pe căpitan. 

– A, e un biet nebun... De fiecare dată când trecem 

pe aici, tare se mai bucură! 

 

– Domnule doctor, zice Bulă, să ştiţi că nevastă-mea 

a înnebunit, insistă să bage capra cu noi în 

dormitor şi eu nu mai pot dormi din cauza 

mirosului... 

– Acum e vară, de ce nu deschideţi o fereastră? 

– Eh, vreţi ca să-mi zboare porumbeii?! 

 

– Mda, e un caz destul de grav... Cel mai bine ar fi 

dacă l-ați aduce la mine cât mai repede... 

– Imediat, domnule doctor, numai cât să pun şaua pe 

el! 

 

– Domnule doctor, spune Bulă, băiatul nostru stă ore 

în şir în nisip şi face cozonaci... E normal? 

– E normal. Asta e plăcerea lui... 

– Aşa am zis şi noi, părinţii lui, dar nevastă-sa vrea 

să divorţeze! 
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Directorul azilului de nebuni prezenta delegaţiei de 

la Ministerul Sănătăţii, venită în inspecţie, 

personalităţile importante internate acolo. 

– Uitaţi-vă, acela este preşedintele Ceauşescu, 

acesta e primul-ministru Tony Blair, iar acesta 

este regele Mihai, dar am un caz care îmi dă bătăi 

de cap: un nebun care susţine că este Napoleon, 

ori Napoleon sunt chiar eu... 

 

– Domnule doctor, nu ştiu ce să mai fac... în fiecare 

noapte visez că Ion Creangă îmi cere mâna... 

– Și vreţi să nu-l mai visaţi? 

– Nu, da' de unde! Problema e că nu ştiu ce să fac: 

să-mi păstrez numele actual sau să mă cheme 

doamna Creangă?! 

 

Un nebun îi spune medicului de salon: 

– Domnule doctor, am nişte dureri de stomac 

îngrozitoare... 

– Ce ai mâncat ieri? 

– Nişte scoici... mi le-a adus nevastă-mea, că a fost 

zi de vizită... 

– Şi când le-ai desfăcut, înainte de a le mânca, n-ai 

simţit un miros mai deosebit? 

– Când le-am desfăcut?! Nu, le-am înghiţit aşa cum 

erau! 
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– Doamnă, am venit ca să cumpăr hamsterul pe care 

îl aveţi de vânzare... 

– Poftiţi, acesta e... 

– Da, văd că e de rasă... Da', nu vă supăraţi, de ce îl 

vindeţi? 

– A mâncat, săptămâna trecută, două ouă... 

– Şi numai pentru atât vreţi să scăpaţi de el? 

– Da, ouăle erau ale soţului meu! 

 

Nebunii de la azil aveau obiceiul că legau portarul, 

puneau o scară pe poarta legată cu lanţuri şi 

încuiată cu două lacăte și săreau în stradă. Au fost 

schimbaţi o mulţime de portari, până când cu 

ultimul au nimerit-o, nebunii au încetat să mai 

fugă în oraş. 

– Cum ai procedat? se miră directorul. 

– Foarte simplu: le-am deschis poarta și ei n-au mai 

avut de ce să rezeme scara! 

 

Doi nebuni călătoreau cu trenul; la un moment dat, 

trec pe lângă o turmă. 

– Sunt 203 oi, zice unul dintre ei. 

– Cum ai reuşit să le numeri așa de repede? s-a 

minunat celălalt. 

– Simplu... Am numărat picioarele şi le-am împărţit 

la patru... 
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Doctorul interoga un nou pacient: 

– Seara, nu ţi se întâmplă să mai ieşi cu câte o femeie 

în oraș? 

– Nu... 

– Şi nu ai vrea s-o faci? 

– Ba da, cum să nu… 

– Şi atunci de ce n-o faci? De ce te chinuieşti singur, 

eşti misogin? 

– Nuuu, Doamne fereşte, sunt căsătorit! 

 

– Domnule doctor, ce să mă mai fac cu bărbatu-meu? 

De data asta se crede cal... Doarme pe paie, 

mănâncă ovăz, îşi face nevoile prin casă şi... nu 

pot să vă spun ce face cu mine când vrea sex... 

 

Bubulina îl întreabă pe Bulă: 

– De ce plânge Bulișor? 

– A băut toată cerneala şi acum nu vrea să înghită 

sugativa! 

 

Pe firma unui cunoscut medic psihiatru scoţian 

scria: „Dacă aveţi necazuri vă pot scăpa de ele 

pentru numai 15 lire, dacă nu aveţi, vă dau eu 20 

de lire ca să-mi spuneţi cum procedaţi!" 
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A 471-a zi de carantină. 

 

Un inspector sanitar intră pe poarta azilului. 

Imediat este luat în primire de patru bărbaţi, cu o 

roabă, care îi spun pe un ton ameninţător: 

– Trebuie să luaţi taxiul! Suiţi în roabă! 

Fac cu el vreo trei ture prin curte, se opresc la uşa 

directorului şi îi zic: 

– Puteţi coborî! Cursa va costă 100 de lei!  

Inspectorul, timorat, plăteşte, apoi intră în cabinetul 

doctorului. 

– Vai de mine ce am păţit! Ce mi-au făcut nebunii 

dumneavoastră... 

– Ăia nu erau nebuni. Iarăşi a lăsat tâmpitul de 

portar poarta deschisă şi au intrat studenţii! 
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În club, doctorul vede un pacient care curăţă o 

portocală, o sărează bine şi o aruncă pe fereastră. 

Apoi lua alta, cu care repeta procedeul. 

 Intrigat, doctorul îl întreabă: 

– De ce le arunci pe fereastră? De ce nu le mănânci? 

– Pe cine ai văzut doctore să poată mânca portocale 

sărate?! 

 

La clinica de psihiatrie este aşteptat ministrul 

sănătăţii, în vizită. 

Tot personalul şi toţi nebunii, îmbrăcaţi cu haine 

curate, aşteptau în curte. Când a apărut ministrul, 

toţi nebunii au aplaudat şi au strigat: 

– Bine aţi venit domnule ministru!  

Vădit încântat de primire, ministrul a văzut un tip 

solid care stătea încruntat mai la o parte, nu 

striga şi nu aplauda. 

– Acela e un caz mai grav? îl întreabă el pe director. 

– Nu, da de unde!... Acela e portarul! 

 

Bulă a sosit bătut bine acasă. 

– Cine te-a bătut, tată? se sperie Bulișor. 

– Un nebun... în piaţă... 

– Să te bată pe tine? Hai la el! 

– Care l-ai bătut, mă, pe tata? 

– Eu, zice unul forţos. 
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– Hai, mai trage-i una, dacă ai curaj!  

Forțosul îi arde una zdravănă lui Bulă. 

– Cum, mă, îndrăzneşti să dai în tata, se enervă 

Bulișor, de față cu mine? 

– Mai dă-i una... Hai îndrăzneşte, să vezi ce păţeşti! 

Iar încasează Bulă o scatoalcă de-i dădu sângele pe 

nas. 

– Băi tată, hai să plecăm dracului de-aici, ăsta e cu 

adevărat nebun! 

 

La cabinetul de psihiatrie, doctorul întreabă pe un 

pacient: 

– Cum vă numiţi? 

– Cristofor Columb... 

– Şi de ce ai fost adus aici? 

– Pentru că am descoperit America... 

 

Doi nebuni la club. Unul dintre ei pune în plic o 

scrisoare. 

– Cui îi trimiţi scrisoarea? 

– Fratelui meu... 

– Bine, dar tu nu ştii să scrii!  

– Nu-i nimic, nici el nu ştie să citească! 

 

Ca să-l testeze medicul psihiatru, îl întreabă pe Bulă: 

– Ce ţi s-ar întâmpla dacă ţi-aş tăia o ureche? 

– Aş auzi mai slab... 
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– Şi dacă ţi-aş tăia-o şi pe cealaltă? 

– Nu aș mai vedea... 

– De ce nu ai mai vedea? 

– Pentru că mi-ar cădea căciula peste ochi! 

 

– Domnule doctor, sunt disperat, nimeni nu vrea să 

stea de vorbă cu mine! 

– Următorul! 
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– Domnule doctor, cum să-l externăm pe bolnavul 

din rezerva nr. 3? Chiar ieri se lăuda că este 

împăratul Napoleon Bonaparte... 

– Da, dar a venit azi-dimineață și mi-a prezentat 

scrisoarea prin care abdica de la tron! 

 

Un şofer rămâne în pană cu maşina lângă un 

sanatoriu de glumeţi. 

Se tot chinuie el să pornească motorul, dar nu 

reuşeşte. Un nebun care-l urmărise de unde era 

cocoţat pe zidul sanatoriului, îi spune: 

– Desfă carburatorul şi desfundă jiglerele! 

Şoferul îl ascultă și, minune! Motorul a pornit. 

– Vai, cum să vă mulţumesc, sunteţi mecanic? 

– Nu, sunt nebun, dar nu tâmpit! 

 

Bulă, la tribunal. 

– De ce l-ai bătut pe vecinul dumitale? 

– L-am întrebat, domnule judecător, azi-dimineață, 

cât e ceasul... și el mi-a spus că e 7:30... La prânz, 

când am venit acasă, iar l-am întrebat şi mi-a spus 

că e 15:40... 

– Şi acesta a fost motivul pentru care l-ai bătut? 

Bulă, încă revoltat: 

– Sigur că da! Nu mi-a dat de două ori acelaşi 

răspuns... Mă crede nebun?! 
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Un director pleacă cu secretara într-o delegaţie. 

Ajunşi la hotel, pentru a scuti bani la cazare, cere 

o cameră cu un pat. Se cazează şi, după ce rămân 

singuri în cameră, îi spune secretarei:  

— Doamnă, eu pentru că sunt bărbat voi dormi pe jos, 

dumneavoastră veţi dormi în pat.  

— Vai, domnule director, se poate? Suntem oameni 

maturi, cum se poate să dormiţi pe jos, vom dormi 

în acelaşi pat..  

— Bine, dar nu vă deranjează? zise directorul.  

— Nu, zise secretară, dar să ştiţi că eu dorm goală.  

În prima seară directorul a năduşit, a doua la fel, a 

treia la fel, dar nu a făcut nimic, abţinându-se din 

răsputeri.  

Au plecat acasă fără a se întâmpla nimic între ei şi 

primul lucru pe care l-a făcut directorul când a 

ajuns acasă a fost să se ducă la psiholog. 

— Doctore, uite ce s-a întâmplat: am fost... și îi 

povesteşte tot, şi cere un tratament pentru a se 

linişti.  

Psihologul, după ce l-a ascultat atent, i-a spus:  

— Vă duceţi acasă şi beţi șase găleţi cu apă.  

— Are vreun efect, mă vindec?  

— Nu ştiu, dar cam atâta apă bea un bou. 

 

— De ce ține doctorul acest schelet la el în birou? 

— Probabil acesta-i un trofeu, Primul meu pacient. 
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 Bulă, care îşi reţinuse oră la psihiatru, a întârziat 

cam o jumătate de oră. 

– Bine că ai venit, s-a bucurat medicul, era să încep 

consultaţia fără dumneata! 

 

La clinica de psihiatrie. 

– Domnule doctor, pot să-i spun fratelui meu că i-a 

murit nevasta? 

– Da! Deşi e grav bolnav, şocul acesta s-ar putea să-

l vindece! 

 

Bulă şi-a înconjurat patul cu steaguri în pătrate albe 

şi negre. A trecut medicul de salon și l-a întrebat: 

– Ce-i cu steagurile astea? 

– Le-am pus ca să nu fiu călcat de elefanţi... 

– Și unde ai văzut dumneata elefanţi aici? 

– Păi, sigur că nu se mai văd, dacă am pus steagurile! 

 

În ziua când a fost terminată construirea bazinului 

de înot, directorul sanatoriului de nebuni a văzut 

pe unul dintre ei care se pregătea să sară de la 

trambulină. 

– Hei, ce faci acolo? Nu vezi că bazinul e gol? 

– Ba da, dar sar acum, nu când s-o umple cu apă, că 

nu ştiu să înot! 
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Ultima distracţie favorită a nebunilor de la azil era 

să stea în club, agăţaţi de lampadare, de ferestre, 

de cuiere... Când a venit ora mesei, văzând că nu 

mai apar, medicul îi caută şi îi găseşte în club. 

– Ce faceţi aici? 

– Noi suntem frunze, domnule doctor, şi aşteptăm să 

vină toamna... 

– Gata, s-a prins medicul, a venit toamna, cad 

frunzele! 

Cei mai mulţi dintre nebuni s-au dat jos şi au luat-o 

către sala de mese. Un mic grup a rămas în 

continuare agăţat. 

– Cu voi ce e? 

– Noi suntem conifere. Nu ne cad frunzele toamna! 
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Bulă la psihiatru. 

– Ce v-a adus la mine? 

– Domnule doctor, eu mă cred câine, dar nimeni nu 

mă crede! 

– Eu te cred... Marș de aici! 

 

Un nebun se urcă în tramvai, perforează biletul, îl 

bagă în buzunar, apoi mai perforează unul. 

— Iertaţi-mă, îl întreabă un călător, de ce aţi 

perforat două bilete? 

– Dacă îl pierd pe primul şi vine controlorul, să îl pot 

arăta pe al doilea... 

– Şi dacă le pierdeţi pe amândouă? 

– Atunci scot abonamentul, deşteptule! 

 

În timpul unei inspecţii la azilul de nebuni, membrii 

comisiei au văzut alergând prin curte o femeie în 

pielea goală, urmărită de un infirmier solid. 

– Ce se întâmplă? 

– Una dintre pacientele noastre încearcă să evadeze, 

îi lămuri directorul. 

– Şi de ce infirmierul poartă rucsacul acela greu în 

spate? 

– Săraca femeie, trebuie să-i mai dăm o şansă... 

Infirmierul e mult mai tânăr și în plus a fost 

campion la semi-fond! 
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Bulișor plângea pe terenul de joacă pentru copii. 

– Încetează cu bâzâitul, îi spune Bubulina, până nu-

ţi trag vreo două! 

– Ei, doamnă, zice o bunicuţă, fiţi mai îngăduitoare, 

că şi dumneavoastră aţi fost copil! De ce plânge 

băieţelul? 

– A făcut o groapă în nisip şi acum vrea s-o ducem 

acasă! 

 

Bulă la psihiatru. 

– Domnule doctor, de la o vreme am început să visez 

cai verzi pe pereţi! 

– Şi ce culoare au pereţii? 

– Nu ştiu, că nu mă interesează pereţii... Mie îmi plac 

caii! 

 

– Mămico, zice Bulișor, cu tăticu s-a întâmplat ceva... 

– De ce crezi asta? 

– Se crede Moş Crăciun! 

 

Patronul firmei la care lucrează Bulă îl sună pe 

acesta, supărat, la telefon. 

– E a treia zi când nu vii la lucru pe motiv ca nevastă-

ta e nebună... 

– Vă spun sincer, şi eu cred că simulează! 
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O vecină către Bubulina: 

– Cum îi mai merge lui Bulă? Îi e mai bine? 

– Nici vorbă! Stă toată ziua cu undiţa în cada de la 

baie... 

– Şi n-ai chemat un psihiatru? 

– Nu, că şi mie mi-e poftă de peşte! 

 

La clinica de nebuni doi pacienţi sufereau de 

reumatism. 

– Mă, zice unul, pe tine nu te doare când îţi face 

masaj cu unguentul acela contra reumatismului? 

– Nu, că eu sunt mai deştept ca tine, le dau piciorul 

sănătos să mi-l maseze, nu pe cel bolnav. 

 

Bulă, internat la nebuni, a văzut că vecinul lui de 

salon încearcă să se înece în cada pe care o 

umpluse cu apă şi îl salvează. Este chemat la 

medicul-şef, care îi spune: 

– Prin comportamentul dumitale, ne-ai dovedit că 

starea sănătăţii dumitale s-a ameliorat şi îţi vom 

da drumul acasă... Din păcate, trebuie să te 

anunţăm că bolnavul pe care l-ai salvat tot a 

reuşit să se sinucidă... Tocmai a fost găsit 

spânzurat... 

– Nu aveţi dreptate, doctore, sare Bulă, nu s-a 

sinucis... Eu l-am agăţat la soare să se usuce! 
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La psihiatru. 

– Domnule doctor, spune asistenta, în sala de 

aşteptare e un tip care susţine că el e Omul 

Invizibil... 

– Comunică-i din partea mea că nu pot să-l văd 

astăzi! 
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O doamnă curioasă l-a întrebat pe un medic 

psihiatru: 

– Cum testaţi dacă un pacient s-a vindecat sau nu? 

– Foarte simplu: umplem o cadă cu apă, punem 

alături o lingură şi o cană şi îi propunem să 

golească cada... 

– Orice om normal la cap s-ar apuca imediat s-o 

golească cu cana! 

– Nu, noi considerăm că trebuie să scoată dopul ca 

să-l socotim vindecat! 

 

Bulă se plânge farmacistului: 

– Domnule doctor, zice el scuturându-şi hainele, nu 

ştiu de ce, dar de la o vreme o mulţime de muşte 

se plimbă pe mine... 

– Ei, şi acuma vreţi să le aruncaţi pe mine? 

 

Directorul clinicii de psihiatrie se plimbă prin 

grădina instituţiei, când observă un nebun care 

rupea florile. 

– Ia lasă florile în pace! 

– Ia mai du-te şi te plimbă! 

– Cum îndrăzneşti să-mi vorbeşti aşa? 

– Știi cine sunt eu? Sunt directorul clinicii, profesor 

universitar, medic primar... 

– Stai, opreşte-te omule! Şi eu am început tot aşa! 
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– Aşa, îi zice lui Bulă medicul psihiatru, îmi spuneţi 

că dvs. vă plătiţi bucuros impozitele? 

– Da, domnule doctor... 

– Şi de când faceţi lucrul ăsta? 

 

Noul director de azil îl întreabă pe medicul șef: 

– Ce s-a întâmplat cu predecesorul meu? 

– E internat chiar la noi... 

– Din ce cauză? 

– Era mare amator de sporturi exotice... Şi şi-a 

cumpărat un bumerang, cu care se distra 

aruncându-l... Şi într-o bună zi, a văzut un model 

mai nou și l-a cumpărat... Încercând să scape de 

cel vechi și nereușind, a înnebunit! 

 

După vizita de dimineaţă, asistenta a văzut un nebun 

care ţopăia şi scutura din cap. 

– Ce-i cu matale? Nu ți-ai luat medicamentele? 

– Ba mi le-am luat... şi abia după ce le-am înghiţit, 

am observat că pe flacon scria: A se agita bine 

înainte de administrare! 

 

– Îmi pare rău, dar pe soţul dvs., care se crede câine, 

va trebui să-l internăm la noi, zice psihiatrul. 

– Vai de mine! Și cine o să ne mai păzească vila? 
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În sala de aşteptare a cabinetului unui medic 

psihiatru, un pacient imita zgomotul unui motor 

şi rotea de zor volanul unei maşini imaginare. La 

un moment dat, din cabinet, apare asistenta, care-

i zice: 

– Îndată ce veţi găsi un loc de parcare, puteţi pofti 

înăuntru! 

 

După vizita de dimineaţă, medicul de salon se plimba 

prin curtea azilului, când a observat un nebun 

care împingea o roabă cu fundul sus. 

– De ce o duci în felul acesta? 

– Ieri o duceam invers şi, închipuiţi-vă, ceilalţi 

nebuni s-au apucat s-o umple cu pietre! 

 

– Domnule doctor, eu cred că sufăr de neurastenie... 

Nu mă interesează nimic... Nimic nu mă amuză... 

Toate alea mă enervează… 

– Fă sport! 

– Mă oboseşte... 

– Fă excursii! 

– Dacă mă urc în autocar, în tren sau avion, mă simt 

teribil de plictisit... 

– Ştii ceva? Du-te la circ! Au un spectacol bun, cu un 

clovn teribil de amuzant... 

– Clovnul acela sunt eu, domnule doctor! 
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La vizita de dimineaţă, medicul de salon vede un 

nebun care se scărpina de zor. 

– De ce te scarpini? 

– Pentru că sunt singurul om de pe pământ care ştie 

exact unde mă mănâncă! 

 

Q Care este deosebirea dintre neurastenici, 

schizofrenici şi psihiatri? 

 Neurastenicii construiesc castele de nisip, 

schizofrenicii trăiesc în ele, iar psihiatrii 

încasează chiria! 

 

O mamă cu fata la psihiatru. 

– Ce are fata? 

– Se crede găină... 

– De când? 

– De vreo doi ani... 

– Și de ce ați adus-o abia acum la mine? 

– Păi numai acum s-au mai ieftinit ouăle! 

 

La semafor se opreşte un Fiat şi un Ferrari. Tipul din 

Fiat deschide geamul şi-l întreabă pe cel din 

Ferrari:  

— Ascultă, frate, cum e maşina ta, bună sau rea? Mă 

uit pe străzi şi văd că lumea nu prea o cumpăra! 
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Testare psihiatrică. 

– Ia uite aici la mine, zice psihiatrul către pacient, 

am o maşinuţă. Câţi elefanţi crezi că o să încapă 

în ea? 

– Patru... 

– De ce numai patru? 

– Pentru că are numai două banchete, doctore! 

– Dar, ce crezi, câte girafe încap în maşinuţa asta? 

– Niciuna... 

– Ce te face să crezi că n-o să încapă niciuna? 

– Păi toate locurile sunt ocupate de elefanţi! 

 

– Să vedeţi, am sănătatea foarte zdruncinată, se 

plânge Bulă psihiatrului, am avut o copilărie 

oribilă: fratele meu Trulă mi-a mâncat zilele... 

Dacă făceam o faptă bună, cel lăudat era el! Dacă 

făcea o boroboaţă, eu mâncam bătaie în locul lui! 

Am iubit o fată şi el s-a căsătorit cu ea... 

– Şi de ce nu te-ai despărţit de el? 

– Acum nu mai e cazul, că a murit... Ca să se răzbune, 

mi-a lăsat toate grijile, inclusiv cheltuielile de 

înmormântare! 



Două femei canibale stau de vorbă. Una se plânge: 

— Nu ştiu ce să fac cu bărbatul meu. 

— Stai să-ţi dau o reţetă. 
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La angajare, doi canibali promit că nu vor mânca pe 

nimeni din firmă. După câteva luni unul dintre ei 

este chemat la conducere şi dat afară. Al doilea 

canibal se duce la cel dat afară şi-l întreabă ce s-

a întâmplat: 

— Nu m-am putut abţine şi am mâncat contabila! 

— Mă, nenorocitule, cum ai putut fi aşa prost? Eu am 

mâncat până acum trei ingineri şi nimeni nu a 

observat! 



— Locul femeii e în cratiţă, spuse un canibal misogin. 



Doi canibali mâncau un comediant. La un moment 

dat, unul dintre ei se întoarce către celălalt şi îl 

întreabă: 

— Nu ţi se pare că are un gust nostim? 



La psihiatru. 

— Domnule doctor, azi noapte am visat că eu, 

împreună cu nişte canibali, am mâncat-o friptă pe 

nevastă-mea... 

— Fiţi liniştit, omul poate să aibă noaptea tot felul 

de vise... 

— Bine, bine, dar atunci aţi putea să-mi spuneţi unde 

a dispărut nevastă-mea? 
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— Care este textul religios pe care un canibal îl 

urmează cu sfinţenie? 

— Serveşte-ţi aproapele. 

 



După ce a petrecut mai mulți ani de zile în junglă, în 

încercarea de a civiliza un trib de băştinaşi 

canibali, misionarul consideră că a venit vremea 

să se întoarcă acasă.  
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Pe neaşteptate, îşi dă seama că a uitat să-i înveţe un 

singur lucru: limba engleză. Cu urmare, îl invită 

pe şeful de trib la o plimbare prin junglă. În timp 

ce mergeau, preotul arată spre un copac şi spune:  

— Tree.  

Imediat, şeful de trib repetă.  

Apoi misionarul arată o piatră şi spune:  

— Rock. 

Şeful de trib repetă. Misionarul e foarte entuziasmat. 

La un moment dat, aud un foşnet venind dinspre 

nişte tufişuri. Curioşi, cei doi se apropie şi văd doi 

băştinaşi implicaţi într-o intensă activitate 

sexuală. Foarte stânjenit, preotul spune: 

— Bărbat pe bicicletă. 

Pe neaşteptate, şeful tribului scoate un pumnal şi-i 

omoară pe amândoi și se apucă să-i mănânce. 

Misionarul se înfurie îngrozitor: 

— Nenorocitule! Mi-am pierdut timpul ani de zile să 

vă învăţ să vă purtaţi civilizat, să fiţi buni unul cu 

altul, să nu vă mai mâncați între voi, iar tu i-ai 

ucis pe bieţii oameni cu sânge rece în câteva 

secunde! 

Şeful de trib se uită calm la misionar, apoi replică: 

— Bicicleta mea! 



Țiganul și puradelul, în gară: 

— Teteo, ce facem, luăm trenu’? 

— Nu fi lacom, praleo, prima dată luăm șina. 
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CULMEA vitezei pentru un bărbat: să facă sex oral cu 

un canibal! 



CULMEA World Trade Center: urci cu liftul, coborî cu 

biroul! 



CULMEA culmilor: să aibă purecii păduchi. 



 Prinde o familie (tata, mama şi copilul) un peştişor 

de aur, care, normal – ca în toate bancurile, le va 

împlini trei dorinţe: 

 COPILUL: 

 − Eu îmi doresc un arici... 

 TATĂL: 

 − Mai dă-l în pizda mă-tii de arici! 

 MAMA: 

 − Scoateţi-l, scoateţi-l! 



Ghidul în autocar, către grupul de turișţi: 

— Cândva în aceste locuri, tâlharii îi jefuiau pe 

călători... 

— Și acum? 

— Și acum, după cum vedeți, s-au construit trei 

hoteluri de lux! 
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Cică acum în Parlament, în loc de prezent, se strigă: 

nevinovat. 



— Nu vă supăraţi, cum ajung la gară? 

— Ţineţi drumu ăsta, treceţi de ultima casă, apoi 

păduricea şi peste un kilometru aţi ajuns. 

— Da’ de ce aţi pus-o aşa departe de sat?! 

— Ne-am gândit s-o punem aproape de calea ferată. 



— Soldat Popescu, nu te-am văzut astăzi la lecţia de 

camuflaj! 

— Mulţumesc, domnule colonel! 



Când eram burlac, știam că este o singură ciorbă cu 

smântână: aia de burtă. 

Acum pun smântână și-n ceai. 

Așa pățești dacă îți iei nevastă ardeleancă. 



Q Cum se salută pensionării? 

— Bună, Corega! 



În Veneţia, când ţi se scufundă o ambarcaţiune, 

primeşti gondoleanțe! 
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“S-aveţi o zi bună!” ne-a zis şeful azi-dimineaţă. 

Aşa c-am plecat cu toţii acasă. 



La mine e Black Friday. Vine soacră-mea în vizită! 



Atât de departe s-a ajuns cu nespălatul pe dinţi, încât 

ăştia de la Orbit au scos guma pentru profesionişti. 
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Iubesc reclamele de la ProTv. Ai timp să mergi să-ţi 

iei un suc. Din frigider. De la benzinărie. Din 

Mamaia. 



La CIT (Caracal Institute of Technology), cercetătorii 

au construit un perpetuum mobile pe care nu pot 

să-l pornească! 



Când şi-a luat Mercedesul ăla scump, cu cutie 

automată, Patriarhul Daniel a mers pe principiul 

“Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi baga şi-n viteza.” 



Ajutorul extern trebuie înţeles că un transfer de bani 

de la oamenii săraci din ţările bogate către 

oamenii bogaţi din ţările sărace.  



Nevastă-mea a văzut azi o farfurie zburătoare. Ea 

este acum la spital, să-i pună câteva copci, iar eu 

sunt arestat pentru violenţa domestică. 



Două prietene. 

— Ce lanţ de aur cu verigi superbe! De unde îl ai? 

— Am pus laolaltă inelele de logodnă primite. 
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Am decis ca de azi înainte să las trecutul în urmă. 

Aşa că, dacă îţi datorez bani, îmi pare rău... 



Am dus-o pe soţia mea astăzi la Planetariu. A fost 

şocată să afle că nu ea e centrul universului. 



Un colonel, fumându-şi pipa în verandă, strigă la 

ordonanţa sa: 

— Ioaneee, ia vino încoace! 

— Ordonaţi, don’ colonel! 

— Măi Ioane, tu eşti băiat de la ţară, cu judecată 

sănătoasă... Ia să-mi spui tu mie, dacă eu fac sex 

cu nevastă-mea, asta se considera o plăcere sau o 

îndatorire? 

— Păi don’ colonel... io cre’ că e plăcere.. 

— De ce crezi asta? 

— Păi don’ colonel, dacă ar fi o îndatorire m-aţi pune 

pe mine s-o fac! 



Q Este adevărat că extratereştrii sunt anti-Iohannis? 

 Cei cu antene, da. 



Udrea a reușit să-l aducă pe Bute în țară pentru a 

doua oară: “Am venit s-o bat!” 
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Un psiholog îi învaţa pe cursanţii lui despre 

managementul stresului. A luat un pahar de apă 

şi s-a plimbat prin sală în linişte. Toată lumea 

aştepta o întrebare de genul:  

— Este pe jumătate plin sau pe jumătate gol?  

La un moment dat s-a oprit, a ridicat paharul şi şi-a 

întrebat auditorii:  

— Cât de greu este acest pahar cu apă? 

Miraţi, cursanţii au dat răspunsuri între 250 şi 500 

grame. 

Răspunsul psihologului a fost următorul:  

— Greutatea absolută nu contează. Contează cât timp 

îl vei ţine ridicat. Un minut — nicio problemă. O 

oră — o durere de braţ. O zi — îţi paralizează 

braţul. În fiecare din aceste trei cazuri greutatea 

paharului nu se schimbă. Se schimbă doar timpul... 

şi cu cât e mai lung, cu atât mai greu este. Stresul 

şi grijile din viaţă sunt asemenea paharului cu apă. 

Dacă te gândeşti puţin la ele... nu se întâmplă 

mare lucru. Dacă te gândeşti mai mult la ele... 

începe să te doară sufletul. Dacă te gândeşti tot 

timpul la ele — îţi paralizează mintea... nu mai 

poţi să faci nimic. De aia este important să te 

eliberezi de stres. Când ajungi acasă pe seară... 

lasă-ţi grijile deoparte. Nu le purta cu tine în 

noapte. 

Un auditor: 

— Pun paharul jos... sau îl sparg? 
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— Prostuțo, de ce plângi că ai mărimea 1 la sâni?!... 

Uite ce picioare frumoase ai... mărimea 44. 



Am lăsat notebook-ul pe podea, doar monitorul i se 

vedea de sub pat; soacra, crezând că e cântarul 

electronic, a dorit să-și verifice greutatea. Mai pe 

scurt, 800 de euro cântărește nenorocita. 
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Patru hoți tuciurii dau o spargere la o bancă. Deschid 

seiful și găsesc în seif numai o sută de iaurturi! 

De nervi și de necaz, beau totul! La ieșire, au 

întrebat paznicul, unde sunt banii acestei bănci. 

— Care bani, nene? Aici este bancă de spermă! 



Vizitându-l acasă pe directorul unei fabrici de 

produse anticoncepționale, musafirul vede 

mișunând prin încăpere vreo 20 de țânci. 

— Bine, dragă, dar toți mărunțeii ăștia sunt ai tăi? 

Asta e publicitatea pe care ți-ai găsit s-o faci 

produselor tale? 

— Vorbești prostii! Nu-i vorba de publicitate. Astea 

sunt reclamațiile! 



Un idiot bogat este considerat, în primul rând, bogat.  

Un idiot sărac este considerat, în primul rând, idiot.  



Cele mai mari moșteniri le primesc de regulă, 

oamenii bogați.  



La egală distanță între Polul Nord și Polul Sud, se 

află Interpolul...  
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Nevasta lui Bulă s-a îngrășat în așa hal, încât el i-a 

spus: 

— Începi să arăți ca fosta mea soție... 

— Dar tu n-ai mai fost căsătorit înainte! 

— Da. Știu. 



Într-o alimentară oarecare întreabă un domn: 

— Nu vă supăraţi, aveţi cumva brânza Roquefort? 

— Brânza Roquefort? Nu cred, ce-i aia? 

— E brânză cu mucegai, o specialitate... 

— Ah, nu avem brânza roquefort, dar avem mezeluri 

roquefort, pâine roquefort, legume roquefort şi 

dacă mai caut în magazie poate mai găsesc şi 

altele roquefort. 



Problema asta mă depășește, e mult prea mică 

pentru mine. 
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Pentru unii, omul este ca aerul: 

îl trag în piept, apoi îl dau afară! 

 



Două bătrâne stau pe-o bancă și povestesc: 

— Vai de tineretul din ziua de azi! Vezi fata aia? Are 

abia 16 ani și și-a petrecut toată noaptea trecută 

într-un club, a uitat, însă, să-și felicite mama la 

cea de-a 30-a aniversare! 



La restaurant. 

— Ospătar, de ce găina pe care ne-ați servit-o are 

doar un singur picior? 

— Și care e problema? Voiați cumva s-o invitați la 

dans? 



Două prietene stau de vorbă: 

— Dragă, astăzi ai făcut furori pe plajă! Toată lumea 

n-avea ochi decât pentru tine! Totuși, trebuie să-

ți amintesc că atunci când porți tanga, partea cea 

mai îngustă ar trebui să fie la spate. 



Q Cum poți răni pe cineva doar din cuvinte? 

 Îi dai cu dicționarul în cap. 
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Mi-a găsit fiică-mea pistolul, cotrobăind de zor prin 

sertarele mele. Când a venit cu el îndreptat către 

mine, am înghețat! Bine că nu l-am lăsat plin cu 

apă, că fleaşcă mă făcea.  

 

— De ce vrei să devii medic?  

— Este unica profesie prin care poţi să ceri unei 

femei să se dezbrace iar nota de plată să o trimiţi 

soţului.  

  

Experții spun că zâmbetul Mona Lisei este cel mai 

frumos din lume.  

E clar că nu l-au văzut pe al meu când a murit soacră-

mea.  

 

Se pare că, în medie, o persoană se uită la telefon în 

jur de o sută de ori pe zi. Eu nu, eu mă uit o 

singură dată… timp de 12-14 ore.  

 

Stăpânul unui cal de curse nu era deloc satisfăcut de 

rezultatele ultimului tur. 

El strigă supărat către jockey: 

— Ce, nu te puteai mişca mai repede? 

— Puteam, dar regulile interzic să te cobori de pe cal. 
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Avionul decolează. Atinge altitudinea obișnuită de 

zbor când brusc se întoarce cu fața în jos. 

Pasagerii speriați strigă, bagaje răsturnate, sticle 

vărsate. Se aude vocea pilotului: 

— Stimați pasageri, vă rugăm să nu vă panicați. De 

îndată ce-mi pun picăturile în nas, vom reveni la 

poziția normală de zbor. Vă dorim o călătorie 

plăcută! 



Un turist ajunge într-un orășel de la malul mării. 

— Spuneți-mi, vă rog, se poate închiria ceva ieftin, 

dar cu vedere le mare? îl întreabă acesta pe un 

pescar localnic. 

— Sigur că da! Imediat vă pun o păturică-n barcă! 



Un tip intră într-un bar și comandă 12 pahare de 

votcă pe care începe să le bea unul după altul. 

— Dumnezeule, ce ai de le bei așa de repede? 

întreabă barmanul. 

— Și tu le-ai bea la fel dacă ai avea ce am eu! 

— Ce ai? 

— 75 de cenți. 



— Fiica mea, mi s-a spus că fumezi. 

— Da? Pe cine n-am salutat în fața blocului? 
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În Germania zilelor noastre, un străbunic răsfoiește 

un album de război alături de strănepotul său. La 

un moment dat, copilul întreabă: 

— Bunicule, cine e omul acesta din poză, ăsta urât în 

uniformă și cu mustața asta mică? 

— Ăsta, dragul meu e un om foarte rău. E Hitler. 

— Și de ce e rău? 

— Foarte rău. A vrut să ucidă toți evreii, țiganii. A 

vrut să-i chinuie, să-i împuște și apoi să-i calce cu 

tancurile. 

— Și ăsta, de alături cu mâna ridicată pentru salut, 

nu ești cumva tu? 

— Ba da, nepoate, eu îi spuneam: Stați puțin... 



— I-am cumpărat soacră-mii un sejur în India... 

— De la ce firmă? 

— Turist. 

— Ăştia sunt şarlatani. Te duc pe aeroportul din New 

Delhi şi te lasă acolo... 

— Aşa am auzit şi eu... 



În metrou, oră de vârf. Lângă ușă, stă un tip cu o 

cutie de iPhone 6 în mână. Când se anunță 

“atenție, se închid ușile”, un țigănuș îi înhață 

cutia din mâini și se face nevăzut în mulțime. 

— Băga-mi-aș... mi-a furat hamsterul! 
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— Câte persoane lucrează la multinaționala acesta? 

— Cu șef cu tot, cinci. 

— Deci, fără șef, patru? 

— A, nu... fără șef nu lucrează nimeni! 



— Cum a fost în weekend? 

— Eu am vrut să merg la muzeu, iar soția la film... 

— Și, ți-a plăcut filmul? 



— S-a purtat mizerabil cu mine. Ce mă sfătuiești să 

fac să mă răzbun? 

— Ia-l de bărbat. 



— Care sunt cele trei cuvinte folosite cel mai des în 

lume? 

— I love you? 

— Nu, "Made în China"! 



O brunetă și o blondă decorează bradul de Crăciun. 

Bruneta bagă în priză instalația electrică pentru pom 

și o întreabă pe blondă: 

— Funcționează? 

Blonda răspunde: 

— Da, nu, da, nu, da, nu... 
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 Un tip în magazin: 

— Dă-mi 329 de grame de salam, 246 grame de 

cașcaval și 191 grame de zahăr.  

Vânzătoarea cântărește, îi dă zahărul, salamul, 

cașcavalul și îi mai întinde un pachet cu 

prezervative. Tipul: 

— Pentru ce prezervativele? Nu am cerut... 

— Așa cretini ca tine nu trebuie să se înmulțească! 
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Cinci lucruri învățate din filmele indiene: 

1. Unul dintre gemeni se naște diabolic; 

2. Eroul principal nu arată durere când este bătut, 

dar suferă enorm când o fată îi curăță rana; 

3. Dacă te decizi să începi a dansa în drum, toţi cei 

pe care-i întâlneşti cunosc paşii dansului. 



Un moș vine la spital și începe a striga: 

— Am gripă aviară! Am gripă aviară! 

Medicii se adună toți, îl monitorizează, analize de tot 

felul. 

— Moșule, nu ai niciun semn de gripă aviară. 

Dar moşul: 

— Cum nu! (Dă pantalonii jos) Uitați-vă! A murit 

cocoșul! 



Doi foști colegi de clasă se întâlnesc după mulți-

mulți ani. 

— Ce mai faci, dragul meu? Cum o mai duci, observ 

că ai o uniformă de pompier pe tine! 

— Păi da, știi prea bine că încă de mic visam să ajung 

pompier. Dar tu? Ce mai faci? 

— Păi m-am căsătorit și-am o fetiță de 5 ani și-un 

băiețel de 3 ani. Și culmea, băiețelul meu visează 

și el să ajungă pompier. Poate-mi dai și mie niște 

sfaturi pentru el. 
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— Păi, pentru început eu zic să cumperi o bară s-o 

pui în mijlocul camerei lui, ca el să se poată 

obișnui să coboare în viteză pe acea bară. 

— Mulțumesc, așa o să fac. 

După vreo 20 ani se întâlnesc iar cei doi. 

— Salut, te văd cam abătut, a ajuns băiatul tău 

pompier? 

— Nu! N-a ajuns, a constatat că vrea să devină medic. 

— Super! Dar totuși de ce ești așa supărat? 

— Păi... fiica mea a ajuns dansatoare de striptease! 

 



Am încercat să deschid cutia asta de bere fără să fac 

zgomot. Unii spun că e mai bine s-o deschizi încet, 

alții că trebuie s-o faci rapid. Însă cei mai mulți 

au zis:  

— Dă dovadă naibii de puțin respect, suntem totuși 

la o înmormântare! 



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

238 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 



— Dragul meu, poți vorbi? 

— Draga mea, sunt în roaming, mă costă scump. 

— OK, atunci ascultă. 



Dragă Cupidon, data viitoare încearcă să ne țintești 

pe amândoi! 



O gospodină din Vaslui a fost băgată în spital de soț, 

pentru că i-a uns acestuia margarina pe cealaltă 

față a feliei de pâine. 



— Măi, Ioane, aud un strigăt de la tine din grădină: 

“cu-cu... cu-cu... cu-cu...”. Ai vreun cuc ce şi-a 

făcut cuib printr-un pom? 

— Nu, bre... E cocoşul meu, dar e bâlbâit! 



Bărbaţii împart florile în două categorii: trandafiri 

şi "cum se numesc astea?". 



Se întâlnesc două prietene: 

— Fată, ce te-ai îngrăşat! 

— Să mă fi văzut acum 2 luni, eram şi mai grasă!... 

Arătam aşa, ca tine! 
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Bărbații sunt ca maimuțele: Dacă le atingi banana, 

înnebunesc! 

Femeile sunt ca găinile: Oricât de fudule ar fi, tot se 

așează pe ouă! 



— Nici nu a căzut bine primul fulg de nea că s-a 

umplut facebook-ul cu imaginile acelea "iarna 

fără portocale e ca și vara fără înghețată"... 

— Zău? Stai să vezi cum e fără lemne! 



Mitică îşi varsă oful la un pahar: 

— Costele dragă, nu ştiu cum să-ţi spun, dar de la un 

timp nu mai pot să sufăr trenurile. 

— Da de ce, frate? 

— Păi, nevasta mi-a fugit cu un mecanic de 

locomotivă şi ori de câte ori aud trenul mă 

gândesc că mi-o aduce înapoi. 



În timp ce scriam un bilet de adio, intră fiică-mea în 

cameră și mă întreabă: 

— Ce faci acolo, tată? 

— Tocmai scriam un bilețel pentru maică-ta. 

— Ei, și cum merge? îmi spuse ea, zâmbind. 

— Groaznic, îi zic. Scrisul ăsta al ei e al dracu' de 

greu de imitat! 
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Se apropie o doamnă de un grup de bărbați: 

— Hei, frumoşilor, nu aveţi o țigară în plus pentru o 

doamnă frumoasă? 

Ăştia se uită în jur, unul din ei scoate o ţigară şi zice: 

— Dar de ce nu a venit ea singură și te-a trimis pe 

tine? 



Pe chat: 

— Ce-ai păţit? 

— Nimik, nu kontează! 

— Dacă mai scrii o dată cu “k”, eu nu-ți mai răspund! 

— Oc. 



Cum e cu munca la negru. 

— Ce ți-a venit să angajezi un negru la noua ta firmă? 

mă întreabă un prieten. 

— Vezi tu, i-am răspuns, eu până acum am muncit 

peste tot numai la negru. Să mai muncească și 

negrul la mine... 



Un prieten își tot plimbă prietena cu BMW-ul. 

Eu am două motive pentru care nu mi-am plimbat 

vreodată prietenă cu BMW-ul: 

 Nu am prietenă. 

 Nu am BMW. 
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Un student își sună tatăl. 

— Tată, trimite-mi urgent 200$! 

— Nu aud nimic! 

— Îți spun, trimite-mi 200$! 

— Nu aud nimic! 

În dialog se amestecă operatorul: 

— Dar eu aud perfect! 

— Atunci trimite-i tu 200$! 

 



— Alo, salut, ce faci? 

— Dau jos kilogramele în plus... 

— În sala de sport? 

— În WC! 
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— Ce vârstă are papagalul tău? 

— N-aș putea spune precis, dar el vorbește mereu de 

cucerirea Constantinopolului... 



— Nu înțeleg dragă, ce te deranjează? În fiecare 

dimineață îți aduc cafeaua la pat... Tot ce ai de 

făcut, e s-o macini! 



DOCTORUL: 

– Îmi pare rău să vă spun că aveţi rabie şi veţi muri 

în curând. 

PACIENTUL: 

– Daţi-mi repede un pix şi o hârtie. 

– Vreţi să vă faceţi testamentul? 

– Nu... vreau să fac o listă cu cei pe care vreau să-i 

muşc înainte de a muri... 



Stau de vorbă trei copii la grădiniţă. 

Primul, fiu de îngrijitor de păsări: 

— Pe mine m-a adus barza! 

Fiul unui grădinar: 

– Eu am fost găsit în varză! 

Fiul lui un hacker: 

– Eu am fost descărcat de pe Internet. 
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Un scoțian condamnat la spânzurătoare este vizitat 

de fiul său. 

– Fiule, vezi ca în spatele casei sunt îngropate trei 

pungi cu bani: una pentru mama ta, una pentru 

tine şi a treia o aduci aici. 

– Dar ce faci tu cu banii? 

– Îi dau la cel ce mă spânzura. 

La care, scoțianul cel mic: 

– Lasă-mi mie punga tată, că te spânzur eu! 



Alinuța se urcă pe un scaun, ca să schimbe un bec ars. 

Bunica îi zice: 

— Puiule, pune un ziar pe scaun! 

— Nu-i nevoie, bunico, ajung bine și fără el! 



În cabinetul unui medic: 

— Domnule doctor, ştiţi, am o mare problemă!... Nu 

mai pot să urinez!... 

— Dar câţi ani aveţi dumneavoastră, domnule? 

— Şaptezeci şi nouă, taică! 

— Auzi, ia du-te matale acasă, că ai urinat destul!... 



O mamă îşi surprinde fiica de 35 de ani jucându-se 

cu un vibrator.  

— Ce faci? o întreabă mama. 
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— Mama, am 35 de ani, sunt urâtă, nu o să mă pot 

mărita niciodată, aşa că de acum încolo, asta va fi 

soţul meu. 

A doua zi, tatăl, auzind în camera fetei zgomote 

ciudate, intră şi primeşte aceeaşi explicaţie.  

O zi mai târziu, întorcându-se acasă mama, îşi 

găseşte soţul cu o sticlă de bere într-o mână şi cu 

vibratorul în cealaltă. Şocată, îl întreabă: 

— Bărbate, ai înnebunit? Ce faci?  

La care, soţul răspunde: 

— Nu vezi? Stau şi eu la o bere cu ginerică... 



Un ţigănuş se duce la taică-su şi îi spune: 

— Tata, mă duc la magazin să-mi cumpăr un tricou! 

— Bine, tată! Şi dacă nu se uită aia de la magazin, 

cumpără-mi şi mie unul! 



Un individ avea nevoie de un instalator, aşa că îl 

roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis şi făcut. 

Pune mâna pe telefon şi-l sună pe instalator: 

— Bună ziua... 

— Sunt fierbinte, ce doriţi? 

— Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă 

omul, care închide telefonul şi formează din nou. 

— Alo? Aş dori... 

— Alo... Sunt fierbinte... 

— Auzi, cucoană... eu nu-mi văd capul de treabă şi 

matale îţi arde de alte alea… 
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— Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde 

una şi-mi spune că-i... fierbinte... 

— Păi Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că 

ţi-a răspuns nevastă-sa. 

 



În muzeu: 

— Ce mizerii de tablouri pe aici... 

Paznicul: 

— Doamnă, asta nu e tablou, asta e o oglindă... 



Maturizarea este atunci când mergi la stomatolog și 

nu-ți mai este frică de durere, ci de câți bani 

trebuie să dai! 
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Un tip, dărâmat psihic complet, vine la psihiatru şi-

i spune: 

— Domnule, am citit într-o revistă ştiinţifică că s-a 

stabilit pe baza unor cercetări amănunţite şi 

îndelungate faptul că un bărbat pronunță circa 

5.000 de cuvinte pe zi, iar o femeie 7.000... 

Problema mea este că, atunci când revin de la 

serviciu, eu mi-am terminat cele 5.000 de cuvinte, 

iar nevastă-mea nici nu și le-a început pe cele 

7.000!... 



Ora 18:55, cu cinci minute înainte de ora închiderii 

unui cabinet medical, dintr-o clinică privată... 

Uşa se deschide şi pe pardoseală se prăbuşeşte un 

individ cu un cuţit înfipt între omoplaţi, care abia 

murmură: 

— Domnule doctor, ajutaţi-mă, vă implor!... 

Doctorul stă puţin, se uită la ceas, scoate cuţitul din 

spatele individului şi i-l înfige în ochiul stâng, 

spunându-i: 

— Auzi, dom'le, ia du-te tu peste drum, la 

oftalmolog!... El are deschis până la ora 20:00!... 



Cei ce se bucură cel mai tare de zăpadă, sunt copiii! 

Nu pentru că se joacă cu ea, ci pentru că nu mai 

merg la şcoală... 
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— Iubitule, ce ai vrea să facem împreună în noul an? 

— Păi... draga mea... hai să facem ceva ce n-am mai 

făcut niciodată! 

— Ce? 

— Eu beau liniștit, iar tu taci! 



Q Ce înseamnă pentru un bărbat să fie fidel? 

 La a treia nevastă să aibă aceeași amantă. 



De câte ori mă îmbăt, îmi descarc sufletul... 

Problema e că nu-mi pot aminti unde... 



Se duce Bulă la o ghicitoare pentru a-şi afla viitorul. 

Se uită ghicitoarea în palma lui şi îi spune foarte 

tristă: 

— Din cauza ta vor muri foarte mulţi oameni! 

Auzind acestea, Bulă se îndrepta trist și extrem de 

îngândurat spre casă...  

În drumul său, vede un copil pe calea ferată şi un 

tren venea spre el. Bulă se gândeşte că aşa o poate 

contrazice pe ghicitoare; aleargă şi salvează 

copilul...  

Foarte încântat de fapta lui, îl întreabă: 

— Cum te numeşti, copilaş? 

— Adolf!... Adolf Hitler! 
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Şeful meu a plecat în pauză de cafea pe la 11. Aşa că... 

am profitat de ocazie şi i-am dat ceasul pe laptop 

cu 6 ore înainte. 

Când s-a întors, i-am zis: 

— Eu plec, e deja 5. 

— A, bine, zise el, ne vedem mâine. 

"La naiba, a mers!", mi-am spus în timp ce săltam 

vesel spre casă. 

Mi-am petrecut toată ziua într-un mod plăcut şi am 

adormit fericit când deodată telefonul a sunat pe 

la 3.15 dimineaţa... 

— Grăbeşte-te, Sandule! Ai întârziat deja 15 minute! 

 



Astăzi am fost la un interviu pentru angajare. 

— Pe CV-ul tău văd că scrie că eşti un om misterios, 

îmi zise intervievatorul. Ce vrei să spui cu asta, 

mai exact? 

— Eee... 
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Q Care este viteza femeilor în supermarket? 

 În medie cu 300 de euro la oră. 



Am ajuns la concluzia că cea mai tare meserie din 

lume este să fii vânzător!  

Vânzătorii de medicamente (farmaciştii) se cred 

doctori, vânzătorii de articole electrice se cred 

electricieni, vânzătorii de pâine se cred brutari, 

vânzătorii de haine se cred stilişti şi tot aşa! Cool!  

De mâine mă apuc de vândut găini și ouă... să mă dau 

și eu... cocoș! 



De obicei, un om se duce la sală pentru a lucra cu 

aparate pe care nu le are acasă. De-aia nu înțeleg 

de ce unii fac flotări la sală. 

 Frate, tu n-ai podea acasă? 



Dacă întrebi un bărbat care e fantezia supremă a 

unei femei aproape cu siguranţă va răspunde: să 

fie cu doi bărbaţi în acelaşi timp.  

Conform unor studii recente se pare că aşa e, dar 

ceea ce majoritatea bărbaţilor nu ştiu e ca în 

această fantezie unul din bărbaţi găteşte, iar 

celălat face curăţenie! 
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Se întâlnesc doi beţivi de dimineaţă: 

— Ai luat micul dejun astăzi? 

— Nu, nici măcar o picătură... 



— De Crăciun, dorești unul din acele lucruri care 

măsoară tensiunea arterială?, mă întreabă soția 

mea. 

— Cred că n-ai înnebunit să o inviți iar la masă pe 

mă-ta?!... i-am răspuns. 



În cuşeta vagonului de dormit se aude o bufnitură. 

Buimacă de somn, nevasta îl întreabă: 

— Ce-a căzut acolo, Mitică? 

— Pijamaua mea, dragă. 

— Cu atâta zgomot? 

— Eram şi eu în ea! 



Antrenorul către echipa sa: Vrem ca de azi înainte să 

fim un exemplu pentru toată lumea. De azi înainte 

nu mai batem pe nimeni... 



Două blonde: 

— Fată, sunt bine machiată? 

— Nu, fată... încă ți se vede fața! 
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Q Care e diferenţa dintre un moş şi-o moaşa?  

 Moşul te bagă în pizda mă-tii, iar moaşa te 

scoate. 
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— Alo, mamă, nu te speria, te rog să nu intri în 

panică, nu e nimic grav, dar sunt la spital! 

— Manole, ești medic de zece ani, nu mai spune asta 

de câte ori mă suni. 



Colegul meu de birou m-a întrebat supărat dacă „mă 

dau la nevastă-sa”. După ce i-am răspuns că nu, 

m-a bătut măr spunând: „ce mă, nevasata-mea nu 

e suficient de drăguţă?” 



Se întoarce unul din America după douăzeci de ani. 

— De unde vii, străine? 

— What? 

— De unde vii, străine? 

— Why? 

— De unde vii, străine? 

— Who? 

— Zi, bă boule, de unde vii! 

— Păi aşa zi, bă! 



— Face nevastă-mea niște mâncăruri ce ţi se topesc 

în gură! 

— Aşa de bine găteşte? 

— Pe dracu, serveşte mâncarea chiar direct din 

congelator! 
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Merge Bulă în armată, iar căpitanul, şmecheraş din 

naştere, îi zice: 

– Bulă, du-te până la piatra aia de departe şi spune-

mi dacă sunt acolo! 

Bulă execută, se întoarce transpirat şi zice: 

– Permiteţi-mi să raportez: Da, sunteţi acolo! 

Căpitanul, curios, întreabă: 

– Şi ce fac? 

Bulă: 

– Permiteţi-mi să raportez: Nu ştiu. Sunteţi acoperit 

cu o hârtie şi va bâzâie muştele! 



Păi, bine mă! 5000 de prieteni pe Facebook...! 9000 

de followers pe twitter...! 

 Iar eu culeg via singur? 



Ana o întreabă pe prietena sa: 

— De ce crezi că vântul de dimineață e atât de rece? 

— Pentru că a stat toată noaptea afară, răspunde 

aceasta cu convingere. 



În fiecare an, în noaptea de Înviere mă duc la 

biserică, să iau lumină. Noroc că oamenii, 

precauţi, îşi iau lumânări şi chibrituri după ei. 
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Odată, la biserică, preotul îi întreba pe credincioşii 

adunaţi acolo: 

— Ştiţi ce vreau să vă spun, oameni buni? 

— Nu ştim, răspunseră ei. 

— Dacă nu ştiţi, nici nu vă mai spun nimic. 

Nu mult după aceasta, îi întreba din nou pe cei veniţi 

la rugăciune: 

— Ştiţi ce vreau să vă spun, oameni buni? 

— Aceştia, amintindu-şi ce li se întâmplase ultima 

dată, au răspuns: 

— Ştim, cum să nu ştim? 

— Dacă ştiţi, ce rost are să vă mai spun, oameni 

buni? 

Veni şi a treia oară şi îi întreba pe cei adunaţi: 

— Ştiţi ce vreau să vă spun? 

Atunci jumătate au răspuns că ştiu şi jumătate ca nu 

ştiu. 

— Bine, oameni buni, cei care ştiu, să le spună şi 

celor care nu ştiu. 



— Împinge iubito! am strigat. Mai e puţin. Hai! 

Împinge! 

— Nu mai pot, sunt epuizată! 

— Nu poţi să te dai bătută acum când mai e puţin, hai 

mai împinge de două, trei ori cât poţi de tare şi e 

gata! 

Vă spun, economisesc o grămadă de bani la benzina! 
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Mă duc astăzi la un magazin şi întreb: 

— Aveţi ceafă de porc? 

— Mă duc să-l întreb pe patron, un minut vă rog! îmi 

răspunde vânzătoarea. 

Mă trezesc însă peste un minut că vine o namilă, mă 

înşfăcă de umeri şi mă aruncă afară pe uşă... 

— Tâmpita dracului, îi zic vânzătoarei în timp ce mă 

strângeam de pe jos, păi cum să întrebi tu o gorilă 

dacă are ceafa de porc şi apoi să dai vina pe mine? 

 



Te simţi umilit? Deprimat? Ai gânduri de sinucidere? 

Ai nevoie de un umăr pe care să plângi, să te 

descarci?... 

Ei bine, dispari atunci!  

 Nimeni nu te-a obligat să ţii cu Dinamo! 
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Ploaie de stele. Soacra şi ginerele îşi pun câte o 

dorinţă. Ginerele a fost mai rapid, soacra n-a mai 

apucat. 



La ştrand: 

— Doamnă, spuneţi băieţelului dvs. să nu se mai pişe 

în apă! 

— Păi de ce, că toată lumea se pişa în apă? 

— Păi da, doamnă, dar lumea se pişă aşa mai cu 

discreţie, nu stă pe marginea bazinului şi se pişă 

cu boltă în capul celorlalți! 



Am intrat aseară la un hotel şi am întrebat-o pe 

recepţioneră: 

— Cât mă costă pentru o noapte? 

— Cincizeci de euro, domnule, îmi răpunse. 

— Perfect, îi zic. Mă găseşti la camera 11. 



Într-o biserică, un beţiv ce stătea într-un colţ al 

bisericii observă o siluetă misterioasă într-o 

rochie lungă, aşa că se apropie încet şi întreabă 

şoptind: 

— Doamnă, dansaţi? 

— Nu, vine răspunsul. 

— Şi de ce nu? 
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— Păi, din trei motive: 

 Suntem într-o biserică. 

 Nu ştiu să dansez pe Sfânta Evanghelie. 

 Doamnă e probabil mama dumitale, eu sunt 

părintele! 



Q Care e deosebirea dintre COPY şi PAŞTE? 

 De COPY fericit nu cred că s-a mai auzit. 



La un interviu pentru angajare: 

— Imaginează-ţi că eşti la etajul zece şi clădirea e în 

flăcări. Cum scapi? 

— Simplu, mă opresc din imaginat! 

 



— Iubitule, mă iubeşti? 

— Desigur! 

— Demonstrează-mi! 

— Ce ai vrea să fac? 
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— Nu ştiu, luptă-te cu un leu! 

— Ce tâmpenii zici acolo, nu vreau să mor, cere-mi 

altceva... 

— OK, atunci vreau parola ta de facebook. 

— Hmm, ia arată-mi o poză cu leul, să văd cât de 

mare e? 



Tocmai m-am aşezat aseară în pat lângă noua mea 

prietena blondă şi i-am şoptit senzual la ureche: 

— Cine e tăticul tău?... Cine e tăticul?... 

— Habar n-am, răspunse ea. Eu am fost adoptată. 



Examen la cursul de logică. Subiectul: 

Demonstraţi că scaunul de la catedră este 

invizibil.  

Toţi studenţii scriu câte 5-6 pagini, dar nota 10 o ia 

Bulă, care scrisese doar 2 cuvinte:  

 Ce scaun? 



Ştiaţi că s-a închis grădina zoologică? Fiscul a găsit 

un leu în plus... 



Am parcat maşina în Luxemburg, dar am uitat să 

trag frâna de mână.  

Am găsit-o după 20 de minute lângă un gard... în 

Franţa. 
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Un bătrân, de peste 90 de ani, înainte să moară, a 

fost întrebat:  

— Întreaga viaţă ai stat necăsătorit. De ce? Care a 

fost motivul pentru care nu ai găsit o femeie cu 

care să te căsătoreşti? Ai avut cumva un secret? 

Bătrânul deschide ochii şi răspunde:  

— Da, am avut un secret. Nu este vorba că am fost 

împotriva căsătoriei, doar că am căutat întreaga 

viaţă femeia perfectă. 

— Şi din toate femeile din lume nu ai reuşit să găseşti 

una care să îţi fie pe plac? 

— Ba da, am găsit una. 

— Şi? Ce s-a întâmplat? De ce nu te-ai însurat cu ea? 

— Pentru că și ea căuta bărbatul perfect... 
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25 mai 1996 

El are un bilet în mâna pe care scria: “Dragul meu, 

te iubesc. Tu eşti comoara vieţii mele”. 

25 mai 2006 

El are un bilet în mâna pe care scria: “ceapă, zahăr, 

pâine”. 



Un inspector de la Criminalistică raportează prin 

staţie: 

— Şefu', am ajuns la locul faptei. 

— Şi care este situaţia? 

— O femeie şi-a înjunghiat soţul cu 10 lovituri de 

cuţit, l-a împuşcat în cap, apoi l-a decapitat şi i-a 

ars trupul. 

— Păi, care a fost explicaţia ei pentru această crimă 

oribilă? 

— Spune că soţul a intrat încălţat în timp ce ea spăla 

holul. 

— Şi aţi reuşit să o arestaţi? 

— Aşteptăm să se usuce pe jos. 



— Săptămâna viitoare se fac 10 ani de când sunt cu 

nevastă-mea, îmi zice un prieten. M-am gândit să 

mergem împreună într-un restaurant, stăm 

liniştiți... 

— Sună bine, zic eu. Dar ei ce o să-i zici? 
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Un coleg de serviciu a câştigat o excursie în China. 

Acum e acolo şi încearcă să câştige o excursie 

înapoi. 



După ce timp de trei zile a stat la băut cu prietenii, 

un bărbat se întoarce acasă. Surprins, vede în faţa 

uşii casei lui întinse toate hainele şi un 

geamantan alături. 

— Hopa! Să vezi că acum trebuie să plecăm în 

vacanţă la mare! 



M-am aşezat astăzi pe o bancă în parc, lângă un 

cerşetor, şi i-am zis: 

— Săptămâna trecută am pierdut într-o singură zi tot 

ce-am avut… Bucătarul-şef care-mi pregătea 

mâncarea zilnic, spălătoreasa, femeia de serviciu, 

tot. Chiar şi acoperişul cald de deasupra capului! 

— Ce s-a întâmplat? mă întrebă el atunci. Droguri? 

Băutură? Jocuri de noroc? O femeie?... 

— Nu. Am fost dat afară din închisoare. 



Mă suna nevastă-mea azi:  

— Să ştii că am spart oglinda laterală... 

— Pff, cum ai reuşit? 

— M-am răsturnat cu maşina. 
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Soţul vine acasă foarte agitat: 

— Curvo! Ştiu tot, absolut tot! 

Calmă, soţia îi zice: 

— Oare? Te lauzi ca de obicei. În ce an a avut loc 

bătălia de la Călugăreni? 



Q De ce aleargă Bănel Nicoliță aşa mult pe teren? 

 E plătit la kilometru. 



Se întoarce nevastă-mea acasă azi cu o bucată de 

oglindă în mână. 

— Asta-i tot ce-a mai rămas din ea, îmi zice. 

— Eram sigur că o să se întâmple asta până la urmă, 

îi spun. Mâine sunt nevoit să mă duc să cumpăr 

altă oglindă! 

— Iubitule, cred că n-ai înţeles... Asta-i tot ce-a mai 

rămas din maşină! 



Paznicul cimitirului intră în biroul şefului cu cererea 

de demisie: 

— Ce s-a întâmplat? 

— Domnule, este peste puterile mele. Toată ziua 

merg prin cimitir şi citesc: "Aici zace...", "Aici se 

află...", "Aici doarme...", "Aici odihneşte...". 

Singurul care lucrează sunt eu! 
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Un bărbat are şase copii şi e foarte mândru de 

aceasta realizare. Este atât de mândru de el, încât 

începe să-şi strige nevasta "Mama a şase", în 

ciuda protestelor ei. Într-o seară, merg la o 

petrecere. Bărbatul vrea să meargă acasă şi vrea 

să ştie dacă şi soţia lui e gata de plecare, aşa că 

striga în gura mare: 
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— Ce zici, mergem acasă, Mama a şase? 

Femeia, iritată de lipsa de discreţie a soţului ei, îi 

răspunde, strigând şi ea: 

— Oricând vrei tu, Tata a patru. 



Q De ce nu ia Simona Halep masa cu familia?  

 Pentru că o pun să servească. 



La şcoală: 

— Bulă, mâine să vii la şcoală cu bunicul tău! 

— Cu bunicul? Poate cu tata! 

— Nu, cu bunicul! Vreau să-i arăt ce tâmpenii 

debitează fi-su când îţi face temele! 



Întrebare la "Te pui cu blondele":  

— De câte blonde este nevoie să schimbe un bec? 

— Cred că este o întrebare capcană. Becul nu trebuie 

schimbat, că doar nu e bebeluş, răspunde una. 



Tocmai am primit un sms de la prietenul meu în care 

spunea că are de gând să se omoare, dar l-am 

ignorat. 

— Nu crezi că ar trebui să faci ceva? m-a întrebat 

prietena mea. 

— E pe Vodafone, i-am răspuns. Înmormântarea a 

fost săptămâna trecută. 
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Într-o seară, Ițic îl invită pe Ștrul la el acasă să 

vizioneze împreună un meci de fotbal şi să bea o 

bere. După ce se termină meciul, Ștrul dă să plece 

acasă, însă afară începuse să plouă torenţial. 

— Poţi să rămâi aici peste noapte dacă vrei, zise Ițic. 

Uite, mă duc să-ţi pregătesc patul dincolo. 

Când se întoarse Ițic, îl găsi pe Ștrul ud până la piele. 

— Ce naiba ţi s-a întâmplat, Ștrul?! întrebă el. 

— Am fost până acasă, să-mi aduc pijamalele... 

răspunse Ștrul. 



Un domn se duse la magazin luând cu sine pe fiul său 

mai mic, de patru ani. Întrucât copilul era foarte 

cuminte, casiera îi dădu o bomboană. Tatăl îl 

întrebă: 

— Cum se spune, fiule? 

Copilul răspunse: 

— Mai am acasă trei frăţiori... 



Bubulină îl da în judecată pe Bulă, pentru că i-a spus 

"scroafă". 

Bubulină câştigă procesul, şi atunci Bulă îl întreabă 

pe judecător: 

− Domnu' judecător, asta înseamnă că nu mai pot să-

i spun Bubulinei "scroafă"?  

− Da... nu mai ai voie să-i spui Bubulinei "scroafă". 
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− Dar, de exemplu, pot să-i spun unei scroafe, 

"Bubulină", fără să pot fi dat în judecată?  

− Da.  

Bulă se uită la Bubulină, şi zice: 

− Bună, Bubulină! 



Mă sună nevastă-mea:  

− M-am oprit la Metro să iau nişte lapte, vrei ceva 

de aici? 

− Depinde, zic, eşti pe jos sau cu maşina? 

− Pe jos, zice. 

− Atunci ia-mi şi mie te rog 4 saci de cartofi şi cinci 

pâini. 

 



Q De ce nu a avut prinţul William parte de o 

petrecere a burlacilor? 

 Pentru că e cel puţin ciudat să bagi în chiloţii 

unei stripteuze bancnte care au imprimate pe ele 

chipul bunicii tale. 
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— Am impresia că deseară noul meu prieten vrea să-

mi facă o surpriză şi să mă ducă la Polul Sud, zise 

o blondă unei prietene. 

— Nu pot să cred... Ar face el asta pentru tine? 

— Desigur. Mi-a zis chiar cu gura lui: “Deseară îţi 

dau să te joci cu pinguinul!”. 



Bulă îl întreabă pe tatăl său: 

— Ce înseamnă să fii bărbat? 

— Înseamnă să iubeşti şi să ocroteşti orice s-ar 

întâmpla! 

— Când cresc mare, vreau să fiu şi eu bărbat, aşa că 

mama! 



De câţiva ani mă tot chinui să intru la Facultatea de 

Informatică... 

Anul ăsta am avut în sfârşit noroc, nu m-a văzut 

paznicul și am putut să intru și să fur câteva 

calculatoare! 



— Iubitule, mă lași să mă uit la tine în telefon? 

— Desigur! Dar mai întâi vreau să-mi dai o 

îmbrățișare. 

— De ce? 

— Pentru că-mi vei lipsi mult! 
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La medicul de familie. 

— Domnule doctor, cât costă vizita la domiciliu? 

— 50 RON. 

— Vă rog să veniţi. 

Doctorul se urcă în maşină şi pleacă amândoi. Ajung 

ei la destinaţie. 

— Unde este pacientul? 

— Păi nu e nimeni bolnav, doar că aşa m-a costat mai 

ieftin să ajung acasă decât cu taxiul. 



Asistenta medicală sfătuieşte bolnavul: 

— Dacă doriţi să-i mulţumiţi cu ceva domnului 

doctor, faceţi-o înainte de operaţie, altfel, după 

operaţie, s-ar putea să fie prea târziu! 



Horațiu Mălăele a fost întrebat, într-un interviu, 

care este cel mai bun actor din lume. După câteva 

momente de gândire, a spus: 

— Suntem mai mulți! 



În luna de miere, doi îndrăgostiți făceau dragoste de 

zor. La un moment dat, când EL era deasupra, EA 

îl tot pipăia pe cap. 

EL: Ce tot faci? 
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EA: Îți caut coarnele pentru că faci dragoste ca un 

diavol! 

După jumătate de oră, EA era deasupra şi atunci EL 

începe să o pipăie pe cap. 

Ea, zâmbind, îl întreabă: Ce faci? 

EL: Îți caut coarnele. 

EA: De ce? Fac dragoste ca o diavoliţă? 

EL: Nu! Eşti grea ca o vacă! 
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Se duce unul la primărie şi începe să vorbească 

repede și disperat: 

— Domnule primar, vreau să-mi schimbi numele, nu 

mai rezist, toate lumea râde de numele meu şi îşi 

bate joc de mine! 

— Dar cum vă numiţi? 

— Căcat Gheorghe, răspunde nervos omul. 

— Și cum aţi vrea să vă cheme, spune primarul 

abţinându-se din râs? 

— Căcat Vasile, domn primar! 



Q Poate o femeie să ajungă cu picioarele la stele? 

 Da... atunci când face dragoste cu un ofiţer. 



Doi turişti escaladează munţii. Deodată, fără veste, 

unul dispare. Celălalt strigă speriat: 

— Unde ești? Ai căzut în prăpastie? 

— Daaaa… 

— Ai pățit ceva? 

— Nuuuu... 

— Vin să te scot. E adâncă prăpastia? 

— Încă n-am ajuns... 



Un bilet de pe uşa unui renumit detectiv particular: 

 Lasă-ţi amprentele pe clanţă şi te contactez eu. 
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Doi tipi, într-o crâşmă de cartier. Unul se adresează 

fetei de la bar: 

— Daţi-mi, vă rog, două pahare cu vin... 

— La doi lei? întreabă ea. 

— Nu, răspunde tipul, uitându-se la prietenul său... 

La doi beutori profesionişti... 



O blondă intră într-un magazin cu articole de sport 

și drumeție și întreabă: 

— Aveți ochelari? 

— Pentru soare? 

— Nuuu, pentru mine! 



— Toată lumea îi nebună după mine! 

— Păi cum așa? 

— Așa-s ăștia de la ospiciu! 



Se spune că timpul este cel mai bun vindecător. 

Probabil de asta te țin o eternitate în spital până să 

intri pe masa de operație. 



Van Damme explică secretul cascadoriei cu TIR-

urile:  

 Eram lipit cu Corega! 
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Tatăl Ioanei are 5 fete: 

1: Dada 

2: Dede 

3: Didi 

4: Dodo 

Cum o cheamă pe a 5-a fata? 

RĂSPUNS: Ioana. 
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Se blochează liftul cu două blonde care încep să 

strige: 

— Ajutor, strigă prima. 

— Ajutor, strigă a doua 

La un moment dat, una zice: 

— Fată, proasto, hai să strigăm amândouă împreună! 

— Hai! 

Apoi strigă amândouă: 

— Împreună, împreună! 



La un congres erau germani, chinezi şi blonde. 

Germanii zic:  

— Noi am inventat berea. 

Chinezii:  

— Noi am descoperit orezul. 

Blondele:  

— Noi am fost primele fiinţe pe soare. 

Toţi se miră:  

— Cum aşa, nu te poţi apropia de soare, că te topeşti. 

Blondele răspund:  

— Păi noi ne-am dus seara. 



— Bulă, vino să vezi copilul nou născut! 

— E drăgălaş, dar nu-i puţin cam mic? 

— Mic? Păi cât de mare ai vrea să fie după două 

săptămâni de căsnicie? 
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Cine caută de muncă cu program 2 zile din 5, de la 9 

la 16, salariu între 2000 şi 5000 €, sunaţi! Vom 

căuta împreună! 



Al Pacino va deveni tată la 71 de ani. E vârsta 

perfectă, pentru că în curând dă în mintea copiilor. 



Două veveriţe stăteau într-un ocean şi împleteau 

luna folosind două coarne de urs. La un moment 

dat, una dintre ele o întreabă pe cealaltă: 

— Tu câţi ani eşti? 

Cealaltă scoate busola din aprilie şi zice: 

— Joi! 

Morala: Nu îndoiţi sticla de Pepsi. 



Ion şi Ilie comandă două beri. Barmanul anunţă că s-

a închis şi cei doi pleacă. Afară, Ion zice: 

 — Băi, am uitat să beau berea.  

Ilie răspunde:  

— Nu-i nimic, lasă că te-nvăţ eu! 



Un băiat ajunge acasă de la şcoală şi îi spune tatălui 

său: 

— Tata, m-am hotărât ce o să fac când cresc mare! 
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— Ce? întreabă tatăl. 

— O să intru în crima organizată! 

Tatăl răspunde: 

— La stat sau la privat? 



— Trebuie să te avertizez că soţul meu se întoarce în 

30 de minute. 

— Dar eu nu fac nimic neonorabil! 

— Tocmai asta este... Iar timpul trece. 
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Doi lei bătrâni, în cuşcă, la grădina zoologică. 

— Se zice că în tinereţe ai evadat... 

— Da, am evadat şi am ajuns la primărie. Stăteam 

ascuns şi mâncăm zilnic câte un funcţionar şi 

nimeni nu observă că cineva lipseşte... 

— Şi atunci, cum te-au găsit? 

— Într-o zi, mi s-a făcut poftă şi am mâncat-o pe 

femeia de serviciu. Toată lumea a observat lipsa 

ei şi aşa au dat de mine! 



EA: — Iubitule, mă iubeşti? 

EL: — Îhî... 

EA: — Atunci, ce zici,... hai să ne căsătorim! 

EL: — De ce schimbi tema discuţiei?! 



— În cât timp învăţaţi o carte cu 500 de pagini? 

FRANCEZII: Cam în 12 luni. 

GERMANII: Cam în 6 luni. 

ROMÂNII: Băi, sculaţi-vă, ca mâine avem examen!!! 



La restaurantul cabanei: 

— Cabanier! 

— Da, vă rog... 

— Mai prăjeşte-mi puţin puiul ăsta, că mi-a mâncat 

toată salata! 
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La o pensiune scria: dacă faceţi baie pentru a fi 

curaţi, de ce mai trebuie spălate prosoapele? 



La cabana asta au anunţuri mincinoase: pe uşă scrie 

Femei, dar înăuntru sunt doar wc-uri. 



Aseară, ieşeam în oraş cu nevastă-mea. Şi-a dat cu 

cremă, fond de ten, creion de ochi, mascară, fard 

de pleoape, pudră de obraz, creion de sprâncene, 

ruj de buze, s-a întors spre mine şi m-a întrebat: 

— Arăt natural? 



Pe vremuri, domniţele stăteau în balcon şi rupeau 

petalele spunând: 

— Vine, nu vine... vine, nu vine... 

Acum, tinerele stau pe balcon, rup petalele, şi spun: 

— Îmi vine, nu-mi vine. 



— D-le preşedinte, acum o oră a murit un ministru. 

— Pentru treaba asta m-ai sunat la ora 3 noaptea? 

— M-am gândit că poate mă puneţi în locul lui… 

— Sigur că sunt de acord. Să se facă ziuă şi aranjez 

eu cu groparii. 
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REPORTERUL: – Nu vi se pare ciudat că, în ultima 

vreme, au venit pe lume foarte mulţi gemeni?!... 

DOCTORUL: – Păi, după cum merg lucrurile în ziua 

de azi, probabil că le este frică să vină pe lume 

singuri! 



Q Ştii cum creşte peştele? 

 De la pescar la pescar... 



Pentru bărbați, sexul e ca foamea. Dacă nu sunt 

lăsați să intre într-un restaurant de lux, se duc la 

fast food. 



Aţi priceput vreodată de ce ăştia de la bănci îşi ţin 

pixurile de la ghişee legate?  

 Dacă eu am încredere să-mi risc banii cu ei şi ei 

trebuie să aibă încredere să-şi rişte pixul cu mine! 



Q Cum mai poţi să trimiţi acum copii în vacanţă? 

 Prin fax. 



Q De ce stă Dorel cu târnăcopul în fața TV -ului? 

 Dacă se strică un canal, să sape altul. 
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Sfaturi pe munte: țineți un ceas în gură, să vă 

miroase gură a tic-tac! 



Sfaturi pe munte: puneți blondele să cânte; un cap 

gol are acustica mai bună! 

 

Beam o bere liniștit pe teresa din spatele casei, când 

apare câinele meu de sub gardul vecinului cu ceva 

animal alb în gură. Mândru, loial, mi-l aduce și îl 

pune în fața mea. Era iepurele campion al 

vecinului, ceva rasă cu pedigree din Germania, cu 

care umbla la concursuri, expoziții.... Era mort 

de-a binelea, înota în balele câinelui meu și era 

foarte murdar. Iepurele valora cam 5000€...  

După corecția data câinelui, m-am întors la iepure și 

mi-a venit o idee; l-am băgat în chiuvetă, l-am 

spălat și l-am uscat cu uscătorul de păr al soției, 

apoi am mers la vecinul meu, care nu era acasă, i-

am făcut un culcuș din paie iepurelui în cușcă, l-

am pus în pat și am fugit repede. 

După amiază, a venit și vecinul acasă; după vreo 

cinci minute, se aude gălăgie, multe înjurături. Ca 

un bun vecin, mă duc să mă interesez care-i 

problema. Stăm ca doi proști în fața cuștii 

iepurelui și discutăm: 

— Uită-te, mă, în pana mea… 
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— Ce s-a întâmplat? A murit? 

— A murit în pana mea acum două zile; l-am și 

îngropat și a apărut acum în cușcă, spălat și cu 

culcușul făcut! 

 



Făt Frumos creştea într-o zi cât alţii în 10 ani. 

 Într-o săptămână a murit. 
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PLUTONIERUL: 

– Ostaş, poţi să înoţi?  

OSTAŞUL: 

– Pot, să trăiţi!  

PLUTONIERUL: 

– Şi unde ai învăţat să înoţi?  

OSTAŞUL: 

– În apă, dom' plutonier! 

 

Încercaţi întotdeauna să vă dedicaţi lucrului 100%! 

 12% luni 

 23% marţi 

 40% miercuri 

 20% joi  

 5% vineri 

 

Pentru cei care sunt de acord cu sloganul "Vrem o 

ţară că a afară!", vă anunţ că afară sunt -25 de 

grade Celsius. 

 

Doi bătrâni. 

– Tocmai mi-am cumpărat un nou aparat auditiv. Am 

dat pe el 4000 de dolari, dar e marfă! 

– Şi ce model e? 

– Douăsprezece şi jumătate! 
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Un tânăr de 18 ani stătea toată ziua pe net: chat, sex 

virtual, site-uri porno, etc. Într-o zi, bunicul, sătul 

deja de inepţiile nepotului, vine şi îi zice: 

– Auzi, nepoate, eu când eram de vârsta ta am fost 

cu prietenii la Viena. Am intrat în primul bordel, 

am mâncat tot ce-am găsit pe-acolo, am ras toată 

băutură, apoi am mers sus şi am f... toate femeile, 

apoi când am coborât ne-am pişat pe mese... şi pe 

barul de la parter... şi am plecat fără să plătim. 

Ăluia mic îi place ideea şi dispare de acasă o 

săptămână. Când se întoarce... tot vânăt, cu mâna 

şi piciorul în gips. 

– Ce-ai păţit nepoate?, îl întreabă moşul. 

– Am fost cu prietenii la Viena. Am intrat în primul 

bordel. Am mâncat tot ce-am găsit pe-acolo, am 

ras toată băutura, apoi am mers sus şi am f... toate 

femeile, apoi când am coborât ne-am pişat pe 

mesele şi pe barul de la parter, iar când să plecăm 

fără să plătim au apărut patru gorile şi ne-au 

bătut de ne-am căcat pe noi. 

– Auzi, nepoate, da' cum te-ai dus tu la Viena? 

– Păi, am mers cu Atlassib. Da' tu bunicule? 

– Eu? Cu Armata Roșie, în '45! 

 

Succesul profesional este ca şi cum ai fi gravid: toată 

lumea te felicită, dar nimeni nu ştie de câte ori ai 

fost futut! 
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La o farmacie intră un tip care cere nervos condica 

de reclamaţii pentru că este foarte nemulţumit de 

calitatea prezervativelor pe care le-a cumpărat de 

acolo în ziua anterioară. Vânzătoarea îi dă 

condica. Tipul începe să scrie, spunând cu voce 

tare: 

– Sunt neetanşe, se rup la instalare.. 

Dar un moş care stătea la coadă pentru medicamente 

compensate zice: 

— Scrie, dom'le, scrie şi că se-ndoaie! 

 

Un bărbat urât intră în barul local cu un rânjet mare 

pe față. 

– De ce eşti atât de fericit? îl întreabă barmanul. 

– Ei bine, să-ţi povestesc, răspunde urâtul. Ştii, eu 

locuiesc În apropierea căii ferate. Când m-am 

întors acasă noaptea trecută am observat că o 

femeie tânără este legată de șine, ca în filme. 

Desigur, am mers acolo şi am eliberat-o din 

legături şi am dus-o la mine acasă. Şi ca să nu mai 

lungim vorba, am avut parte de ceva deosebit – 

am făcut dragoste toată noaptea, peste tot în casă, 

când eu deasupra, când ea, în toate poziţiile 

imaginabile! 

– Fantastic! Exclamă barmanul. Eşti un norocos. Şi 

era frumoasă? 

– Nu ştiu, că nu i-am găsit capul. 
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– Domnule, a venit un om de la garajul auto. Spune 

să achitaţi reparaţiile, soţia dv. a fost azi cu 

maşina acolo. 

– Dar ce s-a reparat la maşină? 

– Nu de maşină e vorba, ci de reparaţiile garajului. 

 

De criză 

2009: Azi mi-am făcut de cap, am mâncat şuncă de 

Praga. 

2010: Azi mi-am făcut de cap, am mâncat cartofi 

prăjiţi. 

2011: Azi mi-am făcut de cap, am mâncat. 

 

În apartamentul unei familii care în iarna asta a 

cerut decuplarea de la centrala care furniza 

energie termică şi electrică, un reporter întreabă: 

– Ce faceţi dacă vă este frig? 

– Ne strângem în jurul lumânării. 

– Dar dacă este foarte frig? 

– Ne apropiem şi mai mult de ea. 

– Dar dacă este ger cu temperatură sub -20o C? 

– În acest caz, aprindem lumânarea... 

 

Zburaţi cu avioanele companiei noastre! Grăbiți-vă! 

Au mai rămas doar câteva! 
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Într-un zoomagazin: 

– Aveţi cumva de vânzare nişte rechini mici? 

Vânzătorul, mirat, răspunde negativ şi întreabă la ce 

îi trebuie. 

– Păi, ştiţi, vreau să o învăţ minte pe pisica mea, 

fiindcă este a cincea oară când îmi mănâncă 

peştişorul din acvariu... 

 

Cică jucau patru scheleți poker noaptea în cimitir. La 

un moment dat, se aude o voce cântând. 

– Bă, ia du-te şi vezi ce-i! zice scheletul cel bătrân 

către unul mai tinerel. Se întoarce ăsta după vreo 

două minute: 

– Şefu, e unul beat ranga. 

– Păi du-te şi sperie-l, ce tot ne deranjează?!  

După vreo cinci minute: 

– Şefu, io m-am dus, am urlat la el, am ţopăit, m-am 

strâmbat, ăsta nimic. 

– Păi nu aşa mă, du-te, așează-te lângă el şi cere-i o 

ţigară. Când îţi dă ţigara, cere-i şi un foc. Ăsta o 

să-şi aprindă bricheta şi atunci o să-ţi vadă faţa. 

Aşa se face. 

Se duce scheletul, se aşază lângă beţiv, îi cere o 

ţigară, după care şi un foc. Omul nostru aprinde 

bricheta şi atunci îi vede faţa. Rămâne aşa pe 

gânduri câteva secunde, după care-i zice: 

– Măi băiete, dacă nu-ţi face bine, de ce nu te laşi? 
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– De ce te plimbi prin benzinărie? 

– Vreau să mă las de fumat. 

 

Se întâlnesc doi prieteni vechi, care nu se mai 

văzuseră de zece ani. 

– Salut! Ce mai faci? Bă, ce te-ai îngrăşat! 

– Da, am pus ceva pe mine... 

– Ce mă, eşti obez! 

– Putem spune şi asta... 

– Dar îs curios, ți-o mai vezi de burta asta? 

– Auzi, adevărul e că n-o mai văd. Dar dacă o vezi tu, 

pup-o din partea mea... 

 

După o zi criminală, în care lui Moş Crăciun toate i-

au mers prost: i s-au îmbolnăvit 4 pitici, 5 reni au 

răcit, sania s-a rupt, a rămas fără băutură şi a 

venit şi soacră-sa în vizită, seara, sună la uşa un 

îngeraş cu un brad imens.  

— Ce să fac cu bradul, Moşule?, întreabă îngeraşul. 

— Să ți-l bagi în cur! 

Şi de atunci există tradiţia cu îngeraşul înfipt în 

vârful bradului. 

 

Q De ce cârâie cioara când zboară? 

 Schimba viteza! 
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Anglia este de acord să lupte cu Libia până la ultimul 

francez. 

 

Limba olandeză este încercarea unui marinar 

german beat de a vorbi în engleză! 

 

Autobuzul este acea maşină care merge de două ori 

mai repede când alergi după ea decât atunci când 

te afli în interiorul ei. 

 

Doi condamnaţi la moarte. 

— Vreo ultimă dorinţă? 

— Aş vrea să ascult un CD cu manele... 

— Bine. Şi tu? 

— Pe mine vă rog să mă omorâţi înainte! 

 

— Iubitule, nu ţi se pare că am slăbit? 

— Ba da... mi se pare! 

 

Soţ şi soţie, se pun să facă amor. Mişcă ei ce mişcă 

şi brusc, amândoi, dau încetarea. 

După o vreme, unul din ei întreabă: 

— Nici tu nu mai ai la ce să te gândeşti? 
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Unui bătrânel, la împlinirea frumoasei vârste de 100 

de ani, i se ia un interviu: Ziaristul: 

— Puteţi să ne relataţi, cea mai frumoasă amintire 

din viaţa dvs.? 

— Apăi... cea mai frumoasă amintire... Da! Mi-aduc 

aminte, că odată la noi în sat s-o pierdut o fată, şi 

am mers tot satu să o căutam, n-am gasit-o prima 

dată pe deal, apoi am căutat-o mult prin tot satul, 

până am gasit-o. Şi când am gasit-o, într-un 

boschet, am futut-o tot satul! 

— Apăi, bade, noi nu putem scrie chiar aşa în ziar, zi-

ne totuşi o amintire nu chiar aşa faina ca şi prima, 

una doar faină. 
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— Apăi, una faina... Da! Mi-aduc aminte că odată la 

noi în sat s-o pierdut o vacă, şi am mers tot satul 

să căutăm vaca, apoi am căutat-o mult prin tot 

satul şi am găsit-o într-un boschet şi am futut 

vaca tot satul.  

Ziaristul nu mai putea. 

— Bine, zi-ne acuma, bade, cea mai urâtă amintire 

din viaţa ta!  

Moşul, trist: 

— Apăi, cea mai urâtă amintire... Mi-aduc aminte că 

m-am pierdut o dată... 

 

Copilaşul vede dimineaţa cum din baia să iese un 

biker, tatuaje, piercing-uri, bărbi, mustăţi etc. 

– Tu eşti noul babysitter? întreabă puştiul. 

– Nu, eu sunt noul motherfucker! 

 

– Iubito, tu ai parolat calculatorul? 

– Da, dragă. 

– Şi care e parola? 

– Data nunţii noastre. 

– Futu-i! 

 

– Peştele pe care mi l-ai vândut ieri nu era proaspăt! 

– Nu-s eu de vină că n-aţi venit să-l cumpăraţi mai 

devreme... 
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Realizai că trăiai în anul 2019 fiindcă... 

 Tastai numărul PIN, fără să vrei, la cuptorul cu 

microunde; 

 De ani de zile nu ai mai jucat solitaire cu cărţi 

reale; 

 Aveai o listă cu 15 numere de telefon ca să îţi 

suni familia formată din trei persoane; 

 Trimiteai un e-mail colegului care stă lângă 

tine; 

 Te întorceai după o zi lungă de lucru acasă şi 

răspunzi la telefon cu numele firmei; sau: 

 Erai de patru ani la locul tău de muncă, dar 

pentru trei firme diferite; 

 Toate reclamele de la TV arătau şi o adresă de 

web; 

 Intrai în panică când realizai că ai plecat de 

acasă fără mobil şi te întorceai din drum ca să-l 

iei; 

 Te trezeai de dimineaţă şi deschideai outlook-

ul înainte să bei cafeaua; 

 Citeai textul ăsta şi rânjeai; 

 Mai rău, ştiai deja că vei trimite textul acesta 

mai departe; 

 Erai prea ocupat ca să îţi dai seama că lista asta 

nu va mai fi valabilă în 2020; 

 Încă nu știai, dar anul viitor vei păstra mască, 

mănuși și distanță socială chiar și față de tine 

însuți... 
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Tratăm cleptomania cu ajutorul 

claustrofobiei. Poliția 

 



Un cetăţean se întâlneşte cu un altul la un pahar de 

bere şi, discutând, ajung să-şi spună bancuri. La 

un moment dat, unul dintre ei zice: 

— Acum o să-ţi spun un banc despre poliţişti. 

La care, celălalt îi spune: 

— Ai grijă că eu sunt poliţist. 

— Nicio problemă, că o să ţi-l repet până o să-l 

înţelegi. 



Când eram mică, îi făceam cu mâna domnului 

poliţist; acum că am crescut, sunt mai zgârcită şi 

îi arăt doar un deget. 



Q De ce pe maşina de poliţie scrie 112? 

Să ştie cum să se bage poliţaii în maşină, adică: 

1 la volan,1 în dreapta şi 2 în spate. 



Polițistul către doi indivizi care cărau un sac: 

— Stați așa! V-am prins cu mâța-n sac! 

— N-ai ghicit, noi în sac avem droguri. 
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Trei poliţişti vorbesc despre cât de proaste sunt 

nevestele lor. 

— I-am cerut cartofi pai! În tigaie mi-a pus un rând 

de paie, un rând de cartofi, un rând de paie. 

— A mea e mai proastă! I-am spus să-mi facă varză à 

la Cluj. A luat primul tren de Cluj, a făcut varza şi 

s-a întors! 

— A mea e totuşi cea mai proastă: de trei luni i-am 

luat un frigider nou-nouţ şi tot cu mâna îmi spală 

cămăşile! 

 



Să nu vă luaţi iPhone-uri. Sunt de rahat... În 20-30 

de minute a venit poliția la ușă. 
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Mă trage pe dreapta ieri un poliţai: 

— Ştii de ce te-am tras pe dreapta? mă întrebă el. 

— Probabil că vrei să vezi cât sunt de înalt...  

— Ce, faci mişto de mine? Ieşi imediat afară din 

maşină! zbieră el. 

— Vezi? Îi răspund, ţi-am zis eu... 



Doi poliţişti discută: 

— De ce îți pui copilul să doarmă pe șifonier? 

— Data trecută a căzut din pat și nu l-am auzit. 



— Alo, poliția? 

— Da, vă ascultăm. 

— Un echipaj de poliție a fost solicitat ieri pe str. 

Frunzelor, nr. 21. 

— Da, au fost solicitați la un chef, pentru deranjarea 

liniștii publice. 

— Vă rog să le transmiteți să mai vină o dată: un 

polițist și-a uitat chipiul, celălalt arma, în schimb 

pozele au ieșit foarte bine! 



Merg doi poliţişti pe stradă şi văd un popă. 

Se duc amândoi şi îl bat până la sânge. 

Înainte să plece, îi zic: 

— Vezi, măi Ninja, că nu-i ca-n filme? 
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Povestesc doi poliţişti pe stradă: 

— Mă, eu când ajung acasă, repede dau jos chiloţii 

lui nevastă-mea. 

— De ce, chiar aşa de mult o iubeşti? 

— Nu, dar mă strâng. 



Doi poliţişti (unul bătrân, celălalt tânăr). Stăteau 

ascunşi cu radarul, când văd venind, tare, un X6. 

 — Bă, ce tare vine ăsta, zise ăla mai bătrân. 

 — Cu cât vine? întreabă ăla mai tânăr.  

 — Cam cu 200 de euro!  



Sherlock Holmes și Dr. Watson stau la o discuție. 

— Spune-mi, Watson, ești gay? 

— Cum v-ați data seama? E vorba despre o nouă 

metodă de deducție? 

— Nu, Watson, doar te-am întrebat... 



Vede un poliţist un copil şi îl întreabă ce face. Copilul 

răspunde că vinde seminţe de măr pentru 

creşterea inteligenţei. Poliţistul dă 50 de lei, ia 

seminţele, mănâncă câteva şi îi spune copilului: 

— De banii ăştia luăm trei kg de mere şi aveam mai 

multe seminţe. 

— Vezi, deja îşi fac efectul. 
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Polițistul Garcea, mare şmecher, stă la drumul mare 

și oprește pe oricine. La un moment dat vine o 

căruţă. 

— Țărane, nu te-ai urcat cumva beat în căruţă? 

— Nu. 

— Aunci ce ai în sticla aia? 

— Zeamă de cocoș. 

— Bă, tu mă minți. Vezi că gust și dacă nu-i zeamă de 

cocoș, să vezi ce-ți fac. 

Și gustă Garcea. 

— Să știi, mă, că e zeamă de cocoș. Poți pleca. 

— Dii, Cocoş, diii! 
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Când cetăţeanul a ieşit de la cumpărături din super-

market, nu şi-a mai găsit bicicletă, aşa că a dat 

fugă, într-un suflet la poliţistul din colţul străzii. 

— Domnule poliţist, mi s-a furat bicicleta. 

— Staţi liniştit că o găsim, cum arăta? 

— Românească, coș pe spate, neagră... 

— Nuu, nu aşa, ce fel de far avea? 

— N-avea far. 

— Stopuri, de care? 

— Nici stopuri... 

— Nici? Amendă două milioane. 



Un hoţ de buzunare a fost lovit în plină strada de un 

motociclist, care a fugit de la locul accidentului. 

Se apropie Poliţia: 

— Aţi reuşit să memoraţi numărul? 

— Nu, dar iată portofelul lui! 



Ce le explică bruneta poliţiştilor după ce a intrat cu 

maşina în stâlpul de la colţul străzii: 

— Dar să ştiţi că am claxonat... 



La şcoală, după ce-am făcut primele bastonaşe, 

unchiul mi-a zis:  

— Gata nepoate, poţi să te faci poliţist! 
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Iarnă grea în Bucureşti, ninsoare abundentă, zăpadă 

mare, nămeţi cât cuprinde. Pe un trotuar, dis-de-

dimineaţă, un beţiv înjura de mama focului, până 

atrase atenţia unui poliţist. 

— Ce ai dom'le, de ce faci scandal? 

— Domn poliţist, hâc, cineva a făcut o cărare pe 

mijlocul trotuarului, hâc... 

— Păi foarte frumos din partea lui. Şi ce-i cu asta? 

— Da, dar mie îmi trebuie trei cărări, hâc... 



Poliţiştii sunt lipsiţi de atenţie. Toți polițiștii de la 

rutieră te întreabă: “Ați băut?”, dar niciunul nu 

întreabă: “Ați mâncat ceva?”. 



Poliţistul opreşte o femeie în trafic: 

— Îmi pare rău, doamnă, dar trebuie să vă amendez... 

câinii n-au voie să stea pe scaunul din față! 

— Dar, domnule poliţist, este din pluș! 

— Nu mă interesează ce rasă este! Nimeni nu este 

mai presus de lege! 



La un colţ de stradă, un poliţist muşcă un câine. Un 

trecător se opreşte şi-i spune poliţistului: 

— Ce-ai, domnule, cu bietul câine! 

— Ce te bagi, domnule! Ce, ştii cine a început? 
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O femeie a fost violată în lift de doi bărbaţi. Când a 

mers la poliție să reclame violul, i s-a cerut să 

aducă doi martori... 



— De ce poarta poliţiştii chipiu? 

— Fiecare tomberon are capacul sau. 



La vamă, polițistul și câinele de la brigada anti-drog: 

— Câinele meu spune că ați consumat ceva droguri... 

vă supunem la un test. 

— Cine, eu? Dumneavoastră vorbiți cu câinele și EU 

am consumat droguri?! 



Merg trei polițai cu elicopterul. La un moment dat, 

unul îl întreabă pe celălalt: 

— Auzi bă, de la ce e elicea aia de deasupra? 

— Cred că de la ventilație, bă, că de când s-a oprit, 

uite ce transpiră pilotul! 



— Ce s-a întâmplat cu fiul tău? Nu l-am văzut de 

multă vreme! 

— L-a nenorocit progresul ştiinţei! 

— Razele Roentgen? 

— Nu, amprentele digitale! 
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Într-o zi, pe la amiază, doi poliţişti în patrulare. La 

un moment dat, unul dintre ei cade într-un canal 

descoperit. După ce iese cu greu din canal, lovit 

bine și murdar, zice: 

— Vai, Doamne!... Bine că n-a fost pus capacul, că 

daca era, cum dracu mai ieșeam!?... 



Un şmecher trece pe roşu, chiar pe lângă un poliţist. 

Poliţistul se face că nu observă. Tipul parchează 

pe trecerea de pietoni. Poliţistul nu zice nimic. 

Şmecherul se da jos din maşină, scuipă seminţe pe 

poliţist, după care îl înjura. Poliţistul nu face nici 

un gest. Tipul se uită mirat la poliţist, după care, 

liniştit, începe să fluiere şi vrea să se urce la loc 

în maşină. Deodată, poliţistul îi trage cu putere 

şmecherului un baston pe spinare, care cade şi se 

loveşte cu capul de bordură. Poliţistul se uită la el 

cu dispreţ şi-i zice: 

— Rabd eu multe, dar nu să fluieri fals din Mozart! 



Un poliţist aflat în intersecţie face semn de oprire la 

tramvai. 

— Omule, zice vatmanul, trebuie să îmi respect 

orarul şi să o iau la stânga. 

— Cu mine nu ai ce discuta. Circulaţia este deviată 

azi, din acest loc încolo, numai spre dreapta! 
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Q Ştiţi de ce se numesc patrule de poliţie, cu toate că 

ei umbla câte trei? 

 Pentru că altfel s-ar numi tripule... 

 



Într-un autobuz, care este ultraaglomerat, urcă doi 

studenţi, unul pe uşa din faţă, celălalt pe uşa din 

spate. Cel din față strigă către cel din spate: 

— Costele, unde are, mă, femeia părul creţ? 

În spate sunt două doamne grase şi simandicoase, 

care se foiesc neliniştite, vădit deranjate de ce ar 

putea răspunde Costel. În picioare, lângă doamne, 

stătea un poliţist. 

— Sub braţ, răspunde Costel. 

— Şi mai unde au păr creţ? 

Doamnele se foiesc din nou. 
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— În cap. 

— Şi mai unde, mă? 

Una dintre doamne: 

— Domnule poliţist, vă rog să luaţi atitudine, este 

impardonabil!  

Poliţistul răspunde plin de el: 

— Lăsaţi, doamnă, numai să pronunţe el cuvântul ăla, 

că-i fut una cu pulanul peste coaie, de-l ustură şi 

în cur vreo două zile! 



Un polițist care era pe moarte își cheamă avocatul 

pentru a-și face testamentul.  

După ce termină de redactat testamentul, polițistul 

îi spune avocatului: 

— Să știi că mai am o ultimă dorință! 

— Care anume? întreabă curios avocatul. 

— Să fiu incinerat după moarte, iar cenușa să mi-o 

aruncați undeva pe stradă, unde se află un filtru 

rutier sau o razie a poliției. 

— Dar de ce? întreabă din nou avocatul curios. 

— Pentru că atunci sunt pomeniți cel mai des morții 

noștri! 



Un poliţist înverşunat tot încearcă să prindă o gaşcă 

de bandiţi. Îi caută el ce îi caută, împuşcă în 

stânga – în dreapta, dă să-i prindă şi îi scapă, iar 

îi caută. Într-o zi, un prieten intrigat de atâta zel 

şi întristat de supărarea omului, îl întreabă: 
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— Auzi, dar nu te-ai gândit niciodată să-i ierţi? 

— Iertarea e între ei şi Dumnezeu. Datoria mea e să-

i fac să se întâlnească. 



Guvernanţii ne ameninţă cu mărirea amenzilor de 

circulaţie.  

 Poliţiştii ne liniştesc: şpăgile rămân la fel! 



Q Ce fac doi poliţişti într-un dulap? 

 Echipa mobilă! 

 

Mergeam cu mașina și am observat flash-ul camerei 

de filmat. Am înţeles că am fost înregistrat pentru 

depăşirea vitezei, deși știam că nu am depăşit-o. 

Pentru a mă convinge, am înconjurat un cartier și 

iarăşi am trecut pe acolo, cu 20 de km mai încet 

decât limita prevăzută, dar camera iarăşi m-a 

înregistrat.  

Părându-mi-se amuzant, am mai trecut așa de încă 

trei ori pe acolo, de fiecare dată filmând cu 

mobilul bordul mașinii, pentru a avea proba 

indubitabila a faptului că este defectă camera 

rutieră de înregistrare și deja mă gândeam că, 

imediat ce îmi vine amendă, îi dau în judecată. 

După două săptămâni, prin poştă primesc cinci 

chitanţe de amendă pentru că am mers fără să am 

centura de siguranţa pusă. 



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

305 
Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 



Fiind de gardă la un restaurant, un poliţist vede o 

tipă goală pe stradă şi o întreabă: 

— Ce cauţi aşa la ora asta pe stradă? 

— Păi, să vedeţi, am fost jefuită de un hoţ şi... 

— Bine, bine, dar ia pălăria mea şi puneţi-o la 

fofoloancă să nu te vadă lumea. 

Mergând mai departe, fata este văzută de doi hoţi. 

Unul dintre ei, văzând-o cu pălăria poliţistului la 

fofoloancă îi spune celuilalt: 

— Vezi, bă, ăsta e poliţistul pe care l-am băgat în 

pizda mă-sii! 
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Doi poliţişti descoperă un cadavru pe strada Charles 

du Gaulle. 

La întocmirea procesului verbal, unul dintre ei scrie: 

— Descoperit cadavru pe strada Car... Cer... Ciur... 

— Bă, hai să-l mutăm pe Bdul 1 Mai. 

 

Crainicul TV la ştiri: 

— Un elicopter s-a prăbuşit într-un cimitir. Poliţiştii 

au recuperat 300 de victime. 



Sună soneria. Un copil deschide şi vede un poliţist: 

— Tata e acasă? 

— Nu. 

— Dar mamă? 

— Nu, şi ea s-a ascuns. 

 

Q Câţi ani poartă olteanul o bască? 

 Trei: un an pe faţă, un an pe dos, un an pe şaua 

bicicletei. 

 

Q Care este diferenţa între un detergent şi o secţie 

de poliţie? 

 Într-un detergent sunt cel puţin doi agenţi 

activi! 
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Discuţie între doi şoferi: 

— Băi, iar am luat amendă cu radarul ăsta! 

— Hai că te învăţ eu ce să faci; fii atent, deci îţi pui 

în parbriz o folie şi când treci pe lângă radar, asta 

reflectă unda aia înapoi la poliţai. Pe bune, am 

auzit că merge... 

 

 

Se duce un agent de poliţie la librărie şi cere 

vânzătoarei: 

– Daţi-mi un caiet cu cerculeţe! 

– Domnule, nu există caiete cu cerculeţe, nu se 

fabrică aşa ceva, dacă doriţi avem cu pătrăţele, de 

matematică sau dictando, cu liniuţe. 

– Nu, eu vreau cu cerculeţe... 
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Apare un inspector, şef al poliţistului, şi vânzătoarea 

îi explică păţania. Ofiţerul îl trimite pe subaltern 

la plimbare: 

– Pleacă, dom’le, nu vezi că eşti tâmpit, cum naiba 

caiete cu cerculeţe, nu există aşa ceva...  

După care acesta îi cere vânzătoarei: 

– Doamnă, vreau şi eu nişte cerneală pentru clasa a 

IV-a şi globul României... 

– Cum naiba, domnule, cerneală pentru clasa a IV-a 

şi ce glob al României visezi? 

Noroc cu chestorul, care apare şi, aflând tărăşenia, 

îi spune subalternului: 

– Pleacă de aici, că faci Poliţia de râs, nu vezi că eşti 

tâmpit, cum naiba cerneală pentru clasa a IV-a şi 

globul României, când România a intrat în U.E.... 

Pleacă ofiţerul admonestat, iar fostul general zice: 

– Vă rog să-mi daţi nişte plicuri rotunde că am de 

trimis nişte circulare către toate secţiile unde se 

află asemenea imbecili... 



O maşină trece pe lângă un echipaj de poliţie cu 

280km/h. 

După o distanţă destul de mare, şoferul este oprit şi 

întreabă: 

— Ce s-a întâmplat, domnule poliţist, am mers prea 

repede? 

Poliţistul îi răspunde cu un calm de te scoate din 

sărite: 

— Nu domnule, aţi zburat prea jos. 
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Cinci nemți într-un Audi A4, în vacanță prin 

România. Îi opreşte un poliţist: 

— Circulaţi neregulamentar, trebuie să vă amendez! 

— Păi cum aşa, neregulamentar? 

— Sunteți trei persoane într-un Audi A4! 

— Am vrea să vorbim cu şeful d-voastră!  

Şi poliţistul își sună șeful. 

— Şeful nu poate veni... 

— De ce? 

— Tocmai a prins şi el doi italieni într-un Fiat Uno! 



O blondă este oprită în trafic de un poliţist. 

— Permisul de conducere, vă rog! 

— Vai, domnule poliţist, nu-l am la mine... 

— Talonul maşinii, vă rog! 

— Vai, domnule poliţist, nu-l am la mine… 

— Cartea de identitate, vă rog! 

— Vai, domnule poliţist, n-o am la mine... 

La care poliţistul duce mâna la şliţ.  

Blonda, descumpănită: 

— Ah, încă un alcooltest! 

 

Un ardelean e oprit pe stradă de un poliţist în 

uniformă, care îi spune: 

— Daţi-mi acum pe loc, numele şi prenumele dvs.!  

— Ce, am înnebunit? Pe urmă cum mă mai numesc? 
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Un individ merge pe stradă şi vede pe un stâlp de 

iluminat un anunţ: 

 Închiriez apartament. 

Interesat, se uită în stânga, în dreapta şi începe să 

bată în stâlp. După o vreme, apare un gabor care-

l opreşte: 

— Seara! Ce faci, bă, aici? 

— Mă interesează anunţul. 

Garcea îi răspunde: 

— Dă-te la o parte, că te rezolv! 

Și începe să care pulane în stâlp. După 15 minute, se 

opreşte transpirat şi spune: 

— Nu răspunde! Al dracu'! Şi e acasă, că văd lumina 

sus. 

 

Un ţăran vede pe şosea o maşină izbită de un copac. 

Se dă jos din căruţă şi se apropie de maşină. 

— Bade, ajută-ne şi pe noi, zice cu greu un bărbat din 

maşină. Suntem toţi politicieni şi o să te ţinem 

minte. Uite, ăla din faţă e Băsescu... 

Ţăranul nu zice nimic, se duce la căruţă, ia din 

căruţă o cazma şi se apucă să sape o groapă 

adâncă. Termină de săpat, îi scoate pe toţi 

parlamentarii din maşină şi-i aruncă în groapă, 

unii peste alţii. După ce astupă groapa cu pământ, 

merge la cel mai apropiat post de poliţie ca să 

anunţe accidentul. 
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— Cum dom’le, întrebă şocat poliţistul de servici, i-

ai îngropat chiar dacă ei ziceau că sunt vii? 

— Mă, taică, zice ţăranul, ei ziceau, dar poţi să te 

încrezi în cuvântul lor? 



Un poliţist scoţian este întrebat la un exerciţiu ce ar 

face ca să împrăştie mulţimea care demonstrează 

ilegal. Acesta răspunde: 

— Mi-aş da jos cascheta şi aş începe să fac o colectă 

de bani... 
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Într-o secţie de poliţie intră o franțuzoaica răvăşită: 

— Domnule comisar, în parc am fost violată de 15 

persoane! 

— Calmează-te, doamnă! Descrieţi-mi atacatorii şi 

eu vă asigur că îi vom găsi pe toţi. 

Franţuzoaica, răsuflând uşurată: 

— Toţi nu-mi trebuie! Vă rog să-i găsiţi pe cel de-al 

cincilea, al optulea şi al treisprezecelea... 

 

Un poliţist îi spune fiului: 

— Să nu te prind că fumezi! La vârsta ta e devreme 

încă! 

— Dar tati, dar şi tu fumai când erai în clasa a 5-a! 

— Da, dar eu aveam 17 ani! 

 

O blondă se plimba cu o coală de hârtie prin 

intersecţie. 

Un poliţist o opreşte şi o întreabă: 

— Ce faceţi, domnişoară? 

Ea îi răspunse: 

— Conduc un A4. 

 

Un polițist oprește un cetățean. 

— Ocupația? 

— Sunt medic primar. 
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Nedumerit, polițistul întreabă: 

— Cum adică medic primar? Ori medic, ori primar. 

Hai, la secție! 

Ajunşi la secție, poliţistul îi raportează superiorului. 

Superiorul, scărpinându-se la ceafă, îi răspunde: 

— Întreabă-l dacă are facultatea terminată. Dacă are, 

e medic, dacă nu, e primar.  

 

Paradoxul existenţei. 

Pe zi ce trece apar tot mai mulţi homosexuali, cu 

toate că ei între ei nu se înmulţesc! 

 

Un preot la volanul unei maşini trece pe culoarea 

roşie a semaforului. Poliţistul îl opreşte să-l 

amendeze. Preotul, bătându-l pe umăr, îi zice: 

— Haide, haide, dacă şi noi ăştia în uniformă 

începem să ne amendăm... 

 

Un poliţist se adresează preotului: 

— Părinte, soţia mea, de la o vreme încoace rămâne 

nesatisfăcută. Ce mă sfătuiţi? 

Preotul răspunde: 

– Fiule, doar ai pistol! În momentul culminant, trage 

un foc în aer, să vedem ce efect va avea. 

A doua zi, cei doi se întâlnesc din nou: 

— Ei, ai încercat cu pistolul? A avut vreun efect? se 

interesează preotul. 
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— Da, părinte, şi nu unul, ci trei. Când am apăsat pe 

trăgaci, în primul rând s-a spart becul din tavan: 

după aceea, de frică, soţia s-a scăpat pe ea şi, în 

al treilea rând, din şifonier a ieşit cu mâinile 

ridicate un bărbat gol. 

 

— De ce ai fugit din închisoare?, întreabă un poliţist 

pe un deţinut. 

— Am vrut să mă căsătoresc. 

— Hmmm... Credeai că o să fii mai liber? 

 

Un şmecher de Dorobanţi cu ultimul răcnet de 

Lamborghini este oprit de poliţia rutieră. 

Bineînţeles, acesta se foloseşte de tupeul specific 

şi începe conversaţia cu un ton ameninţător: 

— Ce faci frate? Pe mine te-ai găsit să mă opreşti? Tu 

ştii cine este taică-meu? 

Poliţistul, în timp ce completează procesul verbal: 

— De ce? Mă-ta nu ţi-a spus? 

 

Un tânăr se spovedeşte preotului: 

– Cum ai păcătuit, fiule? 

– În amor, părinte, în amor. 

– Cu cine, fiule? 

– Nu pot să-i rostesc numele. 

– E nevasta primarului sau a şefului poliţiei? 

– Nu sunt ele, părinte. 
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– Atunci, poate soţia şefului de post?  

– Nu, nu e ea. 

– Dacă nu vrei să-i spui numele, nu pot să te iert de 

păcate! 

La ieşirea din biserică, prietenii tânărului îl întreabă 

dacă i s-au iertat păcatele. 

– Nu, în schimb am aflat trei adrese grozave... 
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M-am dus la Poliţie şi am raportat că un nenorocit 

cu o mască m-a tăiat cu cuţitul şi mi-a luat toţi 

banii. 

— Îmi pare rău, domnule, răspunse poliţistul, dar nu 

putem aresta un medic chirurg. 

 

Doi bătrânei la azil:  

— Când eram tânăr, o aveam atât de tare, încât nu 

puteam să o îndoi nici cu ambele mâini!  

— Şi acum?  

— Acum mi-a venit puterea! 

 

La un bal, se duce unul la o tipă: 

— Păpuşă, dansezi?  

— Da, sigur. 

— Păi, atunci lasă-mă pe mine să stau pe scaun. 

 

Prostia nu-i doare pe posesori, ci pe cei din jurul lor.  

Şi totuşi, paradoxal, proştii trăiesc mult pentru că nu 

sunt doriţi nici pe cealaltă lume. Dar ce e mai rău 

e că.... au şi două drepturi esenţiale:  

 — dreptul de a candida;  

 — dreptul de a vota.  

Şi-uite-aşa ne procopsim cu ei pe toate ecranele 

televizoarelor.  



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

317 
Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 

 

Poliţiştii se duc în excursie la Londra cu un autocar 

cu două nivele: la nivelul de jos ofiţeri şi la nivelul 

de sus subofiţeri. La un moment, dat se aud urlete 

de la nivelul de sus, iar şeful se duce să vadă de 

ce se aud urletele.  

— De ce urlaţi, bă?  

La care, un subofiţer răspunde:  

— Noi nu avem şofer! 

 

Schimb caiet studenţesc A 4 cu AUDI acelaşi model. 

Rog seriozitate! 

 

Costică şi Ion, bine aghezmuiti, ies din cârciumă şi 

întreabă poliţistul din colţul străzii:  

— Şefule, nu te supăra, mai circulă tramvaiele?  

— Da, d-lor, circulă.  

— I-auzi, Costică, hai să mai bem o sticlă!  

Ies şi mai parfumaţi, după două ceasuri, şi se duc din 

nou la poliţist:  

— Şefule, nu te supăra, mai circulă tramvaiele?  

— Circulă, d-lor, circulă.  

— I-auzi, Costică, hai să mai bem ceva!  

Intră în cârciumă, mai beau şi într-un târziu ies şi se 

îndreptau către poliţist, dar acesta le-o ia înainte: 

— Nu mai circulă tramvaiele, că-i ora trei!  

— I-auzi, Costică, hai să traversăm! 
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Un elicopter se prăbuşeşte şi mor doi poliţişti. După 

ce a fost analizată cutia neagră, s-au găsit 

înregistrate cuvintele:  

— Hai să oprim ventilatorul ăsta, că e cam vânt!  

 

Un preot se afla la ocazie pe marginea drumului, 

când, la un moment dat oprește o mașină de 

poliţie. 

Polițistul de la volan îl invită să urce. După puțin 

timp, preotul aude zgomote în spatele său, se 

întoarce și vede câţiva purceluși de lapte. Curios, 

popa îl întreabă pe polițist: 

— Unde duci purcelușii ăștia? 

Polițistul, să pară spiritual, răspunde la mișto: 

— La școala de popi! 

Atunci popa continuă: 

— Și dacă nu reușesc, tot poliţişti rămân? 

 

Mi-am dat seama că locuiesc într-un cartier rău 

famat abia când mi-am plătit chiria la timp, iar a 

doua zi mi-a bătut poliţia la uşă să mă întrebe de 

unde am banii… 



Am fost atât de urât la naştere, încât doctorul a 

pălmuit-o pe maică-mea. 



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

319 
Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 



E bine să mai zâmbim 

Ca să nu îmbătrânim. 

P.S. Eu mereu am tot zâmbit, 

Dar... tot am îmbătrânit. 



O memorie prea bună nu lasă destul loc noutăților.  



După masa de seară, Anca se duce la tatăl ei. 

— Tata, vreau să-ţi spun ceva... Dar să nu te superi. 

— Nu mă supăr Ancuţa, mie poţi să-mi spui tot ce ai 

pe inimă, sunt doar tatăl tău! 

— Tata, sunt lesbiană! 

— Of, fata mea, cum aşa ceva... doar eşti prea 

tânără... dar eu te accept aşa cum eşti, eşti doar 

fata mea! 

După o jumătate de oră, vine şi Rodica, sora mai 

mică. 

— Tata, vreau să-ţi spun şi eu ceva... Dar promite să 

nu te superi... 

— Nu mă supăr, doar eşti fata mea. 

— Tata, şi eu sunt lesbiană! 

— Doamne, de ce mă pedepseşti aşa? Nu mai e 

nimeni în familia noastră să iubească o pulă 

sănătoasă? 

— Ba da, eu! strigă Neluțu de lângă fereastră. 
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Rezultatul miraculos al evitării excesului de sare. 



Un prost găsește întotdeauna unul mai prost care să-

l admire. 
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La restaurantul chinezesc vine Sanepidul. 

– Bună ziua, am auzit că aveți șobolani. 

– Da, dar și orezul este foarte bun. 



Soțul joacă pe computer un joc cu monștri. După 

câteva ore, soția neglijată spune: 

– Ascultă, dragă, ce-ți trebuie aceste urâțenii, când 

mă ai pe mine? 



Soţul către soţie, în timp ce treceau cu maşina 

noaptea printr-un sat: 

— Vezi dragă, aici am făcut noi prima oară dragoste, 

mai ţii minte gardul ăsta pe care am făcut-o? 

SOŢIA: 

 — Hai să o mai facem o dată. 

Opresc autoturismul, se duc pe gardul respectiv şi se 

apucă de treabă. Soţia se manifesta zgomotos, cu 

ţipete, cu zgârieturi, iar la un moment dat leşină. 

Soţul termina treaba, o ia în braţe, o suie în 

maşină şi porneşte mai departe. După vreo 30 de 

minute, soţia îşi revine, iar soţul o laudă: 

— Dragă, ai fost excepţională, nici prima dată nu ai 

fost aşa. 

La care, soţia: 

— Da, dragă, dar prima dată nici gardul nu era 

electrificat. 
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Poliţistul, cu răsuflarea tăiată, sare într-o maşină şi 

îi ordonă şoferului: 

— Repede, urmăreşte maşina din faţa noastră, nu 

cumva să o scapi din vedere! 

— Fiţi liniştit, sunt tractat de ea... 



Înainte să vă cumpăraţi Iphone 5, terminaţi-vă 

ratele la Iphone 4. 



Un văduv şi o văduvă, pensionari, se cunoşteau de 

multă vreme. 

Într-o seară, la o mică festivitate, stăteau la o masă 

fata în faţă. În timpul mesei, el o priveşte de multe 

ori galant şi îndrăzneşte să o întrebe: 

— Vrei să fii nevasta mea?  

Fără să se mai gândească mult ea răspunde: 

— Da, da, vreau!  

Se despart afectuos, mergând fiecare la casa sa. 

Dimineaţă, el se trezeşte şi derutat se gândeşte: A zis 

da sau nu? Nu mai ştia... 

Agitat, o sună la telefon şi după ce-i spune ce 

frumoasă a fost seara petrecută împreună, 

îndrăzneşte s-o întrebe dacă a răspuns da sau nu. 

Cu mare bucurie, ea îi răspunde: 

— Da, din toată inima! Şi sunt foarte fericită că m-ai 

sunat, că nu mai ştiam cine m-a întrebat... 
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Într-o zi, Tache se hotărăşte să-i facă o vizită 

prietenului său, Mache. Ajungând la casa acestuia, 

vede o placă mare la poarta: "Câine rău! Intraţi pe 

propria răspundere! Mai aveţi timp să vă 

răzgândiţi!" 

Uşor intimidat, intră în curte. De câine, nici urmă. 

La uşa casei, vede altă placă: "CÂINE RĂU! Dacă 

ţineţi la viaţă, întoarceţi-vă acum!" 

Speriat de-a binelea, deschide uşor uşa şi păşeşte în 

hol, unde îl întâmpină amicul Mache. 

Într-un colţ, un câine apatic. 

— Salut, Mache! Dar ce-i cu toate avertismentele 

astea, văd ca dulăul tău zace cât se poate de pasiv. 

Parcă ziceai că-i rău?! 

— E rău, e foarte rău, răspunde Mache, dar se 

consumă în el... 



Invidia: Face surzii să audă, orbii să vadă, dar mai 

ales... face proştii să vorbească! 



Toate generalizările sunt false, inclusiv aceasta. 



Dacă simţi că soarta îţi pregăteşte un şut în fund, nu 

încerca să te întorci, lovitura este mult mai 

dureroasă! 
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2020. Criza Financiară Mondială 

În Franţa, firma Renault a concediat 2.000 angajați. 

În Germania, firma Volkswagen a concediat 3.000 

de angajați... În SUA, firma Ford a concediat 

4.000 de angajaţi... În Japonia, pentru a se alinia 

politicii mondiale, firma Toyota a scos din priza 

5.000 de roboţi. 

 



La birou s-a produs o eroare fatală, cu consecinţe 

grave. Şeful, enervat la culme, intră în birou şi 

strigă la subaltern: 

— Care din noi e idiot: tu sau eu? 
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Subalternul răspunde liniştit: 

— Şefule, oare cu experienţă şi precauţia dvs., aţi fi 

putut să angajaţi ca asistent un idiot? 



O blondă trece cu mașina pe lângă un tehnician de la 

o firmă de cablu. Omul urca grăbit pe stâlp. 

Blonda oprește și-i spune: 

— Nu te speria așa, am permisul de doi ani! 



Gâsca lui Stalin 

După ce Rusia bolşevică a devenit, cu ajutorul 

puterilor occidentale, stăpână pe jumătate din 

ţările Europei, Stalin — atotputernicul lider 

comunist — a convocat la Kremlin pe toţi şefii 

statelor răsăritene, pentru un instructaj asupra 

metodelor de conducere a popoarelor. Drept 

material didactic, fiecare participant trebuia să 

aducă o gâscă. 

Imediat, noii conducători au procurat câte o gâscă, 

au pus-o la îngrăşat şi au făcut o colivie pe măsura 

situaţiei lor. 

La data stabilită s-au adunat în sala mare a 

Kremlinului toţi cei invitaţi şi gâştele lor. Cu 

vreun sfert de oră întârziere a apărut pe uşa care 

ducea la tribună şi Stalin, însoţit de o gâscă 

slăbănoagă, fără nici un fel de colivie şi care era 

tot timpul cu gâtul întins la buzunarul de unde îi 

dădea din când în când câte un grăunte. 
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După ce s-au ridicat toţi în picioare şi s-au gratulat 

reciproc, Stalin le-a cerut să deschidă coliviile şi 

să dea drumul la gâşte. Acestea, când s-au simţit 

libere au plecat care încotro neluând seama de 

stăpânii lor.  

Singură gâsca lui Stalin a rămas credincioasă şi 

atentă la buzunarul din care i se dădea din când 

în când câte un grăunte. 

În această situaţie Stalin a tras concluzia:  

— Vedeţi ce se întâmplă dacă le-aţi dat mâncare pe 

săturate? Nu vă mai recunosc. Gâsca mea, ţinută 

cu câteva grăunţe să nu moară de foame, este cea 

mai credincioasă fiinţă. La fel trebuie să vă 

purtaţi cu popoarele dacă vreţi să fie credincioase 

şi să nu vă creeze probleme. 
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O planetă trece pe lângă planeta Pământ şi o 

întreabă: 

— Ce mai faci, soro? Nu te-am văzut demult! 

La care Pământul, zice: 

— Nu prea bine!... Ştii, am Homo Sapiens... 

Cealaltă: 

— Nu te îngrijora, o să treacă! 



Departe, într-o pădure, o broscuţă ţestoasă se caţără 

cu greutate într-un copac...  

După ore întregi de efort, a ajuns în vârf, a sărit în 

aer, fluturându-şi picioruşele şi s-a prăbuşit la 

pământ. După ce şi-a revenit, s-a căţărat din nou 

uşurel în copac, a sărit şi s-a prăbuşit din nou. În 

timp ce sărmana încerca pentru a treia oară, două 

păsări care stăteau pe o ramură, în apropiere, îi 

urmăreau eforturile disperate.  

În cele din urmă, pasărea femelă i-a ciripit perechii 

sale: 

— Dragă, cred că a sosit momentul să-i spunem că e 

adoptată. 



— Domnul doctor, am o problemă: nu prea mă bagă 

lumea în seamă... 

— Următorul... 



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

328 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 



Un tip firav stătea într-un bar, gânditor, cu o bere în 

faţă.  

La un moment dat apare în bar un interlop, îi da două 

palme, îi ia berea şi o dă pe gât.  

Omul nostru începe să se vaite, să se tăvălească pe 

jos disperat... 

— Ce ai, mă? Îl ia în râs şmecherul. Plângi pentru o 

bere? Ce bărbat eşti tu? 

— Cum să nu plâng? Azi dimineaţă m-a părăsit 

nevasta, mi-a golit contul din bancă şi mi-a luat 

tot din casă. Pe la prânz am fost concediat de la 

slujbă... Disperat, am încercat să mă arunc în fața 

trenului, dar asta a luat-o pe altă linie, am 

încercat să mă spânzur, dar s-a rupt funia, am 

încercat să mă împuşc şi s-a blocat pistolul. 

Acuma seara, cu ultimii bani, îmi cumpăr o bere, 

torn otravă în ea şi vii tu şi o bei... 



Doi şoricei, într-o sală de cinematograf, ronţăiau 

banda unui film. 

— Îți place? îl întreabă unul dintre șoricei pe celălalt. 

— Aşa şi aşa, răspunde acesta. Mi-a plăcut mai mult 

cartea! 



Anunț: "Vindem buchete de mireasă. Clientelor 

fidele le facem reducere 50%!" 
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— Ia de la mine o bombonică! 

— Mulţumesc, dar, din câte văd, e produsă în 

decembrie... iar acum e octombrie!... 

— Uau!... E din viitor!... 



Stomatologul se adresează pacientului: 

— Vai, domnule, cred că am greșit și v-am scos 

dintele ăla sănătos! Asta e, va trebui să îl scoatem 

și pe ăla bolnav acum. 

— N-are nimic, domnule doctor, bine că nu sunteți 

oftalmolog! 



– Doctore am o durere în spate care se tot plimbă, 

când mai jos, când mai sus. 

– Cred că te-a tras curentul în lift. 



La ofițerul stării civile, socrul către ginere. 

– Să sperăm că de acuma nu mai faci vreo prostie. 

– Nu, asta e ultima. 



Două blonde discută: 

— Ieri am fost atacată de un maniac. 

— Sexual? 

— Nu prea! 
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O femeie se duce la doctor, bătută măr, plină toată 

de vânătăi negre şi albastre. 

DOCTORUL:  

— Ce s-a întâmplat? 

— Doctore, nu ştiu ce să mai fac. De fiecare dată când 

bărbatu-meu vine beat acasă, mă bate de mă 

usucă... 

DOCTORUL:  

— Când vine bărbatul acasă, să ai pregătit un pahar 

cu ceai de mentă. Cum apare, tu începi să sorbi 

încetişor din pahar. Şi soarbe, soarbe, până-l vezi 

că s-a dus la culcare. 

Două săptămâni mai târziu, vine iarăşi femeia la 

doctor, proaspătă şi renăscută... 

— Doctore, ai avut o idee minunată. De fiecare dată 

când vine bărbatu-meu acasă beat, eu sorb ceai de 

mentă, sorb şi sorb, iar el nu se atinge de mine. 

Poţi să-mi spui cum influenţează ceaiul de mentă 

chestia asta?... 

DOCTORUL:  

— Ceaiul de mentă n-are nici o treabă... Sorbitul îţi 

ţine gura-nchisă. Aici, e toată şmecheria! 



Întrebarea este veche... 

Și-i serioasă, nu glumesc. 

Dacă proștii n-au pereche... 

Cum naiba se înmulțesc? 
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Ființa umană este o creatură ce taie copacii, face 

hârtie din ei și apoi scrie pe acea hârtie: 

 Salvați copacii! 



Q Cum se numește penitenciarul de maximă 

securitate din Craiova? 

 AlcaPraz... 



Se întâlnesc doi prieteni: 

— Salut! Ce faci? Cum o mai duci? 

— Salut! Bine... Puțin blegită și pe stânga... 



Q E adevărat că fasolea creşte potența bărbaţilor? 

 Da, cu condiţia să fie folosit şi aracul. 
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Ca de obicei, iPhone 5S a avut parte de o lansare în 

avanpremieră, cu două zile în urmă, într-un cadru 

exclusivist, în piața Obor. 

Pentru această serată, ținuta a fost obligatorie, 

maiou, trening, lanţ şi cruce cât mai mari, precum 

și o mașină care poate demara rapid de pe loc. 



După consult, scoțianul pune pe masa medicului o 

monedă de doi cenți. 

Medicul, simțindu-se jignit, îl întreabă: 

— Este pentru mine sau pentru asistentă? 

— Pentru amândoi... 



Bulă stă pe peron să plece la armată. Cu el, mamă-sa 

şi gagică-sa. Ambele vor o poză de la el. Din păcate, 

Bulă are numai o poză la el, poză care a făcut-o în 

acea vară la nudişti. O rupe în două: partea de sus 

o dă prietenei şi partea de jos mamei sale, ştiind 

că asta e cam mioapa şi nu o să-şi dea seama. Mă-

sa se uită un timp la poză şi zice: 

— Da, da, exact ca tac-su! Nebărbierit! Iar cravata îi 

stă strâmb... 
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La examenul de bacalaureat mi-a picat… 

fața 

 

 

Bulă către profesoară: 

— Nu vreau să vă ameninț sau să bag frica în 

dumneavoastră, dar tata mi-a spus că dacă nu 

aduc note mai bune, data viitoare cineva o să ia 

bătaie. 



Învăţătoarea le cere elevilor să povestească un film 

ce tratează o temă de dragoste. 

— Dintre un bărbat şi un bărbat? întreabă un elev. 

— Nu, răspunde grăbită învăţătoarea. 

— Dintre o femeie şi o femeie? întreabă o elevă. 

— Nu, răspunde îngrijorată învăţătoarea. 

— Dar atunci între cine? întreabă nedumeriţi elevii. 

— Între un bărbat şi o femeie, răspunde învăţătoarea. 

— Aha, am înţeles, spuse un elev mai dezgheţat. 

Vreţi să tratăm un film istoric. 



— Bulă, mâine îl voi chema pe tatăl tău la şcoală să 

vorbim despre comportamentul tău! 

— Foarte bine, doar așa voi afla şi eu în sfârşit cine-

i tata! 
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Vine elevul acasă, iar tatăl său îi zice: 

— Ascultă, am vorbit azi cu diriginta ta şi mi-a spus 

că eşti corigent; dar nu mi-a spus la ce, aşa că te 

întreb pe tine: la ce anume eşti corigent? La 

matematică? Română? Fizică? 

— Şi chimie... 



Întrebare la ora de istorie: 

— Cine l-a bătut prima dată pe Ştefan cel Mare? 

— Mă-sa. 



Între fete: Îl ştii pe Vlad din a 8-a? 

— Da, tipul ăla drăguţ! 

— M-a lovit peste fund mai devreme şi mi-a făcut cu 

ochiul în timp ce scotea limba la mine! 

— Doamne, ce drăguţ! 

— Dar pe Ionel Singuraticul de la cealaltă clasa îl 

cunoşti? 

— Oh, mama ce urât este! 

— Mi-a dat o scrisoare de dragoste şi un trandafir 

zilele trecute! 

— Pfff, ce obsedat! 



— Cine a scris Luceafărul, domnul elev Lefter? 

— Marius Moga! 
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Perle de la bacalaureat. 

 Iubirea poetului pentru o poză e de neînţeles. Trec 

mii de femei pe lângă el, zilnic pe stradă, în carne 

şi oase, iar el tot de poză e îndrăgostit. 

 Model în viaţă îi și şmecheria. Îmi eau model care 

ştie bani repid să facă, pentru că viața nare timp. 

 Accidentul este o operă de iubire accidentală. 

Oamenii se iubeau la nimereală ca o buşitură şi se 

mai dedulceau neaşteptat. Îşi bubuiau destinele în 

traficul vieţii amar. 

 Ann pozează sălbatică cu buze ţuguiate şi 

romantică e din fire. Ştie să nebunească bărbaţi 

că îi lucrată pe forme şi stil şi în inimă îi vaga--

boandă. 

 Na-re Teodor Arghiezi poezie veselă. Iel ştie că 

totul ăi negativi. Mâne poate îi mai bine poate nu 

cine ştie. 

 Simţeam că în jurnalul meu pot să îi înjur pe toţi 

fără să iau bătaie. 

 Arghezi era specializat în urât. 

 Poezia luceafărul prezintă nunta dintre autor şi 

luceafăr, care este mai greu de realizat că 

eminescu e om şi luceafaru' e stea... 

 Tudor Arghezi și-a luat numele de la râul Argeș, 

deci este un poet acvatic. În schimb, Ion Dună-

reanu este poet fluvial. 

 Eminescu a fost poet doar cât a trăit. În rest nu 

știu ce meserie avea. 
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 În Luceafărul poetul arată cât de proastă e femeia 

care refuză un super gagiu nemuritor și rece 

pentru un ospătar muritor și cald. 

 După titlu, poezia Zdreanță pare să fie despre o 

curvă, dar știu precis ca este un câine care punea 

botul la ouă. 

 Dacă Arghezi scria o poezie, Ion Barbu scria alta 

diferită, ca să nu-i confunde lumea. 

 Poeții nici ei nu știau ce scriu, de aceea suntem 

întrebați mereu: Ce a vrut sa zică autorul? 

 Poezia patriotică este cea în care ne arătăm 

dragostea de țară și ura față de dușmani. De aceea 

maneaua este poezie patriotică. 

 Arhimede a fost grec de neam şi a fost omorât aşa 

de barbar de fascişti hitlerişti. 



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

337 
Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 

 Ștefan Augutin Doi Nași a scris Mistrețul cu dinți 

de argint în care la sfârșit el moare, dar porcul 

scapă. 

 Multe principi de fizică a rămas de la Arhimede, 

printre care principiul lui Arhimede. 

 Baltagul e un fel de topor cu care babele își căutau 

soții prin padure. 



Bulişor, la ora de geografie, e întrebat de profesoară: 

— Bulă, spune un afluent al lui Mississippi. 

— Oh, io!?! 

— Da, Bulă, dar se spune Ohio. Spune şi capitala 

Japoniei. 

— Tot io?! 

— Da, Bulă, Tokyo. Stai jos, 10, bravo! 



Îl întreabă profa pe Bulă: 

— Măi Bulişor, ţi-ai învăţat tabla înmulţirii? 

La care Bulă îi spune: 

— Mai am o strofă, doamnă învăţătoare! 



— Bulă, ce era, mă, taică-tău? 

— Era tuberculos. 

— Nu, mă, vreau să zic ce făcea? 

— Tușea. 

— Mă, dar prost mai eşti. Doar nu trăia din asta! 

— Normal! Din asta a murit. 
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O şcolăriţă a primit ca temă să scrie o compunere de 

maximum 250 de cuvinte despre automobil. Ea a 

scris următoarele: “Unchiul meu a cumpărat un 

automobil la mâna a doua. Mergea pe un drum de 

ţară, când a ajuns la un deal. Cred că până aici 

sunt vreo 50 de cuvinte. Celelalte 200, sunt cu ce 

a spus unchiul meu în timp ce se întorcea acasă pe 

jos, dar nu sunt potrivite pentru a fi scrise.” 



— De ce zboară rândunicile în ţările calde când se 

apropie iarna?, întreabă învăţătoarea. 

— Le prinde iarna dacă merg pe jos, răspunde Bulă! 



Un elev întreabă: 

– Doamna profesoară, cine ne-a adus pe noi pe lume? 

– Barza, aţi auzit?  

Şi îi ia pe toţi în parte. 

– Ionel, ai înţeles? 

– Da, dna profesoara! 

– Vasilescu, ai înţeles?... şi ajunge la Bula: 

– Ai înţeles, Bulă?  

Bulă sta puţin pe gânduri şi întreabă: 

– Barza-i cea care are picioarele alea subţiri? 

– Da. 

– Şi care are ciocul lung şi roşu? 

– Da. Nu cred că fute tata aşa ceva! 
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Profesorul: 

— De unde vin cărbunii, Bulă? 

— Din Popescu! 

— Cum din Popescu?! 

— Păi, aşa mi-a şoptit el: din mine... din mine... 



Un elev la bacalaureat răspunde la întrebarea “Unde 

se află situată Moldova Nouă?”. 

— Între Moldova Opt şi Moldova Zece, evident. 



Profesoara se plimba în clasa printre elevi, între-

bându-i pe fiecare ce şi-ar dori să ajungă când vor 

fi mari. Când veni rândul lui Gigel, acesta 

răspunse: 

— Mi-aş dori să ajung miliardar, să am o curvă bună 

căreia să-i dăruiesc o mulţime de haine scumpe şi 

bijuterii, să o iau în vacanţe şi să o port în jurul 

lumii cu avionul meu privat, pe care o să-l cumpăr 

special pentru ea, apoi să fac sex cu ea de 5 ori pe 

zi pe propria noastră insulă exotică din mijlocul 

deşertului... 

Șocată și neavând nici o idee ce să-i răspundă lui 

Gigel, profesoara se îndrepta spre următorul elev, 

complet bulversată:  

— Și tu, Alinuța? Ce-ai vrea să fii când vei fi mare? 

— Curva lui Gigel, răspunse ea. 
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Elevii din Târgovişte n-au căldură. Ar putea să 

astupe gaura din tavan, dar atunci ar rămâne fără 

lumină şi apă. 



David Hilbert vorbind despre un elev al său spunea: 

"El a devenit poet. Pentru matematică avea puţină 

imaginaţie". 



65.000 de elevi care nu au luat Bacalaureatul anul 

trecut s-au înrolat în armată şi au plecat către 

Ucraina. Au fost întorşi din drum la vama Nădlac. 



La examenul oral, profesorul întreabă elevul ce ştie 

din Scrisoarea a 3-a. Văzând că nu spune mai 

nimic, profesorul zice: "Tu eşti Mircea?", iar 

elevul trebuia să continue versurile, la care 

răspunde: "Nu, Buzilă"! 



— Cine a fost Lucian Blaga? 

ELEVUL: Nu ştiu... n-am auzit de el. 



— Ce e Moara cu noroc?  

ELEVUL: Un basm... 
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Bacalaureat oral 2007. După ce iese din sală, elevul 

zice către colegii lui: mie mi-a căzut "hanul 

ancuţei", dar nu l-am ştiut şi am zis "fântâna 

dintre plopi"... 

 



PROF: A avut Ion copii? 

ELEV: Da. 

PROF: Și când i-a făcut? 

ELEV: La începutul cărţii... 
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Bacalaureat. Intră o fată, trage un bilet și se duce în 

bancă. Se întoarce și-i zice la profesoară că nu știe. 

Profesoara o lasă să mai tragă un bilet. Îi picase 

DACİA LİTERARĂ... Iar se întoarce cu biletul și 

zice că nu-l știe nici pe acesta. La care, profesoara 

iritată: 

— Tu fată, tu ai venit cu gândul să extragi bilete până 

găsești fraza pe care ai învățat-o tu? 



PROFESORUL: Cum se termină basmul Povestea lui 

Harap-Alb? 

ELEVUL: Păi... moare Harap-Alb. 

PROFESORUL: Da?! Şi cum moare? 

ELEVUL: Păi... se îneacă într-o fântână şi moare... 



PROFESOARA: Ce alt roman mai ştii în afară de 

Enigmă Otiliei? 

ELEVĂ: Păi... Dănilă Prepeleac. 



ELEV: Am proza fantastică şi am ales La ţigănci. 

PROF: Doamne, fetiţo asta e povestire, mai încearcă! 



PROF: Cu cine era căsătorită Vitoria? 

ELEV: Cu un bărbat... 
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PROFA: Personajul principal din Moara cu noroc? 

ELEVUL: Ghiţă. 

PROFA: Cu ce se ocupă acesta? 

ELEVUL: Cu agricultură. 

PROFA: Eşti sigur? 

ELEVUL: Nu. 

PROFA: Atunci ce era el? 

ELEVUL: Morar. 

PROFA: Și făcea făină? 

ELEVUL: Da. 

PROFA: Eşti sigur? 



PROFA: Ce personaje negative sunt în Moara cu 

noroc? 

Elevă: Da, nu sunt... 

PROFA: Dar Lică nu era rău? 

ELEVĂ: Nu. 

PROFA: Nu a ucis, nu a minţit? 

ELEVĂ: Ba da, dar trebuie să iertăm păcatele 

aproapelui nostru... 



PROF: Cine e Ion Barbu? 

ELEVĂ: Nu știu, nu l-am văzut, nu-l cunosc, nu cred 

că a intrat! 

PROF: Nu, scriitorul! 

ELEV: A, da, e un scriitor! 
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ELEV: Mi-a picat basmul cult. 

PROF: Bine, povesteşte-ne de Harap-Alb. 

ELEV: Cine-i Harap-Alb? 



Română oral. Un elev trage romanul obiectiv. Spune 

definiţia romanului şi tace. 

PROF: Altceva mai ştii? 

ELEV: ..!?!?... 

PROF: Ce roman ai ales? 

ELEV: Ion?! 

PROF: Ce ştii despre Ion? 

ELEV: E... roman din ăla... obiectiv?! 

PROF: Cum se numeşte prima parte din Ion? 

ELEV: Intrigă! 

PROF: Ce se întâmplă în deznodământ? 

ELEV: Deznodământul e... când mor ăia! 

 

PROFA: Ce povestire în rimă ştii? 

ELEV: Lostriţa. 

PROFA: Dar Lostriţa nu-i povestire în rimă. 

ELEV: Pe noi aşa ne-a învăţat profa! 



PROFESORUL: Care a fost prima nuvelă publicată în 

Convorbiri Literare? 

ELEVA: Biblia de la Bucureşti? 
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Întrebat la proba orala de Limba şi Literatura 

Română în ce an a murit Eminescu, scumpul meu 

coleg care nu ştia să răspundă spune profesoarei: 

— În inima mea nu a murit niciodată! 



— Profesorul meu m-a pedepsit pentru ceva ce nu am 

făcut... 

— Şi ce nu ai făcut? 

— Tema pentru acasă. 
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Directorul unei şcoli vine la serviciu cu o durere de 

cap îngrozitoare. Portarul îl întrebă: 

— Ce-aţi păţit, dom' director? 

— Am fost ieri la o zi de naştere şi am băut mai multă 

bere decât de obicei, iar acum simt că-mi 

plesneşte capul de durere. 

— Dom' director, vorba aia, "cui pe cui se scoate". De 

ce nu beţi o bere, să vedeţi cum va trece durerea 

de cap? 

Se apucă directorul de băut și, într-adevăr, îi trece 

durerea, mai bea o bere de bucurie, şi tot aşa până 

se pileşte la loc. 

— Foarte bună metodă asta, de unde o ştii?, îl 

întreabă pe portar, după vreo săptămână de băut 

zilnic. 

— Ştiţi, dom' director, acum câţiva ani am fost şi eu 

director, la fel ca dumneavoastră. 



Domnişoara învăţătoare le spune elevilor: 

— Copii, cel care îmi dă primul un răspuns corect la 

întrebarea pe care o s-o formulez poate să plece 

acasă. 

În secunda următoare, Bulă îşi aruncă ghiozdanul pe 

fereastră. 

— Cine a făcut asta?, întreabă domnişoara furioasă. 

— Eu!, răspunde Bulă. Ne vedem mâine! 
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Un elev către dirigintă: 

— Tatăl meu m-a învăţat că în viaţă e mai bine să dai 

decât să primeşti. 

Diriginta: 

– Da, aşa e. Foarte frumoasă educaţie ai primit. Dar 

cum îl cheamă pe tatăl tău? 

— Lucian Bute! 



La școală, la ora de fizică, îi întreabă profesoara pe 

elevi de unde vine curentul. Toată lumea rămâne 

liniştită, numai Bulă cu mâna pe sus. Profesoara 

îl întreabă: 

– Spune, Bulă, ştii de unde vine curentul? 

– Da, din cocină. 

– Cum aşa, Bula, din cocină? 

– Păi, de fiecare dată când ni se ia curentul, tata 

spune: „Iar ne-au oprit porcii ăia curentul!” 



La școală, învăţătoarea le dă ca temă de casa elevilor 

să facă câte o frază cu cuvântul “evident”. A doua 

zi, fiecare copil citeşte ce-a scris: 

— Aseară, eu cu mama şi cu tata am mâncat la 

restaurant. Evident, mama nu a mai gătit, zice 

unul. 

— Ieri, am fost la Paul acasă. Evident, ne-am jucat, 

zice altul. 
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— Ieri seară, zice Bulișor, am văzut-o pe bunica cu 

ziarul New York Times în mână. Evident, mergea 

la toaletă, pentru ca ea nu ştie să citească în 

engleză. 



– Ce meserie au părinţii voștri? întreabă profesoara. 

– Tata e inginer, zice Gheorghe. 

– Tata e mecanic, zice Ionel. 

– Tata e şef, zice Bulă. 

– Cum aşa Bulă? întreabă mirată profa. 

– Are 500 de oameni sub el. 

– Cu ce se ocupa deci? 

– Taie iarbă-n cimitir. 



Se aude ca un profesor de 50 de ani se va însura cu 

o studentă de 20. Un student mai apropiat îl 

întreabă: 

— Dar aveţi deja 50 de ani, domnule profesor, iar ea 

numai 20! Cum o să vă descurcaţi? 

— Sunt sigur că bine, tinere! 

— Dar peste 10 ani o să aveţi 60 de ani şi ea numai 

30! Cum o să vă descurcaţi? 

— Sunt sigur că tot bine, tinere! 

— Dar peste alţi 10 ani o să aveţi 70 de ani şi ea 

numai 40! Cum o să vă descurcaţi? 

— Tinere, tu nu eşti în toate minţile? Cine mai stă cu 

o babă de 40 de ani? 
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Profesoara de limba romana, verificând compunerile 

elevilor pe tema “Ce am făcut vacanţa asta”, în loc 

de 8, 9 sau 10 a notat cu 12+, 16+, 18+. 

 



PROFESORUL: 

– Vă puteţi gândi la o soluţie ce ar putea pune capăt 

şomajului? 

 STUDENTUL:  

– Desigur, domnule. Aş pune bărbaţii pe o insulă şi 

femeile pe alta. 

 PROFESORUL:  

– Şi ce ar face atunci? 

 STUDENTUL:  

– Ar construi bărci! 
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Culmea crizei în învăţământul românesc: 

Să răspunzi de 10 şi profesorul să-ţi dea doar 8 — că 

e criza! 



— Ce-ai făcut, băiete, ai luat bacul? 

— Nu l-am luat, tată. 

— De ce? 

— Era apă mică! 

 

Doi prieteni stau de vorbă: 

— Cum a fost BAC-ul în sesiunea asta? 

— S-a scumpit! 

 

– Profesore, sunteţi în pro sau contra divorţului? 

– Sunt contra! 

– E clar că nu sunteţi căsătorit, că aveaţi altă părere! 

 

– Părinte, ori de câte ori cineva îmi spune că sunt 

frumoasă, mă emoţionează. Asta e un păcat? 

– Da, fiica mea, a minţi e un păcat... 

 

Un preot face catehismul cu o fetiţă de şase ani, 

vorbindu-i despre bine şi rău pe înţelesul ei. 
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Pentru început, o întreabă: 

– Spune-mi, fetiţele cuminţi... unde se duc? 

– Se duc în Paradis! răspunde fetiţa. 

– Foarte bine! o laudă preotul. Dar fetiţele rele unde 

se duc? 

– În Turcia, în excursie! 



– Costică, am auzit că atunci când ţineaţi ora de 

"Cunoştinţe despre natură", în pădure, a apărut 

un mistreţ şi l-a fugărit pe profesorul vostru până 

în sat... 

– Vezi, tată, nici mistreţul nu putea să-l sufere.... 



Un părinte caută un profesor şi întreabă un elev: 

— Fii drăguţ, nu ştii unde este domnul profesor de 

matematică? 

— Da, îşi bate capul cu o necunoscută în cancelarie! 



Perle de profesori. 

 La ora de sport, profesorul încearcă să ajute o 

elevă să sară capra: "Tu doar desfă picioarele şi 

de restul mă ocup eu!" 

 "Azi te notez şi ora vitoare îți pun data". 

 "Hai mă, chiar aşa nu mai ştiţi? Păi asta am făcut 

şi mâine!" 

 "Haide la tablă, să-ţi vomit un exerciţiu". 

 "Ai grijă, ca de dau cu mine-n tine praf te fac!" 
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Poezia vacii. 

 

Într-un sat, o vacă grasă, 

Cum sunt vacile tâmpite, 

Dar frumoasă şi lăptoasă, 

S-a gândit să se mărite. 

Boii, de la mic la mare, 

Au venit cu tot belşugul, 

Toţi voiau să se însoare, 

Că-s deprinşi să tragă jugul. 

Vaca, însă,ca o fată, 

Cu avere şi trusou, 

Îi respinge îngâmfată : 

„Cum să mă mărit c-un bou?” 

„E un cal prin curţi vecine, 

Care pătimaş mă strânge, 

El e genul meu, tip bine, 

Armăsar sadea, pur-sânge!” 

Vaca, tot făcându-i curte, 

Îşi atinse idealul, 

După tratative scurte, 

S-a căsătorit cu calul. 

„Ah, ce şansă pe mireasă!” 

Comenta în pom o cioară, 

„El - aristocrat de rasă. 

Ea - o biată pierde-vară.” 

Dar curând, ce tragedie ! 

Vaca se certă cu calul, 
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Pân'departe-n deal la vie, 

S-auzea întreg scandalul. 

În zadar, când stingea lampa, 

Vaca-n fiecare noapte, 

Se plimba făcând pe vampa, 

Cu ispitele-i de lapte. 

Ba, mai mult, se întâmplase, 

Ca jucând pe îndrăgostita, 

Calul, furios, îi trase, 

Două palme cu copita! 

Şi atunci, cu dezolare, 

Vaca prinse a pricepe, 

Cum că soţul ei mai are, 

Trei amante, toate iepe. 

Asta-i prea de tot, îşi zise, 

Îl dau dracului de cal. 

Şi-ntr-o seară părăsise, 

Domiciliul conjugal. 

Slabă, galbenă,uscată, 

De necazuri şi nevoi, 

Vaca noastră, resemnată, 

Se întoarse printre boi. 

Dup-atâta chin şi jale, 

Vaca multe a-nvăţat. 

Primul bou ieşit în cale, 

Îl acceptă de bărbat. 

Nunta lor a fost vestită, 

Că s-a dus prin văi ecoul, 

„Ce pereche potrivită! 

Vaca noastră şi cu boul.” 
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Ea comandă, el ascultă. 

El cu banii, ea tapaj. 

Este, fără vorbă multă, 

Tipul clasic de menaj. 

Totuşi, vaca - ne şopteşte, 

un măgar, c-aşa-i măgarul -, 

Prin păduri mai zăboveşte, 

Uneori cu armăsarul. 

Dar, eu cred că-i calomnie, 

Măgăria ce ne-o spune. 

Totul e că-n căsnicie, 

Treaba merge de minune. 

Vaca poate, ştie satul, 

Chiar şi grajdul să-l răstoarne. 

Boul nu-i decât bărbatul. 

Ca dovadă, poartă coarne! 

Şi aşa, trec ani şi ani, 

Şi precum am prins de ştire, 

Au făcut şi trei juncani, 

Şi trăiesc în fericire. 

În povestea mea de faţă 

Nu e nici un lucru nou, 

Pentru orişicare vacă, 

Soţul ideal e-un BOU... 
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Cine nu are copii ştie cum să-i educe 

 

 

— De ce te-ai încălţat cu pantofii ăştia cu tocuri, abia 

de poţi să te ţii pe picioare? 

— Păi, m-am gândit că îţi plac fetele înalte! 

— Nu-i adevărat, să ştii că îmi plac fetele deştepte! 

— Păi... pentru asta mi-am pus ochelari!  

  

Scoţianul stă pe terasă cu un pahar de apă în faţă. 

Scoate o poză cu o femeie goală, se uita la ea, 

suspină, bea o înghiţitură de apă... Iar se uită la 

poză, iarăşi ia o înghiţitură...  

La un moment dat, se scoală şi spune: 

— Aşa nu se mai poate! Am ajuns să îmi dau toţi banii 

pe femei şi băutură!  

 

Expresia „După dumneavoastră, doamnă”, este, 

probabil, un mod elegant de a spune: 

— Aşa, acum, să vedem şi funduleţul! 

 

— Cum vine un copil pe lume? 

— Îl aduce barza până la uşă, după care îl pune jos 

şi-i zice:  

— Du-te-n... mă-tii! 
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Un marinar este întrebat de un reporter: 

— Ați avut vreo situație în care să vă fie foarte frică? 

— Da... S-a întâmplat odată să transportăm 500.000 

de păpuși. Tocmai se pornise o furtună, iar nava 

s-a înclinat la babord şi în acel moment toate 

500.000 au strigat în cor: Mama. Și atunci, m-am 

căcat pe mine de frică. 
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Proful de geografie întreabă: 

— Capitala Germaniei? 

— Berlin. 

— Capitala Poloniei? 

— Berlin. 

— Capitala Franţei? 

— Berlin. 

— Bravo Adolf! 

 

O călugăriţă şi un preot traversau Sahara pe o cămilă. 

În cea de-a treia zi, cămila moare fără 

avertisment. După ce se şterg de praf, călugăriţă 

şi preotul analizează situaţia. După o lungă 

perioadă de tăcere, preotul zice: 

 — Ei bine, soră, acest lucru pare destul de grav. 

 — Ştiu, părinte. De fapt, nu cred că este probabil să 

supravieţuim mai mult de o zi sau două. 

 — Sunt de acord, afirmă părintele. Soră, din 

moment ce noi probabil că nu vom scăpa de-aici 

în viaţă, ai face ceva pentru mine? 

 — Orice, părinte. 

 — Nu am mai văzut sâni de femeie şi mă întrebam 

dacă aş putea să-i văd pe ai tăi. 

 — Ei bine, în condiţiile acestea, nu văd nimic rău. 

Călugăriţa s-a dezbrăcat şi preotul s-a bucurat, 

comentând frumuseţea lor. 

 — Soră, te superi dacă-i ating? 
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Ea a consimţit şi părintele îi pipăie timp de câteva 

minute. 

 — Părinte, pot să vă întreb ceva? 

 — Da, maică! 

 — Nu am mai văzut un penis. Pot să-l văd pe al tău? 

 — Cred că ar fi în regulă, a răspuns preotul 

ridicându-şi sutana. 

 — Oh, părinte, pot să-l ating? 

Preotul consimţi şi după câteva minute se pomeni cu 

o erecţie de toată frumuseţea. 

 — Soră, ştii că, dacă am introduce penisul meu în 

locul potrivit, el poate da viaţă? 

 — Este adevărat, părinte? 

 — Da, este, soră. 

 — Oh, părinte, e minunat! Atunci introdu-l în cămilă 

şi să plecăm odată de aici! 

 

Prietena mea îmi spune mereu că am probleme de 

fidelitate.  

Ciudat... nevastă-mea nu mi-a zis niciodată treaba 

asta. 

 

Trei femei se retrag la mânăstire și dau interviu cu 

parohul: 

— Ai fost cuminte în lume? 

— Foarte cuminte! Chiar și după ce m-am măritat, 

am rămas virgină! 

— Perfect, tu primești cheia de aur! 
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Către a doua femeie: 

— Dar tu, cât de cuminte ai fost? 

— Păi am fost virgină înainte să mă mărit, dar apoi 

nu am mai fost! 

— Tu primești cheia de argint! 

Către a treia femeie: 

— Și tu, fiica mea, cât de cuminte ai fost? 

— Deloc! Am făcut sex cu oricine, oriunde! 

— Tu primești cheia de la camera mea! 

 

Femeile se gândesc la un singur lucru, şi anume la 

faptul că toţi bărbaţii se gândesc la un singur 

lucru...  

 

— Eu cred că nevasta mea mi-e infidela. Ea a spus că 

a fost noaptea trecută la sora ei. 

— Şi de ce crezi tu că ţi-e infidela? 

— Pentru ca la sora ei am fost eu! 

 

Colegii de clasă ţin chef într-un apartament. Mămica, 

retrasă în altă cameră pentru a nu-i deranja, aude 

deodată nişte sunete ciudate şi intră în camera cu 

pricina: 

— Ce faceţi voi aici, copii? se răsteşte ea. 

— Sex în grup... 

— Am crezut că fumaţi... 
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— Sunteţi rudă cu doctorul Popescu? 

— Da, dar mai îndepărtată. 

— Cat de îndepărtată? 

— Păi... îmi e frate... 

— Şi spuneţi că vă e rudă îndepărtată? 

— Da, între noi mai sunt 11 fraţi. 

 

 

O domnişoară deşirată, blondă, cu o fustă mini-mini, 

urcă în autobuz. În spatele ei un grup de şmecheri 

îşi dau coate şi arată către fundul tipei. La un 

moment dat unul se duce la ea şi îi oferă o hârtie 

de cinci lei: 
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— Pentru că ne-ai arătat ce ne-ai arătat, spune tipul 

cu ironie. 

— A… păi în cazul ăsta ia doi lei rest, spune blonda 

foarte serioasă. 

— De ce? întrebă contrariat tipul. 

— Pentru handicapaţi, acord reducere… 

 

— Draga mea, hai să mergem la circ. 

— Pentru ce? 

— Să privim relaţia noastră din alt unghi de vedere! 

 

Un avicultor merge la barul local şi se aşează pe 

singurul scaun liber, lângă o femeie. Comandă o 

sticlă de şampanie, iar femeia de lângă el spune:  

— Ce interesant, şi eu am comandat tot şampanie.  

— Ce coincidenţă, spune avicultorul. E o zi specială 

pentru mine şi am vrut să sărbătoresc.  

— Şi pentru mine e o zi specială, spune femeia. Şi eu 

sunt aici să sărbătoresc.  

— Ce coincidenţă, spune avicultorul.  

În timp ce ciocnesc paharele, el o întreabă pe femeie:  

— Tu ce sărbătoreşti?  

— Soţul meu şi cu mine am tot încercat să avem copii 

ani de zile, iar astăzi, ginecologul mi-a spus că 

sunt însărcinată.  

— Ce coincidenţă, spune bărbatul. Eu sunt avicultor 

şi timp de mulţi ani de zile găinile mele făceau ouă 

infertile, iar acum toate au făcut ouă fertile.  
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— Oh, dar asta e minunat, spune femeia. Ce ai făcut 

pentru ca găinile tale să devină fertile?  

— Am schimbat cocoşul, răspunde omul.  

— Ce coincidenţă! răspunde femeia zâmbind. 

 

Dimineaţă primesc un SMS: "După seara de ieri nu 

pot să te uit!" Hm... Iar eu să te amintesc! 

 

Nu contează dacă femeia face sau nu sex oral. 

Important e să fie deşteaptă. Iar femeile deştepte 

fac!  

 

Q Cum se traduce „I can't believe you!”? 

 Ai Kent, bă Liviu? 

 

Dacă în faţa ta apare un urs, prefă-te că eşti mort. 

Ursul va vedea că eşti prost şi te va ocoli. 

 

Femeile: se îmbraca în fustiţe mini şi bluze decoltate, 

dar nu vor să te uiţi la fundul şi sânii lor! 

 

Q Ce diferenţă este între bărbaţi şi creditele 

imobiliare? 

 Creditele ajung la maturitate şi se consumă. 
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Nevastă-mea are două feluri de încălţăminte: aia 

care nu îi mai place şi aia care e încă în magazin. 

 

— John, mâine va veni în vizită soacră mea. Uite, aici 

este listă completă cu mâncărurile ei preferate. 

— Am înțeles, Sir, răspunde valetul. 

— John, dacă un singur fel de mâncare din lista aia, 

apare pe masă, vei deveni șomer! 

 

Q De ce nu poartă blondele perle? 

 Pentru că le scot pe gură! 

 

Gândirea feminină: 

— Pentru a avea puteri în lupta cu greutatea trebuie 

să mănânci bine! 

 

Fetele încep dieta în trei cazuri : 

1. S-a despărţit de prieten. 

2. Are un nou prieten. 

3. Este luni. 

 

— Tati, ce este ciocănitoarea? 

— O privighetoare după ce s-a măritat… 
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Un tip trebuia să plece din ţara pentru o lună, aşa că 

îl roagă pe prietenul său cel mai bun să tragă 

puţin cu ochiul la nevastă-sa şi să-i dea de ştire 

dacă se întâmpla ceva deosebit. 

După două săptămâni, primeşte o telegramă:  

"Bărbatul care venea în fiecare noapte la nevastă-ta, 

a lipsit ieri". 
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Un tip întreabă o domnişoară: 

— Domnişoară, sunteţi amatoare de plăceri sexuale? 

— Amatoare-i mă-ta, eu sunt profesionistă! 

 

Se aude soneria.  

Proprietarul deschide uşa. În prag — oaspeţi: 

— Ar fi fost OK să mă preveniţi, le reproşează el. 

— Da, dar am dorit să vă găsim acasă ... 

 

Soţul îi spune soţiei: 

— Azi, dragă, n-am pescuit nimic. 

— Ştiam, iubitule, ai uitat banii acasă! 

 

 În sala de operaţie, chirurgul strigă la asistent:  

— Anestezie!  

— De-a noastră, sau de import?  

— De import!  

— De import s-a terminat...  

— Atunci, de-a noastră!  

— Nani, nani... 

 

— Draga mea, pentru tine fac totul! 

— Nu e nevoie, dragule! Trebuie doar să faci tot ce 

spun eu! 
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Bolnavul:  

— Doctore, după operaţia de amigdale mă doare rău 

de tot în spate, jos, spre mijloc... insuportabil!  

— Eh, e normal, să te doară puţin o vreme. Ţi-am 

scos un rinichi!  

— Mie? Eu n-aveam probleme cu rinichii!  

— Oh, ştiu, dar aveam eu o obligaţie... 

 

Două piţipoance, prietene de altfel, se întâlnesc într‐

o zi pe stradă: 

— Ce faci fatăăăăă? 

— Bine fatăăăăăă, da’ tu? 

— Haaaaa, ce tare! Şi tu bine, şi eu bine! Da’ unde te 

duci fatăăă? 

— La piaţă, să fac nişte cumpărături. 

— Haaaaa, ce tare! Şi tu la piaţă, şi eu la piaţă! Da’ 

ce vrei să cumperi? 

— Păi... Nişte carne de vacă, ceva... 

— Haaaaaa, ce tare! Şi tu vacă, şi eu vacă! 

 

Un celebru balerin, tot atât de celebru şi pentru 

homosexualitatea să, este primit într-o audienţă 

privată de Papa. După ce-a sărutat inelul 

pontifical, balerinul îndrăzneşte: 

— Oh, Prea Sfinte Părinte, ce frumos inel aveţi! 

— Şi am şi cercei asortaţi! şopteşte Papa. 
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O fetiţă de preot aproape adormită ştie că trebuie să-

şi spună rugăciunea în fiecare seară. Dar de data 

asta îi este foarte somn, aşa că îngenunchează şi 

spune scurt şi concis: 

— Doamne, rugăciunea mea este exact ca acelea pe 

care le face tăticul meu, în fiecare zi, în Parohia 

lui. Amin! 

 

Un preot de ţară este trimis de superiorii săi la 

Marsilia. Într-o seară acesta iese să se plimbe prin 

oraş. O prostituată îl opreşte şi-l invită la ea. 

— Copila mea, să-ţi dea Bunul Dumnezeu sănătate! 

Aş veni cu mare plăcere, dar sunt trei motive care 

mă opresc să fac acest pas, pe care mi-l doresc de 

mult. 

— Şi care sunt aceste motive, sfântule? 

— În primul rând, n-am bani, în al doilea rând... 

— Stai, părinte, nu-ţi mai răci gura! îl opreşte ea 

după ce aude primul motiv. Celelalte două motive 

nici nu mă mai interesează. 

  

Audienţă la Papă. În faţa Sfântului Părinte sunt 

înşiruiţi: un preot catolic, un pastor evanghelic şi 

un rabin. Papa îi spune părintelui catolic: 

— Tu, fiul meu poţi să-mi săruţi mâna! Apoi se 

adresează pastorului: 
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— Tu ai voie să-mi pupi picioarele!  

În sfârşit, este rândul Rabinului: 

— Şi tu Rabi poţi... 

— Lasă, Sfinte Părinte! spune Rabinul, nu este nevoie, 

ştiu deja ce urmează... 

 

  

La ora de religie, preotul întreabă: 

— De ce, după înviere, Hristos s-a arătat mai întâi 

femeilor? 

— Pentru că a vrut ca ştirea să se răspândească 

precum fulgerul! răpunde un elev. 

 

Rabinul stă de vorbă cu un preot catolic: 

– Credeţi că veţi mânca vreodată carne de porc? se 

interesează preotul catolic. 

– Asta s-ar putea întâmpla numai la nunta dvs.! 



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

369 
Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 

  

Un rabin, un preot catolic şi un reverend anglican 

joacă golf şi se arată foarte enervaţi de 

încetineala cu care joacă un alt grup de trei 

jucători. La întrebarea lor, administratorul 

clubului le zice: 

— Prea Sfinţiile Voastre, ăsta este clubul de golf al 

orbilor, de aceea le ia atât timp. Încearcă şi ei să 

joace, deşi sunt orbi. 

Preotul catolic şi reverendul anglican sunt foarte 

impresionaţi de ce au auzit. Numai rabinul zice:  

— Da' ce, noaptea n-ar putea să joace? 

 

Preotul se pregăteşte să boteze un copil, întreabă 

naşii: 

— Care-i numele noului născut? 

— Ana-Cornelia-Didiria-Elvira-Hortenzia!  

Preotul se întoarce către ajutorul său şi-i cere: 

— Te rog, mai adu o găleată de apă! 

 

Supărat, preotul îl întreabă pe diacon: 

– Nici un suflet de om în biserică? Nici măcar 

organistul nu a venit! Cine mai joacă astăzi? 

– Steaua cu Rapid, părinte! răspunde diaconul.  

– Dar tu cum de nu eşti la meci? îl întreabă preotul 

pe diacon. 

– Eu ţin cu Dinamo, părinte!  
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— Părinte, spune o doamnă în vârstă, în tinereţea 

mea am săvârşit un mare păcat. 

— Mărturiseşte, copila mea şi vei fi iertată. 

— Ei bine, am făcut dragoste cu un preot catolic. 

— Dacă-i aşa, primeşte iertarea! Ţi-ai făcut pomană. 

  

La spovedanie: 

– Părinte, sunt un păcătos! 

– Spune şi Dumnezeu îţi va ierta păcatele. 

– Ieri stăteam la televizor. Soacră-mea mătura prin 

cameră. La un moment dat, se uita atât de galeş la 

mine, că n-am rezistat, am sărit pe ea şi...  

– Dumnezeu te va ierta dacă te căieşti, fiule. 

– Mai pe seară, cumnată-mea a ieşit din baie doar cu 

un prosop pe ea... S-a uitat atât de galeş la mine, 

că n-am rezistat, am sărit pe ea, şi... 

– Dar nevasta ce-a zis? 

– N-a zis nimic. S-a uitat galeş la mine, iar eu nu am 

rezistat, am sărit pe ea şi... 

– Domnul fie cu tine, fiule, că multe păcate mai ai! 

– Părinte!... Ce galeş te uiţi la mine... 

 

Un preot le explică unor enoriaşi că noţiunea de 

păcat e cam depăşită. 

— Şi de ce ne spui aşa de târziu, părinte? sare ca arsă 

o bătrânică. 
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Preotul îl povăţuieşte pe hoţul venit să se spo-

vedească:  

— Şi ţine minte, fiule: o casă de bani plină nu aduce 

fericirea! 

— Ştiu, ştiu, părinte. Trebuie să ai şi cheia! 

 

Un tânăr preot ortodox o întreabă pe logodnica sa: 

– De ce ai acceptat să te plimbi cu mine prin pădure? 

Ai simţit cumva inima mea vibrând de dragoste? 

– Nu, adevărul e că am simţit mai degrabă vibraţia 

din pantaloni. 

 

Autobuzul se înclină tare în curbe. O blondină sexy 

cade tocmai în braţele unui preot. 

— Oh, oh! exclamă ea. 

— Nici un oh, oh, replică preotul tăios, e cheia 

bisericii. 

 

Un bătrânel se prezintă la spovedanie la un preot 

tânăr, abia venit în parohie. 

— Dar de ce până acum nu v-aţi spovedit? îl întreabă 

preotul.  

— O, părinte, zilnic m-am spovedit la răposatul preot, 

dar n-am apucat să-i mărturisesc nici jumătate 

din păcatele pe care le-am săvârşit. 
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Preoteasa îşi surprinde soţul în pat cu o tânără. După 

ce amanta dezbrăcată pe jumătate dispare ful-

gerător, preoteasa începe atacul: 

– Nu eu, ci Dumnezeu te va pedepsi. Şi asta pentru 

că ai nesocotit porunca lui: "Să nu preacurveşti"! 

– Numai pe jumătate, nevastă, numai pe jumătate, 

se dezvinovăţeşte smerit preotul. Jur că n-a fost 

nici un prea, ci doar o simplă curvie... 
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La şcoală, un preot îi întreabă pe copii: 

— Voi l-aţi văzut pe Dumnezeu? 

— Nuuu! 

Dar Gigel completează: 

— Eu am auzit-o pe mama într-o noapte spunând: 

"Dumnezeule, iar vrei?" 

 

La căpătâiul unui marinar foarte bolnav este adus un 

preot. La piciorul patului se află o damigeană. 

Părintele priveşte recipientul plin cu rom, apoi se 

adresează marinarului: 

— O, fiule! Asta ţi-e ultimă consolare? 

— Nu, murmură bolnavul, mai am una sub pat! 

 

O domnişoară aflată la spovedanie îi mărturiseşte 

preotului că a păcătuit, însă nu mai ţine minte de 

câte ori.  

Părintele îi spune: 

— Pentru a putea să-ţi iert păcatele, când vei veni 

data viitoare să aduci un vas în care să pui câte un 

cartof pentru fiecare păcat săvârşit.  

Săptămâna următoare, în timp ce se uită pe geam, ce 

vede preotul: tânăra împingea un cărucior în care 

se găsea un sac mare plin cu cartofi. 

— Părinte, dumitale ţi se pare caraghios, însă trebuie 

să mai aduc încă trei saci ca ăsta... 
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Părintele: 

— În ultimul timp nu te-am văzut la biserică, 

domnule Iorgulescu. 

— Părinte, n-aş vrea să fiu eu cauza micşorării 

numărului de credincioşi la slujbele 

dumneavoastră. 

— Nu înţeleg. 

— Eu sunt pădurar şi dacă mă văd enoriaşii la 

biserică, cel puţin jumătate dintre ei vor pleca să 

fure lemne din pădure. 

 

Două prietene intră în biserică. 

— E tare neplăcut stilul ăsta modern, spune una 

dintre ele. N-o să-mi mai calce niciodată 

picioarele în această biserică! 

Un preot care trece pe lângă ele în acel moment, 

auzind-o se opreşte şi-i zice: 

— Ştiţi doamnă, Domnul are nevoie de sufletul 

dumneavoastră, nu de picioare! 

 

Într-un sat îndepărtat, preotul le explică enoriaşilor: 

— Caracterul omului poate fi uşor ghicit după scrisul 

său... 

Unul dintre cei de faţă sare indignat. 

— Ce vrei să spui? Că eu dacă nu ştiu să scriu 

înseamnă că n-am caracter? 
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După câteva săptămâni de la căsătorie, soţii se 

ceartă pentru prima oară foarte tare. Enervat, el 

îi trage una peste obraz. Preotul, care tocmai 

trece prin dreptul ferestrei lor, vede scena şi se 

opreşte. Soţul, cu prezenţă de spirit, îi mai trage 

soţiei încă o palmă pe celălalt obraz, strigând la 

ea: 

— Acum ai de gând să te duci la biserică? 

  

Isaac se hotărăşte să-şi schimbe religia şi se duce la 

rabin să-i împărtăşească această intenţie. 

— Doamne, Dumnezeule, exclamă rabinul, vrei să 

renunţi la religia părinţilor?! Dacă tatăl dumitale 

ar putea auzi, s-ar răsuci în mormânt! 

— De fapt, luna trecută fratele meu Ştrul şi-a 

schimbat şi el religia, aşa că tata, răsucindu-se 

încă o dată va ajunge la poziţia normală! 

 

O fetiţă se oferă să-l ajute pe un preot să se ridice de 

pe banca din parc pe care se aşezase. 

— E foarte frumos din partea ta, dar crezi că ai 

destulă forţă? o întreabă preotul. 

— Cum să nu, îi răspunde copilă. L-am ajutat pe 

tăticul de atâtea ori când era mult mai beat decât 

dumneavoastră, se laudă fetiţa. 
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Un hoţ cuprins de remuşcări se duce la preot să se 

împărtăşească. Nerezistând nici de data asta 

tentaţiei, îi fură acestuia ceasul.  

— Spune, fiule, ce păcate ai? 

— Am furat ceasul unui om. Vreţi să vi-l dau dvs.? 

— Nu, trebuie să-l dai celui căruia îi aparţine. 

– Dar el nu-l vrea, părinte. 

– Dacă e aşa, ţine-l pentru dumneata! 
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Un tânăr se duce la preot să se spovedească: 

— Părinte, mărturiseşte el, trebuie să recunosc, 

venind spre biserică am văzut că uitucul de 

cârciumar a uitat cârciuma deschisă. Am intrat 

aşadar şi am băut câteva sticle de vin... 

— Foarte greu păcatul, fiule, spune preotul. Şi câte 

sticle ai băut? 

— Patru, Sfinţia Ta. Dar vă rog să mă pedepsiţi 

pentru opt, că acum când mă întorc acasă, s-ar 

putea ca deşteptul de cârciumar să nu fi închis 

pivniţa... 

  

— Dumnezeu să te binecuvânteze, zice preotul. Fie că 

afacerile să-ţi prospere. 

În aceeaşi clipă ţârcovnicul îl trage de mânecă pe 

părinte şi-i şopteşte: 

— Preacucernice, acesta e groparul satului. 

  

Ştrul amărât se duce la rabin.  

— Am o problemă. 

— Deschideţi sufletul, zice rabinul. 

— În câte luni se naşte un copil? 

— La nouă luni, opt luni, depinde. 

— Dar mai jos, mai jos, nu se poate? 

— La şapte luni. 

— Dar mai jos nu se poate? 
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— La şase luni, dar în cazul acesta tatăl copilului 

trebuie să fie puternic, ca să poată supravieţui 

copilul. 

Ştrul răsuflă uşurat şi se împăunează. 

— Şi acest om puternic sunt eu! 



Îmi place să mă joc cu mintea nevestei mele. Azi i-

am luat flori, deși n-am făcut nimic rău. 



— Iubitule, îmi iei şi mie mărţişor? 

– De ce draga mea, ăla de anul trecut te strânge? 



Femeia are două scopuri în viaţă: să se căsătorească 

şi să arate necăsătorită! 



— Te iubesc! 

— Şi eu, chiar sunt frumos. 



Q Cum faci o femeie să se simtă "marfă"?  

 O plimbi cu TIR-ul... 



Dacă ai femeie, ai o grămadă de probleme. Dacă nu 

ai femeie, ai o singură problemă: nu ai femeie! 
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Dacă tace şi nu te contrazice, poți 

fi sigur că a adormit 

 



Soţia mea a fost asistenta unui magician mulţi ani. 

Cred că a învăţat câteva trucuri bune de la el. De 

exemplu, vin ieri de la muncă, intru în dormitor, 

mă vede şi strigă: 

– Abracadabra! 

Şi deodată, ce să vezi? Prietenul meu, Răzvan, a ieşit 

dezbrăcat din dulap. 

Am râs cu lacrimi, săracul Răzvan, mi-era milă de el, 

cred că se întreba ce dracu’ s-a întâmplat de a 

ajuns gol la mine în dulap! 



Blonda la volan. După două ore de condus, GPS-ul 

întreabă nervos: 

– Unde suntem, femeie?! 



Numai cine nu munceşte, nu greşeşte, zise cocoşul 

dându-se jos de pe rață. 



Există bărbaţi care pot să înțeleagă o femeie, dar de 

regulă ei trăiesc cu un alt bărbat. 
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Mama ieșind cu fiul de la stomatolog, îi spune: 

– Puișor, cum îi spui la nenea? 

Copilul, printre lacrimi: 

– Muistule! 



Viaţa de pinguin e extrem de frustrantă. Chiar şi 

atunci când eşti serios, supărat sau ai un acces de 

furie, tot simpatic eşti. 



Toată lumea îmi spune că eu și cu soția mea ne-am 

căsătorit prea devreme. Până și preotul ne-a zis: 

– Nu credeți că ar fi mai bine să așteptăm să vină și 

invitații? 



– Bunicule, de ce te apreciază pe matale aşa de mult 

femeile? 

– Ei, o să-ți arăt imediat, nepoate, răspunde bunicul 

lingându-şi sprâncenele… 



Nevastă-mea a venit acasă și m-a găsit gătind. Pe 

masă erau lumânări, o sticlă de șampanie și 

tacâmuri pentru două persoane. 

— Uau, ce surpriză tare, a zis extrem de încântată. 

— Cea mai tare... am crezut că te întorci luni. 
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— Bulă, ce îmi faci? 

— Îţi pun degetul în buric! 

— Dar ăla nu e buricul! 

— Dar ce, crezi că asta e deget? 



Soţul ideal: Atent, tandru, nu bea, nu pierde vremea 

cu băieţii şi îşi face singur toate reproşurile. 



Q Cât rezist în pat? 

 Depinde... dacă nu pun alarma... uneori şi până 

la prânz. 



Vă felicităm! Aţi câştigat marele premiu oferit de 

firma noastră, un milion de dolari! 

De acum înainte, familia dvs. va primi, de la noi, câte 

un dolar pe an în următorul milion de ani. 



Culmea ghinionului în dragoste: să te părăsească 

soţia pentru amantă. 



EA: Băieţii vor doar sex. 

EL: Dacă ştiai măcar să găteşti poate vroiam şi o 

ciorbă! 
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Aţi auzit despre noul prezervativ super-sensibil? 

După ce pleci tu, el rămâne şi stă de vorbă cu femeia. 



Dacă-l bănuieşti că te înşală, du-l în faţa uşii ei şi 

vezi dacă i se conectează telefonul la reţeaua wi-

fi. 



— Vă temeţi de criza financiară? 

— După 30 de ani de căsnicie, nu mă mai tem de 

nimic! 

 

— 200.000 lei un ou fiert, o porţie de brânză şi 

pâine? Sunt atât de rare ouăle în zona asta? 

— Nu, domnule, clienţii? 



– Bună ziuă, daţi-mi trei pachete de prezervative, vă 

rog. 

– Da, domnule, imediat! Doriţi şi pungă? 

– A, nu, fata e chiar drăguţă... 



Mama către bona: 

– Vezi că am plecat la munca în Spania, dacă ajung 

târziu, dă copilul la Facultatea de Medicină. 
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De când m-am căsătorit, viața mea sexuală poate fi 

descrisă în două cuvinte: Nu acum. 



— Iubitule, am slăbit două kg! 

— Te-ai demachiat? 



Trei lucruri mă enervează la soacră-mea: tot ce zice, 

tot ce face și că stă la noi! 



Nu mă-ntrebaţi câţi ani am, că n-am niciunul. Toţi s-

au dus!... 



Sfinte părinte, plec într-o expediţie în Sahara! Pot 

lua numele Domnului în deşert? 



Până a venit părintele să ne ierte păcatele, ne-am 

făcut o mie de draci! 



Dacă anul acesta vor fi alegeri libere, eu aleg Elveția! 



Frate, frate, dar brânza-i pe terminate!... 
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S-a plâns că, de un timp, soțul ei doarme neîntors... 

Neîntors acasă... 



Și mie îmi pac femeile trecute. Mai ales dacă-s 

trecute de 18 ani!... 



Militarul, după ce-a văzut piesa „Tristan şi Isolda”, 

a reflectat: „Trist an şi-i solda mică!” 



M-am hotărât: de-acum nu mai beau decât sâmbătă 

și duminică, precum și-n zilele care se termină cu 

„i”! 



Caut femeie îngrijire copil, pe care mă ofer să i-l fac! 



Pocker în familie: copilul avea trei de 10, tata, două 

dame, mama, un valet şi bunica... doi popi! 



La viitoarele alegeri voi vota pe liste separate. Am 

două liste de cumpărături, pe care mi le face 

nevasta... 
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Soţul îşi uită telefonul acasă şi când se întoarce de la 

serviciu, găseşte două mesaje: 

1. De la amantă: Dragul meu, iubitul meu, mi-e dor. 

Pup dulce. Sună-mă. Maria. 

2. De la soţie: Nu-ţi face griji. Am sunat-o eu! 



— Dragă, avem ceva de mâncare? 

— Vezi ce găseşti în frigider. 

— Oh, scumpa mea... singurică ai gătit gheaţa? 



Atunci când bei, important e să nu le amesteci. În 

special soția cu amanta. 
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Un tip vine la ghicitoare: 

— Groaznic. Soacră-ta va muri peste două zile. 

— Asta ştiu şi fără tine. Pe mine mă interesează dacă 

voi fi prins sau nu! 



Lenuța, mulgătoarea fruntaşă, este chemată la şefa 

de fermă: 

— Lenuțo, a venit unul de la ziare să-ţi ia un interviu. 

— Dar ce-i ăla interviu? 

— Nu ştiu, dar pentru orice eventualitate, du-te şi fă 

o baie... 



Doi copii discută: 

— Ştii, tatălui meu îi este frică să doarmă singur! 

— De ce spui asta? 

— Păi, când mama lucrează noaptea, el se culcă la 

vecina! 



Dacă vrei să fii iubit de femei, trebuie să fii bogat, 

deştept, frumos, glumeţ sau să fii o pisică. 



— Nu ştii unde o fi papagalul nostru? 

— Habar n-am, dar am observat că pisica noastră a 

început să vorbească. 
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Într-o cafenea doi tipi urmăresc două domnişoare: 

— Poate mergem să facem cunoştinţă cu ele? 

Întreabă unul. 

— Da, dar un pic mai târziu. Mai întâi să le lăsăm să-

şi achite nota! 



Vorbeau băieții despre însurătoare și după una, alta 

spune şi Bulă: 

— Eu n-am mări pretenții, poate să mă țină ca pe un 

câine: să mă pună în lanț, să-mi dea de mâncare, 

să mă lase să dorm și noaptea să mă lase slobod 

prin sat! 



Soțul, foarte hotărât: 

— De azi înainte respectăm Biblia! Bărbatul e şeful! 

Îţi spun o singură dată: "Unde sunt vasele pe care 

trebuie să le spăl?" 



— Ştiţi de ce sunteţi chemat în faţa instanţei, nu? 

— Nu, domnule judecător... 

— Sunteţi acuzat de poligamie.. 

— Cine v-a spus asta? 

— Nevasta dumitale… 

— Care dintre ele? 

 



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

389 
Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 



Sexul şi criza. 

La noi în familie criza asta a lovit atât de tare încât 

soţia mea face sex cu mine doar pentru că nu îşi 

mai poate permite să cumpere baterii. 



Şeful meu e un evreu tipic. 

 Dacă vii mai târziu, îţi taie din salariu! 

 Dacă vii mai devreme îţi cere chirie! 



La grădiniţă, o fetiţă mică, cu ochii în lacrimi, 

aleargă către educatoare: 

— Ce este? Cine te-a bătut? 

— Costel! 

— De ce te-a bătut? 

— A auzit el ca soacrele trebuie omorâte încă din 

copilărie! 



Vorbeam ieri cu un cunoscut la bar. 

— Şi cum arăta fosta ta nevastă? 

— Păi, era înaltă, blondă natural, arăta foarte bine la 

corp şi era excepţională în pat. 

— Eşti nebun, şi de ce ai părăsit-o? 

— Pentru că nu era patul meu ăla în care era 

excepţională. 
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După consult, am pus pe masa medicului o monedă 

de 50 de bani. Medicul, simţindu-se ofensat, m-a 

întrebat: 

— Asta e pentru mine sau este pentru asistentă? 

— Ce întrebare e asta!? Pentru amândoi! 

 



— Mamă, de ce-i aragazul așa de murdar? 

— Taică-tu și-a făcut omletă. 

— Fără tigaie? 



Mecanicul tocmai termina de reparat maşina blondei, 

când se întoarse către ucenicul său şi-i spuse: 

— Dorele, dă-mi te rog vaselină! 

— Puii mei... zise atunci blonda, n-aș putea să plătesc 

cash pur şi simplu? 
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— Ştii ce înseamnă să fii bun la pat după 60 ani? 

— Să nu iei toată plapuma! 



Un moș se plimbă pe stradă și vede la un moment dat 

o prostituată. Se privesc în ochi, iar prostituata îi 

spune: 

— 50 euro cu prezervativ, 100 euro fără prezervativ! 

Moșul răspunde: 

— Dau eu 200 de euro dacă reușești să-mi pui 

prezervativul! 



— Bulă, ia vino mă încoace. 

— Da, tată. 

— Tu ai luat cartea Kamasutra? 

— Luat. 

— Și nu cumva ai desenat ceva acolo? 

— Desenat. 

— Atunci hai acum în morții mă-tii să mă ajuți s-o 

descâlcim pe mă-ta! 



 Un cuplu în vârstă au decis să facă sex: 

– Pune-ţi prezervativul! 

– Pentru ce? Ţi-e frică să nu rămâi însărcinată? 

– Nu, mi-e teamă să nu iau salmonela, am auzit că se 

dezvoltă în ouăle vechi. 
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Nevastă-mea m-a încurajat să-mi caut o chestie 

pentru mărirea penisului. Am găsit-o, am probat-

o şi rezultatul e rapid şi fantastic. În plus, arată 

bine, are 19 ani şi o cheamă Adriana. 



– Iubito, eşti cosmică, îi zise el. 

– Cosmică?! Ce vrei să spui? întrebă ea, mirată. 

– Adică pentru mine eşti cea mai frumoasă din 

Cosmos! 

– Drăguţ din partea ta, răspunse ea flatată. Dar parcă 

ar fi sunat mai bine dacă ai fi spus Univers, în loc 

de Cosmos... 

– Bine, dar atunci cum ai fi vrut să-ţi spun, că eşti... 

universală? 

 

Un beţiv făcea pipi la un gard.  

O doamnă: 

— Vai, ce grosolănie!  

— Da, dar de lungime ce părere aveţi? 

 

Doctorul: 

— Alege, vrei să ai Parkinson sau Alzeimeier? 

— Parkinson; chiar dacă vărs jumate de pahar cu vin, 

măcar n-am uitat unde am pus sticla! 
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Gigel m-a invitat să ascult un CD, dar scârţia aşa de 

tare patul, că nu se auzea mai nimic! 

 

Culmea frigului: să-ţi îngheţe apa în... păsărică şi 

să… iubeşti la copcă! 

 

Un bărbat cere mâna unei femei când s-a săturat de 

a lui. 

 

Q Care-i organul sexual la un elefant?  

 Piciorul, pentru că dacă te-a călcat, eşti ca 

şi…regulat! 

 

Marin o prinde pe Marina cu doctorul. 

— Marine, nu-i ce crezi tu, îmi ia temperatura! 

— Bine, dacă termometrul nu-i gradat, aţi belit-o! 

 

— Culmea impotenţei? N-o ştii? 

— Lasă c-o vezi tu! 

 

— Draga mea, când ai orgasm, de ce nu-mi spui?  

— Dacă nu eşti acasă! 
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— Dacă vrei amor liber, ne adunăm mai mulţi (fete 

şi băieţi), stingem lumina şi care cu care. 

— Vreau, dar unde? 

— La mine acasă.  

— Şi cam câţi o să fim?  

— Dacă vii cu soţia ta, o să fim trei!  

 

Culmea electrostaticii: Să faci labă până se 

depărtează… ouăle! 

 

Q Cum faci ca soţia să urle la sfârşitul actului sexual?  

 Îţi ştergi... scula de perdea! 

 

Diferenţa dintre un câine şi un bărbat: 

 Câinele are... labă, bărbatul trebuie să şi-o facă! 

 

La Târgul de fete de pe muntele Găina. 

— Măi, Petre, să alegi o soţie frumoasă, altfel ai să o 

iubeşti singur toată viaţa! 

 

O babă cu o găina în piaţă. Un şmecher:  

— Mătuşă, o dai sau n-o dai?  

— O dau, dar cine ţine găina? 
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El şi ea fac amor. Sună la uşă.  

— Vai, soţul meu! 

— Dragă, eu sunt soţul tău!  

— Vai, ce stresată sunt! 

 

— Nevastă, ce face omul ăsta lângă tine, în pat? 

— Minuni, asta face! 

 

 

Gicu o prinde pe Gica cu unul în pat. 

— Bravo, Gico, o ţigară în gură îţi mai trebuie, să zică 

lumea că eşti curvă! 
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— Ţigane, i-am făcut o radiografie pirandei. Îmi pare 

rău, dar este atinsă la un plămân.  

— Hai, domnule doctor, că mă flataţi!  



Pentru verticalitatea dumneavoastră, evitaţi excesul 

de sare, lămâie şi tequila. 

 

Prietenul casei şi ciorapul găurit trebuie cârpiţi la 

timp, altfel lărgesc gaura. 

 

Nevastă-mea s-a măritat cu mine ca să-i facă în 

ciuda unui bărbat. După un an mi-am dat seama 

că bărbatul respectiv eram eu. 



Q Care este asemănarea dintre o vedetă porno şi un 

politician? 

 Ambii sunt experţi în schimbarea poziţiilor în 

faţa camerelor de filmat. 



Q De ce vin bărbaţii la meciurile de fotbal feminin? 

 Aşteaptă ca jucătoarele să-şi scoată tricourile. 

Q De ce vin femeile la meciurile de fotbal masculin? 

 Aşteaptă ca jucătorii să-şi scoată chiloţii! 
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Pentru a nu părea disponibilă de la prima întâlnire, 

Alina a mâncat banana cu lingura. 



Fiecare femeie are dreptul să hotărască singură câţi 

ani are! 



Domnule director, 

Având în vedere că sunt singura angajată din firmă 

care nu v-a dat în judecată pentru hărţuire 

sexuală, vă dau în judecată pentru discriminare. 

Cu stimă, 

Florica 

 

Teoria relativităţii:  

Pune un deget pe o plită încinsă pentru un minut şi-

ţi va părea o oră; stai cu o fată frumoasă o oră şi-

ţi va părea un minut!  



Un tip îi spune unei tipe: 

— Hai să facem un joc. Ieşim împreună, vorbim la 

telefon, râdem, glumim... 

— Şi pe urmă? 

— Cine se îndrăgosteşte primul pierde! 
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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! 

 

Într-un sat e mare agitaţie în faţa primăriei. 

Iese primarul şi întreabă: 

— Ce s-a întâmplat? 

— Apăi, domnule primar, s-o pripăşit un negru pe la 

noi prin sat şi ne regulează toate femeile. 

— Şi... N-aţi luat măsuri? 

— Apăi, am luat la toată lumea, dar tot a lui e cea mai 

mare. 

 

Un moş vine cu nevastă de 20 de ani la maternitate, 

să nască. 

Toată lumea: 

— Tataie, felicitări, dar cum ai reuşit? 

— He-he, dragii moşului... am ţinut motorul 

mergând! 

După un an jumătate — iar la maternitate. 

Iar îl întreabă toată lumea, iar răspunde: 

— He-he, dragii moşului... am ţinut motorul 

mergând! 

După încă doi ani — iar. 

Iese doctorul din sală: 

— Şi cum ziceai, tataie, că ai făcut? 
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— Am ţinut motorul mergând! 

La care, doctorul: 

— Auzi tataie... ar cam fi fost vremea să schimbi 

uleiul. E negru!  

 

— Mamă, m-am certat din prima seară cu soţul meu!  

— Nu-i nimic, aşa-i la început. 

— Bine, m-am liniştit, dar unde pun cadavrul? 

 

— Soţia mea este ca Maica Domnului!  

— S-o văd.  

— Iat-o. 

— Doamne, Maica Domnului! 

 

Soţul şi soţia la restaurant. De soţ se apropie o 

frumoasă tânără şi, fără să spună nimic, îl sărută 

cu patimă. Soţia, furioasă: 

— Cine este ? 

— Lasă-mă în pace... Acum mă gândesc cum să-i 

explic cine eşti tu! 



— Vai, ce s-a întâmplat la voi? Uite, vesela e spartă, 

cioburi pe jos! 

— Ne-am certat! 

— Uite, şi patul e rupt! 

— Asta e de la împăcare! 



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

400 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

 

Soţul şi soţia se ceartă de vreo 2 ore. Soţul, obosit, îi 

zice: 

— Gata, fie cum zici tu, aşa vom face! 

— Nu, e prea târziu, m-am răzgândit! 

 

O femeie frumoasă este ca Gigacaloria: costă tot 120 

lei. 



De ce zilele când faci curat, speli și gătești se numesc 

libere? 



Q Care este cel mai nasol lucru spus unei femei? 

 Te recunosc de la o poștă! 



— Iubitule, ce e cu tine de eşti aşa insensibil? Eu 

plâng şi pe tine nu te interesează de ce plâng! 

— Oricare ar fi motivul pentru care plângi, n-am 

bani! 



Soţia mea mi-a spus că divorţează din cauza obsesiei 

mele pentru telenovele.  

Dacă mă va părăsi sau nu... aflaţi săptămâna 

viitoare! 
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Savanţii englezi au descoperit unde se afla punctul 

G: între punctele F şi H! 



SOŢUL: Draga mea, ce avem astăzi la masă? 

SOŢIA: Nimic! 

SOŢUL: Păi şi ieri a fost „nimic”. 

SOŢIA: Da, dragule, am gătit pentru două zile! 

 



O blondă: 

— Am vrut să fac schi nautic, dar n-am găsit niciun 

lac în pantă... 

 

De vacă nebună se scapă prin... divorţ. 
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— Sunt atât de stresat încât şi când fac sex mă 

gândesc la serviciu, zice soţul. 

— La care colegă? întreabă soţia. 



O domnişoară foarte frumoasă şi conştientă de 

avantajul său, dă anunţ la ziar:  

Tânără frumoasă, disponibilă, pentru relaţie serioasă 

caut bărbat care să nu bea, să nu fumeze...  

Într-o noapte, sună cineva la uşă. Tipa deschide. La 

uşă un bărbat beat criţă, cu ţigara în colţul gurii, 

cu sticla de Jack în mână, abia poate să deschidă 

gura: 

– Am venit pentru anunțul din ziar. 

– Măi, nesimţitule, tu nu ai văzut ce scrie acolo? Să 

nu bea, să nu fumeze... Tu ce cauţi aici? 

– Am venit doar să-ţi spun să nu te bazezi pe mine! 



Noaptea nunţii. 

Soțul, mângâindu-i soţiei pântecul, a zis: 

— Acesta este domeniul meu, aici am să sădesc 

cartofi; și a adormit. 

A doua noapte, mângâindu-i soţiei spatele, spune: 

— Aici, voi pune varza; și a adormit. 

În a treia noapte, soția i-a spus: 

— Auzi, agronomule, dacă în seara asta nu plantezi 

un morcov, eu dau câmpul în arendă. 
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După o partidă de sex ratată, soţia zice: 

— Lasă dragă, au mai păţit-o şi alţii... 

Soţul: 

— Şi dacă au păţit-o şi ei, nu crezi că e vina ta? 



– Spune-mi, te obligă cineva să te îmbeţi în halul ăsta 

în fiecare zi? 

– Nimeni şi nimic nu mă obligă. Sunt voluntar... 

degust vinuri! 



Un beţiv zace în mijlocul drumului, cu hainele 

sfâşiate, cu corpul plin de vânătăi şi de sânge. 

– Doamne Dumnezeule, ce ai păţit? îl întreabă un 

trecător. Hai să te ajut, să te duc acasă. 

– Nu! Orice, dar numai asta, nu! De acolo vin! 



Cică într-o zi unul praf şi pulbere de beat dă să iasă 

afară din cârciumă, când se împiedică şi cade în 

mijlocul trotuarului.  

Încercând să se ridice de jos, lovit cum era, observă 

lângă el o damă superbine într-o fustă scurtă şi un 

tricou, la care îi zice: 

– Dar tu ce faci aici? 

– Fac trotuarul. 

– Dar nu puteai să-l faci mai moale? 
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Ghid pentru pensionari: cum se mai face dragoste 

1. Pune ochelarii, pentru a fi sigur că partenerul/a e 

în pat lângă tine. 

2. Pune cronometrul pentru trei minute, în cazul că 

aţipeşti. 

3. Alege gradul de iluminare preferat: stinge lumina 

complet. 

4. Înainte de a începe, asigură-te că numărul de 

salvare este la îndemână. 

5. Scrie pe mână cu litere mari numele 

partenerei/lui cu care eşti în pat, în caz că-l uiţi. 

6. Asigură-te că proteza e bine prinsă pentru a nu 

cădea sub pat. 

7. Pregăteşte din timp un pahar de apă şi o pastilă 

(nitroglicerină/aspenter), în cazul în care ai 

reuşit să termini. 

8. Trebuie făcut cât mai mare zgomot posibil 

— presupunând că vecinul nu este nici el surd. 

9. Dacă ai reuşit, înştiinţează-i pe toţi. 

10. Nu te gândi măcar o clipă să încerci iar. 



Nevastă-mea are două feluri de încălţăminte: aia 

care nu îi mai place şi aia care e încă în magazin. 



— De ce nu poartă blondele perle? 

— Pentru că le scot pe gură! 
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Doi pensionari peste 60 de ani stăteau de vorbă: 

— Măi omule, ce-ţi veni? Tu 65... ai divorţat după 

atâţia ani de căsnicie şi ţi-ai luat una de 20... 

— Păi, ştii... astea de peste 60... trebuie să ai grijă, 

mai cu diabetul, mai cu inima, mai cu 

reumatismul… pastile, controale, oftaturi, 

văicăreli... Pe când astea de 20... seara pleacă de 

acasă, se întorc dimineaţa, dormi şi tu liniştit... 



 O brunetă în vizită la o prietenă: 

 — Vai, dragă, ce bună e cafeaua pe care ai făcut-o... 

 — Mi s-a spus că e adusă direct din Brazilia. 

 — Formidabil! Şi e încă fierbinte... 



Dăruiţi femeii o sută de trandafiri roşii, ea tot va 

obiecta că era suficient unul singur, dar alb... 



— Alo, draga mea, când ne vedem deseară, o să ţi-l 

prezint pe logodnicul meu. 

— Eşti zăpăcită? Ai uitat că mi l-ai prezentat aseară? 

— N-am uitat. Dar ăsta e altul. 



Gândirea feminină: pentru a avea puteri în lupta cu 

greutatea trebuie să mănânci bine! 
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Nu-i dificil să faci fericită o femeie. Un bărbat 

trebuie să fie DOAR: 

1. Un bun prieten 

2. Partener 

3. Iubit 

4. Ca un frate 

5. Ca un tată 

6. Ca un şef 

7. Un electrician 

8. Un tapiţer 

9. Un mecanic 

10. Decorator 

11. Stilist 

12. Sexolog 

13. Psiholog 

14. Exterminator de goange 

15. Un bun ascultător 

16. Organizator 

17. Foarte curat 

18. Simpatic 

19. Atletic 

20. Cald 

21. Atent 

22. Galant 

23. Inteligent 

24. Simpatic 

25. Creativ 

26. Tandru 
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27. Puternic 

28. Înţelegător 

29. Tolerant 

30. Prudent 

31. Ambiţios 

32. Capabil 

33. Curajos 

34. Determinat 

35. Sincer 

36. Pasional 

Fără a uita să: 

37. Facă complimente 

38. Iubească shoppingul 

39. Fie onest 

40. Foarte bogat 

41. Relaxant 

42. Fidel 

Şi de asemenea: 

43. Să acorde femeii multă atenţie 

44. Să-i acorde mult timp 

45. Să-i acorde libertate, niciodată să nu 

se îngrijoreze unde merge 

Şi FOARTE IMPORTANT: 

46. Niciodată să nu uite: 

* zile de naştere 

* aniversări 

* evenimente organizate de ea 

Cum să faci un bărbat fericit? 

1. Dezbracă-te 

2. Dă-i mâncare. 
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— Dragă, tu ești cea mai frumoasă, cea mai fină, cea 

mai bună gospodină. 

— Azi fără sex, sunt obosită, mă doare capul. 

— Egoistă nerecunoscătoare, cu celulită, ce nu poate 

face o ciorbă. 



Când bărbatul se simte rău, își caută soția. Când 

bărbatul se simte bine îl caută soția. 



— Orice aş face sau aş spune, ţie niciodată nu-ţi 

convine, mereu mă contrazici! 

— Ba nu-i adevărat!  



Se întâlnesc două prietene: 

— Nu m-am abținut și m-am culcat cu soțul Mariei. 

— Ai înnebunit? Măcar cum e în pat? 

— Minunat! Eu în genere nu pot să înțeleg cum ea 

poate să înșele un asemenea bărbat minunat! 

— Iată vezi, eu demult îți spuneam că el în pat e cu 

mult mai bun ca soțul tău, dar tu nu mă credeai. 



Judecătorul: 

— De ce i-ai dat soțului cu telecomanda-n cap? 

— Pentru că televizorul era prea greu! 
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Dragi vecini, daţi-ne bani de pat nou şi promitem că 

în loc să gemem o să vibrăm! 



Soția vine după prima călătorie făcută singură în 

mașină. 

— Dragule, să-ți povestesc cum a fost sau aștepți 
ziarele de mâine dimineață? 



Tatăl către fiică: 

— Fetița mea, vrei un frățior? 

— Vreau! 

— Atunci culcă-te și dormi! 



Caragiale urma să plece la Viena. Un amic, dorind să 

fie spiritual: 

— Când te întorci de la Viena să-mi aduci şi mie un 

sifilis vienez! 

Caragiale îl întreabă: 

— Şi dacă nu te găsesc acasă, pot să-l las doamnei? 



Două blonde stau de vorbă: 

— Luna viitoare plec la Veneția. 

— Păi, la ce mai mergi că doar ai fost și anul trecut? 

— Da, dar atunci străzile erau inundate. 
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O blondă merge pe stradă. La un moment dat, un tip 

care se uită lung după ea o salută: 

— Bună! 

La care blonda, nervoasă, îi răspunde: 

— Bună-i mă-ta! Eu sunt sexy. 



Q De ce a inventat Dumnezeu blonda? 

 Simplu. Oaia nu era în stare să aducă o cutie de 

bere din frigider! 

Q Dar cum de a inventat Dumnezeu bruneta? 

 Și mai simplu, nici blonda nu era în stare să o 

aducă! 



Două blonde conversau la telefon: 

— Ce faci, fată, ai fost aseară în club? 

— Lasă-mă, că m-a durut capul, am avut 39 cu 1! 

— Bravo, fată, și eu am avut 69 cu 2! 



Q De ce știu blondele să cânte frumos?  

 Un cap gol are o acustică mai bună! 



Mai întâi o rog pe martoră să-și declare vârsta, după 

care va fi pusă să jure că spune numai şi numai 

adevărul. 
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De ce sunt dezorientate blondele când merg la baie? 

Fiindcă trebuie să se dezbrace singure. 



O puştoaică intră la frizerie cu tac'su. Stă lângă 

scaunul frizerului, mâncând o gogoşică, în timp ce 

tac'su se tunde. Frizerul îi zâmbeşte şi-i spune cu 

amabilitate: 

— Drăguţă, o să ai păr pe gogoşică. 

— Ştiu, răspunde ea. O să-mi crească şi ţâţele... 



Soțul gelos își sună soția: 

SOȚUL:  

– Draga mea, unde ești? 

SOȚIA:  

– Acasă, dragul meu. 

SOȚUL:  

– Ești sigură? 

SOȚIA:  

– Da! 

SOȚUL:  

– Pornește blenderul, te rog. 

Soția merge la bucătărie și pornește blenderul. 

SOȚUL:  

– Bine, draga mea, te cred. Ai grijă de tine. 

În ziua următoare, bărbatul decide să meargă acasă 

la prânz fără să anunțe. 
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Când vede că soția lui nu este acasă, acesta merge 

direct în camera fiului său și-l întreabă: 

– Fiule, știi ceva de mama ta? Unde este? 

– Nu știu, tată. A plecat acum o oră și a luat și 

blenderul cu ea. 



O blondă, ce se întorcea de la fotbal, este întrebată: 

— Care a fost scorul? 

— Doi zero. 

— Pentru cine doi? 

— Pentru nimeni. În dreapta — zero şi în stânga 

— zero. 



— Soţia mea afirmă că este foarte sănătos să consum 

alimente crude. 

— Da, nici nevestei mele nu-i place să gătească. 



Tatăl către fiu: 

— Gigel, în curând barza îţi va aduce un frăţior! 

— Dar, tata! De ce trebuie să o faci cu barza când 

mămica este o femeie atât de frumoasă? 



Soţia mea s-a supărat pe mine. Cică viaţa noastră 

sexuală implica prea mult fotbal. 

 Şi toate astea pentru că i-am dat un amărât de 

cartonaş galben că şi-a dat tricoul jos. 
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Un scoţian şi soţia lui merg în vizită în America. Într-

una din seri, femeia rămâne acasă, iar bărbatul 

pleacă la băut. Se îmbată crunt şi cade într-un 

şanţ. Trec nişte gagici pe lângă el şi curioase ce se 

află sub faimosul kilt, îl ridică şi se uită. Le place 

ce văd şi îi pun o fundiţă... Se trezeşte scoţianul şi 

pleacă acasă. Când se dezbracă, nevasta îi vede 

fundiţa legată de organ şi îl întreabă: 

— Unde ai fost, nenorocitule? 

Se uită şi el nedumerit şi spune: 

— Nu ştiu, dar cred că am luat premiul întâi! 

 



— Tu crezi că visele se îndeplinesc? 

— Da, desigur. 

— Atunci dezbracă-te! 
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Bigamia înseamnă să ai o nevastă în plus.  

 Monogamia e acelaşi lucru. 



O pereche merge la hotelul unde şi-au petrecut luna 

de miere pentru a-şi sărbători a 25-a aniversare. 

Aducându-şi aminte de noaptea de acum 25 de ani, 

soţia spune:  

— Cînd m-ai văzut prima dată goală în faţa ta, acum 

25 de ani, la ce te-ai gîndit? 

— Voiam doar să te fut până îţi ies ochii şi să-ţi sug 

ţâţele până se usucă!  

Apoi soţia, dezbrăcându-se:  

— Şi acum ce gândeşti? 

Soţul: 

— Că am făcut treabă bună! 



Doi amici. 

— Nu ştiu dacă băutura singură poate ucide, dar 

combinată cu tutun şi femei o face cu siguranţă! 

— De unde ştii? 

— Îl ştii pe Vasile? 

— Da, ce e cu el? 

— Aseară, când stăteam cu el şi cu două fufe într-un 

bar şi eram deja la a opta bere şi al treilea pachet 

de ţigări, a intrat nevastă-sa şi l-a împuşcat! 
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Patru doamne se întâlnesc la reuniunea de 30 de ani. 

Una dintre ele se duce să ia mâncare în timp ce 

celelalte trei încep să vorbească de cât de bine 

situaţi sunt băieţii lor. 

Prima zice că băiatul ei are studii economice şi a 

devenit bancher; este atât de bogat că i-a dat 

cadou celui mai bun prieten al lui un Ferrari. 

A doua zice că băiatul ei a devenit pilot şi are acum 

propria lui companie aeriană; este atât de bogat 

că i-a dat celui mai bun prieten al lui un jet. 

A treia zice că băiatul ei e inginer constructor şi are 

compania lui de construcţii; este aşa de bogat că 

i-a făcut celui mai bun prieten al lui cadou... un 

castel! 

Cea de-a patra lady se întoarce cu farfuria plină şi le 

întreabă despre ce discuta atât de animat. 

Ele îi răspund că discuta despre succesele de viaţă 

ale fiilor lor şi o întreabă şi pe ea de băiatul ei. 

Ea le spune că fiul ei e homosexual. 

Cele trei doamne îi spun că ea trebuie să fie tare 

dezamăgită că băiatul ei n-a avut success în viaţă. 

— Ah nu, băiatul meu o duce foarte bine! De ziua lui 

a primit cadou un Ferrari, un jet şi un castel de la 

trei prieteni ai lui. 



Sexul şi golful sunt singurele două lucruri de care te 

poţi bucura fără să te pricepi la ele. 
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Q Care sunt cele două cărţi esenţiale pentru 

existenţa omenirii? 

1. Biblia — care ne învaţă să ne iubim aproapele. 

2. KamaSutra — care ne explica exact cum anume. 



Nevastă-mea, blondă, a venit cu maşina de la service 

şi mi-a spus: 

— Când m-am dus acolo mi-a fost frică să nu mă 

jecmănească, dar până la urmă totul a fost ok. 

Mecanicii au fost de treabă, mi-au schimbat doar 

lichidul de semnalizare. 

 

Un bărbat reuşeşte să evadeze din închisoarea în 

care a fost închis 15 ani. Intră într-o casă pentru 

a căuta bani şi, eventual, o armă, dar găseşte un 

cuplu tânăr în pat, în mijlocul actului sexual. Îl 

leagă pe soţ de un scaun, apoi pe soţie, de pat. Se 

urcă pe soţie, o sărută pe gât şi pleacă la baie. În 

timp ce el e acolo, soţul îi zice soţiei:  

— Ascultă-mă! Tipul ăla este un evadat, uită-te la 

hainele lui! Probabil a petrecut mult timp în 

închisoare şi nu a văzut o femeie de mulţi ani. Am 

văzut cum te-a sărutat pe gât. Dacă vrea să facă 

sex cu tine, nu te opune, fă ce-ţi zice! Probabil că 

este un tip foarte periculos. Dacă se înfurie, ne 

omoară. Fii tare, iubito! Te iubesc!  
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Soţia răspunde:  

— Nu m-a sărutat pe gât, îmi şoptea la ureche. Mi-a 

spus că e homosexual, te crede frumos şi m-a 

întrebat dacă avem vaselină. I-am zis că e în baie. 

Fii tare, iubitule! Şi eu te iubesc!  



La prima întâlnire. 

EA: Uimeşte-mă! 

El se gândește cum și-i spune: 

— Nu am cont pe Facebook! 



Două blonde traversează cu mașina un sat: 

— Uite, fato, ce cal frumos! 

— Nu e cal, fato, e porc! 

— Nu, fato, nu e porc, sigur e cal! Porcii n-au coarne! 



Un beţiv stătea într-un bar. Deodată se întoarce spre 

bărbatul din dreapta lui şi îl întreabă: 

— Mi-ai turnat cumva bere în buzunare? 

— Bineînţeles că nu! 

Beţivul se întoarce spre stânga lui şi îl întreabă pe 

alt bărbat: 

— Dar tu mi-ai turnat bere în buzunare? 

— Cu siguranţă nu am făcut un asemenea gest 

necugetat! 

Atunci beţivul îşi spune: 

— Exact cum am bănuit, a fost ceva din interior. 
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Două blonde discutau despre anul fatidic 2012: 

— Fată, cum e posibil ca lumea să se termine în 2012, 

aşa cum tot aud la TV, când am în frigider un 

muștar care expiră în 2013 și pastilele îmi expiră 

în 2021? 

 



BLONDA: 

— Aş vrea un hamburger şi-o cola! 

— Ssst! Aici e bibliotecă! 

Blonda se miră puţin, se uită în jur, vede că toată 

lumea e foarte tăcută şi se uita cu reproş la ea, 

apoi şopteşte: 

— Aş vrea un hamburger şi-o cola... 



Q Cum îţi dai seama că e foarte frig afară? 

 Când în loc să calci într-un rahat de câine te 

împiedici de el. 
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Se înscrie un tip să-şi cumpere maşina. Achită, şi la 

ghişeu i se spune că e programat s-o primească 

peste douăzeci de ani. 

— Bine, peste douăzeci de ani, dar dimineaţă sau 

după masă? 

— Ce-ţi pasă dacă e dimineaţă sau după masă? E 

peste douăzeci de ani! 

— Păi da, dar dimineaţa e programat instalatorul să-

mi repare chiuveta... 



O tipă frumoasă, blondă şi extrem de apetisantă avea 

o papagaliţă, care o imită mai mereu.  

Când ajungea acasă, obişnuia să se aşeze în faţă 

oglinzii şi să zică:  

— Sunt frumoasă, sexy şi îmi place să fac sex. 

Papagalița, la fel, repeta după ea.  

Toate bune însă, până într-o zi, când vine un preot 

în vizită: 

— Vai, ce papagal frumos aveţi.  

La scurt timp papagaliţa începe: 

— Sunt frumoasă, sexy și îmi place să fac sex.  

Preotul oripilat, spune: 

— Vai, cum se poate una ca asta!? Eu am doi papagali 

care citesc din Biblie şi se roagă toată ziua. Dă-mi 

papagaliţa mie 2-3 zile ca să o reeduc. 

Zis şi făcut. Ajunge papagaliţa în mijlocul papa-

galilor preotului şi începe cum era învăţată: 



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

422 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

— Sunt frumoasă, sexy şi îmi place să fac sex. 

La care, unul din papagali zice:  

— Vezi băi, că nu ne-am rugat degeaba? 



Un tip vrea să agațe o tipă: 

 – Bună, zice tipul. Mă cheamă Petre, dar nu sunt 

sfânt. Mă cheamă și Paul, dar nu sunt papă. 

 La care, fata: 

 – Pe mine mă cheamă Maria, dar să știi că nu sunt 

fecioară... 



Doi prieteni: 

 – Ascultă, ţie ce-ţi place cel mai mult la o femeie? 

 – Țâțe mari. 

 – Nu... vreau să zic pentru o relaţie serioasă. 

 – Țâțe foarte mari. 

 – Voiam să zic cum ar trebui să fie femeia cu care 

să-ţi petreci tot restul vieţii! 

 – Tot restul vieţii? Nimeni nu are ţâţele aşa de mari! 



Q De ce căsniciile din India sunt cele mai trainice?  

 Deoarece la nuntă soțului i se dăruiește o armă, 

iar soției i se desenează un punct roșu pe frunte. 
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Cine nu ştie să facă nimic, 

e gata să facă orice 

 





Toată lumea trebuie să creadă în ceva. 

Eu cred că o să mai beau o bere! 



Bărbaţii, au descoperit într-adevăr focul, dar femeile 

au descoperit... cum să se joace cu el. 



Soţia mea este medium: întotdeauna ştie când mă 

întorc mai devreme acasă de la serviciu. Pe masă 

găsesc vin, mâncare, iar fereastra e deschisă. 

Aeriseşte! 



Un vânzător ambulant apare la uşă. Deschide Bulişor, 

cu sticla de whisky în mână şi ţigara în gură. 

Vânzătorul întreabă, cam iritat: 

— Pot vorbi cu părinţii tăi? 

Bulişor: 

— Dar ce, ţi se pare că ar fi acasă?! 
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Einstein către Charlie Chaplin: 

– Ceea ce apreciez cel mai mult în puterea artei D-

tale este universalitatea D-tale. D-ta nu scoți un 

cuvânt și toată lumea te înțelege. 

Chaplin îi răspunde lui Einstein:  

– Asta e adevărat, însǎ faima mondială a D-tale este 

mult mai mare decât a mea, toată lumea te admirǎ 

fără ca să înțeleagǎ un cuvânt din ceea ce spui. 



Definiția umorului. 

A luat din dramă lacrima și a inventat râsul cu 

lacrimi. 



 Șefa DNA, Codruța Kovesi, a început să-și sune 

colegii de facultate, ca să facă lista pentru 

întâlnirea de 10 ani de la absolvirea facultății. Din 

păcate, în momentul în care auzeau: “Și ia zi, ce 

mai învârți?”, bieții oameni făceau infarct... 

— Am răspuns eu, soțul meu era într-o întâlnire cu 

cineva. I-am spus că îl caută cineva de la DNA și 

în momentul acela s-a albit, a făcut pe el și a căzut, 

cu convulsii, spune soția unuia din foștii colegi 

sunați de Codruța.  

 Acesta se află internat la boli nervoase, după ce s-a 

dovedit că infarctul nu era provocat de o boală de 

inimă, ci de frică. 
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 Codruța spune că, pentru operativitate, a decis să 

nu mai sune, ci să le dea un SMS: “Vino la DNA să 

discutăm cum facem cu cei 10 ani”.  

 Potrivit șefei DNA, s-au prezentat 10 persoane și, 

când Codruța i-a întrebat ce mai știu de ceilalți 

colegi, aceștia au și început să-i toarne! 

 



— Salut! Vreau să-ți spun ceva. În primul rând, am 

întâlnit-o pe soția ta în vacanță, în al doilea rând, 

m-am culcat cu ea, iar în al treilea rând – ce 

părere ai de-al doilea rând? 

— În primul rând m-am despărțit de ea acum un an, 

în al doilea rând, are sifilis, iar în al treilea rând 

– ce părere ai de-al doilea rând? 
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Îngrijoraţi de numărul mare de atacuri ale urşilor 

asupra oamenilor din vara asta, Ministerul apelor 

şi Pădurilor din Alberta a publicat un mesaj de 

avertizare către turiştii montani în care se 

prezentau trei măsuri de bază în evitarea 

"conflictelor" cu ursul grizzly şi anume:  

 Circulaţi doar în grupuri şi fiţi siguri că aveţi 

asupra Dvs. un clopoţel care să facă zgomot 

evitând întâlnirea tête-à-tête cu ursul! 

 Aveţi asupra Dvs. un spray cu piper cu care să 

puteţi spray-a ursul în cazul unei întâlniri tête-à-

tête! 

 E foarte important să puteţi face diferenţierea 

dintre fecalele de urs negru (care nu ataca omul) 

şi grizzly (care e cel periculos).  

Fecalele de urs negru conţin urme de afine, conuri 

de brad şi blană de animale mici (gen veveriţă) în 

timp ce fecalele de grizzly conţin urme metalice 

de clopoţei şi miros a piper! 



Q Care e diferenţa dintre o fată mare şi un diplomat? 

— Când un diplomat spune DA înseamnă POATE, 

când spune POATE înseamnă NU şi când spune NU 

nu mai e diplomat. 

— Când o fată mare spune NU înseamnă POATE, 

când spune POATE înseamnă DA şi când spune DA 

nu mai e fată mare. 
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Radio Erevan emite încă.  

Un ascultător:  

— Acum, în capitalism, mai poate fi actuală vechea 

deviză leninistă: Învățați! Învățați! Învățați! ?  

Radio Erevan:  

— Da, dar în forma: Înhățați! Înhățați! Înhățați!  



— Ai nişte degete lungi, frumoase, cânţi la pian? 

— Nu, spăl eprubete. 



 Doi studenţi: 

— Auzi, tu când faci sex, faci baie? 

— Da, bineînţeles! 

— Atunci ai nevoie de sex! Urgent! 



MIREASA:  

— Cum să-mi păstrez verigheta curată? 

SOACRA:  

— Înmoaie-o de trei ori pe zi în apa de spălat vase... 



Q De ce au unele Trabanturi dezaburizator pe geamul 

din spate? 

 Pentru ca celui care împinge să nu-i îngheţe 

mâinile. 
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Datina spune că între 1 şi 9 martie trebuie să ne 

alegem o babă.  

 În Vaslui, sărbătoarea ţine tot anul. 



Şeful îşi apostrofează un angajat: 

 – Eşti cam leneş... 

 – Şefu’, nu e vina mea. Când eram copil, aveam un 

ochi leneş. Afecţiunea nu a fost tratată la timp şi 

s-a răspândit în tot corpul! 

 



O colegă de-a mea de serviciu o să aibă un copil.  

 Încă nu m-am decis care. 
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Un începător îşi rupe piciorul pe pârtia de ski. 

— Am progresat ceva totuşi, spune el brancar-

dierului; anul trecut mi-am rupt piciorul în timp 

ce coboram din tren. 



— Ce-ai făcut în baie atâta timp fiule? 

— M-am masturbat tată. 

— Minţi! Ţi-ai făcut poze, cocalarule! 



La Radio Erevan se întreabă: 

— Poate un cetăţean sovietic să îşi spună liber 

părerea? 

— În principiu da, cât timp rămâne în străinătate. 



Un pitic intră într-o librărie şi întreabă:  

— Aveţi vreo carte despre ironie? 

BIBLIOTECARUL:  

— Avem, e pe raftul de sus! 



Englezii beau berea cu peşte sărat. 

Americanii beau berea cu chipsuri sărate. 

Nemţii beau berea cu covrigei săraţi. 

Noi o bem ca ruşii: cu vodcă! 
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În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pe o 

clădire din Londra a fost lipit următorul afiş: 

„Înrolaţi-vă în armată la paraşutişti. În ziua de azi e 

mai periculos să traversezi strada decât să te 

arunci cu paraşuta.” 

Sub afiş cineva adăugase: 

„Mi-ar plăcea să mă înrolez, dar biroul de recrutări 

e de cealaltă parte a străzii.” 



La judecătorie. Proces de divorţ. Judecătorul 

întreabă: 

— Doamnă, care este motivul divorţului? 

— Avem viziuni diferite în privinţa religiei, dle 

judecător! 

— Ce vreţi să spuneţi prin asta?! 

— Soţul meu nu vrea să recunoască faptul că eu sunt 

ZEIŢA lui! 



Ştiind că mă ţin toată ziua de bancuri, şeful meu mi-

a trimis un sms: 

 — Trimite-mi o glumă bună. 

 — Acum lucrez, şefule, o să-ţi trimit mai târziu, i-

am scris. 

 — Ha-ha-ha, fantastic! Mai trimite-mi una!, mi-a 

răspuns. 
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Cum să-i demonstrez soţiei că "Elena anal" din 

telefonul meu mobil nu este ceea ce gândeşte ea, 

ci angajata în departamentul de analiză? 
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Şeful îşi trimite subalternul în delegaţie în Brazilia. 

— Ce, Brazilia? Acolo nu găseşti altceva decât fotbal 

şi curve! 

— Ce zici? Dar nevastă-mea e din Brazilia, răspunde 

şeful. 

— Da? Şi la care echipă a jucat? 



Chiar nu-i pot înţelege pe unii de ce îşi părăsesc 

soţiile. Eu, în fiecare noapte mă întorc la nevastă-

mea... cu spatele. 



Iarnă. Zăpadă multă. Femeile din departamentul 

nostru, îngrijorate: 

— 30 cm de zăpadă! Aţi auzit? Aţi auzit? 

Contabila-şefă: 

— OK, ce v-aţi aprins? Extraordinar, 30 cm. E zăpadă, 

nu penis! 



La o firmă mai pricopsită, intră nişte tipi cu cagule 

pe faţă, înarmaţi şi zic: 

— Nu mişcă nimeni, este un jaf armat! 

La care, o tipă din conducerea firmei: 

— Aoleo, ce ne-aţi speriat! Am crezut că-i Garda 

Financiară... 
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Culmea nesimţirii. 

Să-i spui unui copil de 6 ani că nu are cei 7 ani de 

acasă... 



După ce dă cu mopul, femeia de serviciu corporatistă 

se opreşte într-un colţ al camerei şi aşteaptă. 

Trece un CEO. 

— Ce aşteptaţi? 

— Feedback, maică, feedback! 



Un penis bun nu trebuie să fie până la genunchi, ci 

până la buric! 



Durerea de măsea 

Două prietene, ambele virgine, îşi povesteau una 

alteia tot ce făceau. Una dintre ele pleacă în 

vacanţa la Mamaia şi, când se întoarce, nu mai e 

virgină. 

Cealaltă o întreabă: 

— Cum e? Povesteşte-mi tot! 

— Prima dată este oribil, doare de nu-ţi imaginezi. 

Dar apoi e nemaipomenit! 

— Cam ce fel de durere e? Ca durerea de cap, de 

stomac? 

— Nuuuuu, nici vorbă! 
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— Atunci cum? Ca durerea de spate, de măsea, de 

urechi? 

— Da! E ca durerea de măsea! 

— De ce e ca durerea de măsea? 

— Pentru că te doare, dar nu vrei să ţi-o scoată! 



O domnişoară, după sex oral, vrea să-l sărute. El 

încearcă să se eschiveze. 

— Ciudaţi sunteţi voi, bărbaţii. După sine vă este 

greaţă, după alţii nu! 



Q De ce s-au înlocuit stelele de pe epoleţii militarilor 

cu trese? 

 Pentru că au existat foarte multe plângeri ale 

unor doamne care şi-au agăţat ciorapii. 



Morală despre sex. 

Înainte de o partidă de sex ne ajutăm reciproc să ne 

dezbrăcăm. După sex, ne îmbrăcăm singuri. 

Morala: În viaţă, nimeni nu te ajuta după ce ai fost 

futut! 



SUPORT TEHNIC:  

— Ce model este calculatorul dumneavoastră? 

CLIENT:  

— Unul alb... 
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SUPORT TEHNIC:  

— Bună ziua, cu ce vă pot ajuta? 

CLIENT:  

— Bună... Nu pot să listez! 

SUPORT TEHNIC:  

— Puteţi să daţi click pe "Start" pentru mine şi... 

CLIENT:  

— Ascultă, domnule, te rog să nu mă iei pe mine cu 

chestii din astea tehnice! Că doar nu-s Bill Gates!... 



Prezervative OLIMPIC 

Un bărbat vede la farmacie prezervative OLIMPIC. 

Vine bucuros acasă şi arata soţiei cutia, la care 

soţia întreabă: 

— Ce au special astea? 

— Sunt de culoarea aurului, argintului şi bronzului! 

— Tu de care îţi pui în seara asta? 

— Auriu, bineînţeles! 

— Ar fi bine să-ţi pui argintiu să termini şi tu o dată 

al doilea. 



SUPORT TEHNIC:  

— Apăsaţi pe simbolul "My Computer" din partea 

stângă a ecranului. 

CLIENT:  

— Stânga ta sau stânga mea? 
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CLIENT:  

— Bună, Marta aici, nu pot să listez. De fiecare dată 

când încerc, îmi spune că nu poate găsi 

imprimantă. Chiar am luat imprimanta şi am 

ridicat-o în faţa monitorului şi el tot îmi spune că 

nu o găseşte... 



CLIENT:  

— Am o problemă dacă vreau să listez cu roşu... 

SUPORT TEHNIC:  

— Aveţi imprimanta color? 

CLIENT:  

— Ah... mulţumesc! 



SUPORT TEHNIC:  

— Ce vedeţi pe monitorul dumneavoastră, doamnă? 

CLIENT:  

— E un ursuleţ pe care prietenul meu mi l-a 

cumpărat de Valentine's day... 



SUPORT TEHNIC:  

— Parola dumneavoastră este "a" mic, de la ananas, 

"V" mare de la Victor şi cifra 7. 

CLIENT:  

— Mare sau mic? 
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CLIENT:  

— Nu pot să intru pe internet. 

SUPORT TEHNIC:  

— Aţi folosit parola corectă? 

CLIENT:  

— Da, sigur. Am văzut-o la colegul meu. 

SUPORT TEHNIC:  

— Puteţi să-mi spuneţi ce parola aţi folosit? 

CLIENT:  

— Cinci steluţe. 
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Anti-virus. 

SUPORT TEHNIC:  

— Ce program anti-virus folosiţi? 

CLIENT:  

— Firefox. 

SUPORT TEHNIC:  

— Acesta nu este un program anti-virus. 

CLIENT:  

— A, scuze... Internet Explorer. 



SUPORT TEHNIC:  

— Cum pot să vă ajut? 

CLIENT:  

— Scriu primul meu e-mail. 

SUPORT TEHNIC:  

— OK, şi care ar fi problema? 

CLIENT:  

— Păi, am scris litera "a" în adresa, dar nu ştiu cum 

să desenez cerculeţul din jurul ei. 



CLIENT:  

— Tastatura mea nu mai funcţionează. 

SUPORT TEHNIC:  

— Sunteţi sigur că e conectată la calculator? 

CLIENT:  

— Nu, nu pot să văd în spatele calculatorului. 
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SUPORT TEHNIC:  

— Ridicaţi tastatura şi mergeţi 10 paşi în spate. 

CLIENT:  

— OK. 

SUPORT TEHNIC:  

— Încă mai aveţi tastatura în mână? 

CLIENT:  

— Da. 

SUPORT TEHNIC:  

— Asta înseamnă că nu e conectată la calculator. Mai 

vedeţi vreo tastatură pe birou? 

CLIENT:  

— Da, mai e una pe-aici... Ah... asta merge... 



CLIENT:  

— Am o mare problema. Un prieten mi-a pus un 

screen saver pe calculator, dar de fiecare dată 

când mişc de mouse, dispare... 



Chiar în faţa mea, o maşină l-a lovit pe medicul meu 

de familie pe trecerea de pietoni. 

M-am dus repede la el să văd dacă mai trăieşte şi mi-

a zis: 

— Ajută-mă, te rog, cred că sunt foarte grav rănit! 

— Of, doctore, i-am zis, sunt foarte ocupat acum, ia 

aspirinele astea şi dacă nu-ţi trece, sună-mă 

mâine dimineaţă. 
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Pentru a stimula pofta clienţilor de a face 

cumpărături, supermarketul din zona în care 

locuiesc a recurs la o soluţie ingenioasă: 

Când te apropii de sectorul „carne”, un 

dispozitiv emană mirosuri de barbecue şi cârnaţi 

prăjiţi. În dreptul rafturilor cu ouă şi produse de 

pui, se aude cotcodăcitul găinilor, însoţit de o 

aromă de ouă cu şuncă sau omletă. 

La fel, la sectorul de lactate se aude mugetul 

vacilor şi se simte miros de iarbă şi fân proaspăt 

cosit. 

De atunci nu mai cumpăr hârtie igienică de la ei. 



Un tip jefuieşte o bancă, ascunde banii, dar în cele 

din urmă este prins. Adus în faţa judecătorului, 

acesta îi spune: 

— Dacă dai banii înapoi îţi voi micşora pedeapsa! 

— Dacă vroiam să dau banii înapoi, luam împrumut! 



— Dumneata vrei să vinzi 10 cafetiere? De ce nu 

recunoşti că le-ai furat? 

— Eu? Jur că nu le-am furat. M-am însurat ieri. 



Când femeile se ceartă între ele, diavolul stă într-un 

colţ, în linişte... ascultă şi învaţă!  
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Cei mai buni legiuitori de pe glob. 

• Franţa — este interzis să-i pui porcului numele de 

Napoleon. 

• Thailanda — locuitorii nu au voie să părăsească 

locuinţa fără a purta lenjerie intimă. Totodată, le 

este interzis prin lege să calce pe monedele locale 

care îl înfăţişează pe rege. 

• Indonezia — păcatul masturbării este pedepsit prin 

decapitare. 

• Swaziland — „iubirea în apă” (a se înţelege contact 

sexual) poate fi pedepsită printr-un an de 

închisoare. 

• Dubai — Emiratele Arabe Unite — este interzis 

sărutul în public, actul acesta pedepsindu-se cu 

închisoarea. 

• Marea Britanie — nu ai voie să mori în clădirea 

Parlamentului. 

• SUA — Legal şi teoretic, în Arkansas, bărbatului îi 

este permis să îşi lovească soţia o dată pe lună. 

Executarea gestului de două ori pe lună este însă 

echivalentă cu închisoarea.  

• Pennsylvania — este interzis ca un bărbat să 

cumpere alcool fără permisiunea scrisă a soţiei. 

• Eureka — Nevada — dacă eşti bărbat şi ai mustaţă, 

nu ai voie să săruţi o femeie. 

• Joliet — Illinois — femeile pot fi arestate dacă 

probează mai mult de şase rochii în interiorul 

aceluiaşi magazin. 
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• Liban — persoanelor de sex masculin le este permis 

legal să întreţină raporturi sexuale cu animale; cu 

o singură condiţie: acestea trebuie neapărat să fie 

femele!  

• Bahrain — un ginecolog nu are voie să facă un 

consult direct al organelor genitale ale 

pacientului. Pentru un examen ginecologic, 

medicul respectiv trebuie să utilizeze o oglindă în 

care să se reflecte zonele intime. 

• Scoţia — eşti obligat legal să deschizi uşa şi să 

pofteşti înăuntru orice persoană, chiar şi un 

necunoscut, care îţi cere permisiunea de a utiliza 

toaletă. 

• Bangladesh — este interzis prin lege să copiezi în 

timpul examenelor şcolare. Pentru copiat, elevii 

trecuţi de 15 ani pot primi pedeapsa cu 

închisoarea. 

• Regiunea Madang — Indonezia — soţul înşelat are 

permisiunea şi aprobarea celor din jur de a 

decapita amantul soţiei, iar înainte de execuţie, 

amantul este obligat să mânânce degetul iubitei 

sale. 

• Iowa — este interzis prin lege să te săruţi mai mult 

de cinci minute. 



 — Doctore, cum sunt dinţii mei? 

 — Din punctul meu de vedere, excelenţi. 

 — Cum aşa? 

 — Da, da. Zece sunt de scos şi restul de plombat. 
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La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

— De ce unii oameni nu-şi serbează niciodată ziua de 

naştere? 

Radio Erevan răspunde:  

— Simplu! Pentru că ei s-au născut noaptea! 
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Un doctor alb într-o misiune umanitară într-un sat 

din Africa. Îl întreabă un negru: 

— Am auzit de Viagra. Ce-i aia? 

— Este o pastilă care te ajută să faci dragoste de trei 

ori pe zi. 

— Aha, zice negrul, deci e un calmant... 



Un tip abia evadat din puşcărie, încercând să scape, 

o ia pe un drum izolat de ţară, merge ce merge şi 

vede pe unul legat şi dezbrăcat la marginea 

drumului. Se duce repede la el şi îl întreabă: 

— Ce ai păţit? 

— Am luat pe unul la ocazie, mi-a zis să opresc aici, 

m-a bătut, m-a legat, mi-a luat hainele, banii, 

maşina şi tot ce aveam şi a plecat! 

— Omule, azi chiar e ziua ta cu ghinion, îi răspunde 

individul în timp ce se desfăcea la şliţ... 



Ce zic proprietarii de maşini. 

BENTLEY: Am folosit scrumieră, aş dori să o 

înlocuiesc. 

LAMBORGHINI: Am o problemă gravă, aud un 

şuierat de vânt la 350 km/h. 

TOYOTA: Vouă vă merge maşina cu baterii AA sau 

AAA? 

BMW: Am scos toba, acum trezesc tot oraşul. 
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FERRARI: Am traversat o cale ferată, paguba sub 

maşina: 25.000 $. 

SMART: Un idiot cu un jeep a trecut pe deasupra mea. 

JEEP: Mi s-a blocat un Smart între motor şi scut. 

RENAULT: Mai am o lună de tratament psihiatric, 

încep să mă obişnuiesc cu greierii. 

PORSCHE: Şi eu am probleme cu ceafa. E de la 

acceleraţie. 

HUMMER: Caut service la mai puţin de 10 km, până 

acolo mă costă mai puţin de 50$ drumul. 

CITROEN: Probleme cu comenzile vocale, holograma 

de la bord şi pornirea pe bază de scanare a retinei. 

McLAREN: Un penibil cu un F16 a sugerat să ne 

întrecem. 

LAND ROVER: Întâlnire auto mâine pe Himalaya. 

VOLVO: Petiţie pentru noile teste NCAP cu 10 stele. 

DACIA: Am schimbat totul! Pur şi simplu nu 

porneşte! 



Alcool... Pentru că nicio poveste mare nu a început 

cu cineva care mănâncă o salată! 



Azi, la sală, am văzut o tipă făcând tracțiuni. Văzând 

că mă uit încontinuu la ea, s-a enervat şi mi-a zis: 

— M-am săturat să vin aici şi să văd perverşi 

transpiraţi, salivând uitându-se la mine! 

După care şi-a pus pe ea chiloţeii, sutienul, treningul, 

şi-a plecat. 
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Legile lui Murphy: 

Iubește-ți vecinul. Dar ai grijă să nu fii prinsă. 



Alinuţa stă la poveşti cu bunica ei. 

— Fetiţa mea, să ştii de la bunica ta, care are 

experienţă: femeia iubeşte cu patimă doar o 

singură dată în viaţă! 

— Şi care a fost marea ta iubire, bunico?, întreabă 

Alinuţa. 

— Şoferii, maică, şoferii! 

 



— Care e cea mai fericită pereche la o nuntă? 

— Mireasa și cu mă-sa! 
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Sfat de sezon pentru bărbați: dacă întâlnești o femeie 

frumoasă, fierbinte, cu ochii strălucitori, buze 

umede, care freamătă și tremură din tot corpul... 

las-o în pace!  

Are gripă! 



— Mai buni ca mine? 

— Mulți. 

— Mai răi ca mine? 

— Și mai mulți. 

— Ca mine? 

— Nimeni! 



De câteva zile, mă tot macină o întrebare, numai nu-

mi dă pace:  

 Fundul mării o purta chiloți? 



Soţul îşi ia inima în dinţi şi se hotărăşte să-i spună 

soţiei că are o amantă.  

Îi cumpără flori, pregăteşte o cină romantică, după 

care trec la o partidă de sex. Când era plăcerea 

mai mare el îi spune: 

— Ştii, dragă, eu mai am una... 

La care, soţia răspunde: 

 — Baga-mi-o în fund, te rog! 
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Doctorul către pacient: 

— Cum stai cu durerea de cap de care te plângeai? 

— E plecată în weekend la părinți... 



Într-o noapte, un tip intră într-un bar şi-i cere 

barmanului o băutură. Apoi îi mai cere încă una. 

După ce-a băut mai multe paharele, barmanul devine 

îngrijorat. 

– Care este problema? întrebă barmanul. 

– Eu şi soţia mea am avut o dispută în urma căreia 

ea s-a jurat că nu mai vorbeşte cu mine un an 

întreg! explică tipul. 

Barmanul s-a gândit la asta un timp: 

– Dar, nu este un lucru bun că ea nu mai vorbeşte cu 

tine? întrebă barmanul. 

– Ba da, dar azi se face anu'... 



Dacă ți se vorbește frumos, dacă mănânci sau bei 

gratis, dacă ești băgat în seamă, nu... n-ai ajuns în 

rai, a început campania electorală. 



Două prietene discută: 

— Iubesc bărbaţii la fel de mult ca şi cafeaua... 

— Înţeleg: negri, tari şi fierbinţi! 

— Nu, de patru ori pe zi! 
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Femeia e fericită cu numai câteva lucruri. Doar că în 

fiecare zi altele... 



Dac-ar trebui s-alegi între nevastă-ta şi premiul cel 

mare la loto, ce maşină ţi-ai cumpăra? 



Femeile sunt precum slănina. Arată bine, miros bine 

și încet-încet omoară bărbații. 



Un soț este o persoană care, după ce duce gunoiul, 

se poartă ca și cum ar fi făcut curat în toată casa! 



Nu poți cumpăra fericirea, dar poți comanda oricând 

o porție de mici cu muștar. 



— Doamnă, rochia asta vă face grasă! 

— Ah, slavă Domnului, și eu credeam că e de la 

șaorma! 



— Spune-mi, e adevărat ce am auzit? 

— Ce ai auzit? 

— Că e vorba să te facă director general. 
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— Da! E adevărat. 

— Pe chestia asta, îmi împrumuți un milion? 

— Pentru ce? 

— Aşa o să-ți mai aduci aminte de mine... 



Viaţa maritală e foarte frustrantă. În primul an de 

căsătorie, bărbatul vorbeşte şi femeia ascultă. În 

al doilea an, femeia vorbeşte şi bărbatul e cel care 

ascultă. Începând cu al treilea an, vorbesc 

amândoi şi vecinii asculta. 
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Bulă în China se ia la bătaie cu un ninja. Se bat ei ce 

se bat şi se hotăresc să dea fiecare câte o lovitură. 

Care dă mai tare e mai bun. „Bang” ninja una în 

gura lui Bulă și acesta doarme două zile.  

Se trezeşte Bulă: 

— Ce a fost asta, mă? 

— Cheia dragonului.  

După aia Bulă „bang” una în gură. Se trezeşte ninja 

peste două săptămâni. 

— Ce-a fost asta, mă? 

— Cheia franceză. 



După un pescuit norocos, Bulă se pregăteşte să frigă 

un peşte la grătar. 

— Nu crezi că mai înainte de a-l frige ar trebui 

spălat? spune mama sa. 

— Mereu îmi pui întrebări anapoda. De ce să-l mai 

spăl? Nu a stat toată viaţa lui în apă? 



Q Ce este o fată mare? 

 O fată mare este o fată mică și urâtă! 



În timpurile noastre este mai uşor să găseşti trei 

cărţi decât un cititor. 
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Bulă vorbea cu un om: 

— Bulă, tu o iubeşti pe mami? 

— Nu, că mă bate mereu! 

— Dar îl iubeşti pe tati? 

— Nu, că mă bate mereu! 

— Dar pe cine iubeşti tu? 

— Eu iubesc echipa de fotbal Dinamo, că nu bate pe 

nimeni! 



Niels Bohr avea de asupra uşii sale de la vilă bătută 

o potcoavă care, chipurile, aduce conform unei 

credinţe populare, noroc. 

— Poate oare un savant atât de remarcabil că 

dumneavoastră să creadă, că potcoava 

suspendată de asupra uşii într-adevăr aduce 

noroc? întreabă unul din vizitatorii săi. 

— Nu, răspunse Bohr, desigur că nu cred. Aceasta-i o 

veritabilă superstiţie. Dar ştiţi se spune, că ea 

aduce noroc chiar şi celor care nu cred în această. 



— Ce era o coadă pe vremea comunismului? 

— Alinierea poporului pe linia partidului. 



— Cum se numește Organizaţia pensionarilor? 

— Şoimii pieţelor. 
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Cel mai bun banc politic pe vremuri: Poftă bună! 

 



Bileţelul lui Churchill îi cerea Tătucului 90% din 

Grecia. Acolo, în Grecia, populaţia era majoritar 

comunistă, dar Mediterana nu putea fi lăsată la 

cheremul flotei sovietice. 
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Grecia a rămas în lumea aşa-zis liberă (liberă, în 

orice caz, de comunism). Dar cum să o faci să-şi 

uite poftele de comunizare? Făcându-i daruri. 

Băncile occidentale au început să cumpere câte 

bonuri de tezaur au avut chef grecii să vândă. Şi 

au avut chef să vândă în valoare de multe, multe 

miliarde de dolari (apoi, euro). 

Acum, iată, s-au acumulat 320 de miliarde de euro, 

care figurează, desigur, ca datorie suverană: 

30.000 de euroi pe cap de grecotei. Record 

mondial. 

Tot trăind din daruri, grecii s-au învăţat cu banul 

uşor câştigat. Şi-au dat dar din dar: a 13-a şi a 14-

a pensie, al 13-lea şi al 14-lea salariu. 

Trai, neneacă, pe banii occidentalilor, britanici şi 

nemţeşti, în principal. Aşa era aranjamentul 

financiar supravegheat de NATO. Ca să moară 

comunismul din capul grecului, hai să-i dăm un 

trai aşa cum crede el că l-ar avea dacă ar da ţara 

pe mâna comuniştilor! 

Guvernanţii, după ce au plecat coloneii de la 

conducerea ţării, l-au mituit pe grec în fel şi chip. 

L-au iertat de taxe. L-au lăsat să facă evaziune 

fiscală. 

Şi bugetul? Cu ce se umplea bugetul dacă taxele erau 

o glumă? 

Cu daruri de la occidentali, care continuau să 

cumpere bonuri greceşti de tezaur. 

Până când, dom'le? 

Până la prima mare criză financiară. 



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

455 
Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 

Şi după aia? Austeritate? 

Nu merge, căci grecul sărăcit o dă înapoi spre 

comunism. 

Iertare de datorii? 

Nu merge, căci băncile britanice şi nemţeşti ar da 

faliment. 

Muncă (investiţii)? 

Nu merge, căci grecul s-a învăţat cu lenea bine 

plătită, iar dacă îi aduci muncitori străini iese pe 

străzi şi dă foc oraşelor. 

Aşa a apărut în lume un experiment unic: stat 

supersocial pe banii altora. 

Aceştia, ăia cu banii, nu prea mai au nici ei bani. 

Pot să-i tipărească! Da, pot. Dar asta ar însemna 

inflaţie pe euro. Să-i dăm pe greci afară din zona 

euro ca să-şi producă ei propria lor inflaţie, fără 

să contamineze toată zona! 

Păi, nu merge nici aşa. Ar fi un precedent care ar 

scoate tot sudul zonei euro din zonă: Spania, 

Portugalia, Italia. Căci şi aceste ţări erau 

pofticioase de comunizare şi au fost şi ele mituite 

cu daruri otrăvite din aceleaşi bănci occidentale. 

Să le cumpere chinezii bonuri! Nu le vor cumpăra, 

căci nu sunt atât de proşti. Chinezii vor să 

cumpere euro-bonuri, garantate de Banca 

Centrală a UE, dar Germania nu vrea astfel de 

bonuri de tezaur care n-ar face decât să se ducă în 

dar către aceeaşi gaură neagră din Grecia, în loc 

să se ducă spre bunăstarea neamţului, de zece ori 

mai harnic decât grecul. 
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Să-şi vândă grecul tot ce are: munţi, temple, statui, 

zei, flota! 

Acolo se va ajunge. Dar lent, lent. 

Că nu cumva grecul, bruscat prea tare, să-i scoată pe 

comunişti din cimitire şi să-i pună în muzee. 

Nu vor aduce mai mulţi turişti, dar le vor da o lecţie 

occidentalilor: să te temi de greci şi când le faci 

daruri. 



Lui Bulă i-au degerat mâinile. A căutat mâncare în 

frigider. 



1988, coadă mare. Un domn se apropie şi întreabă: 

— Nu vă supăraţi, ce se dă aici? 

— Nu ştiu, domnule, stai să întrebăm. 

Întrebarea circula până la primul din rând. 

— Nu ştiu. Mi s-a făcut rău şi m-am sprijinit de zid. 

Când mi-am revenit, era deja coada în spatele 

meu. 

— Atunci, de ce nu pleci? 

— Păi, acum, că sunt şi eu, o dată, primul la o coadă!? 



— Fiule, a venit vremea să vorbim despre filmele 

deocheate pe internet. 

— OK, tată, spune-mi. 

— Cum fac să şterg istoricul, să nu vadă mă-ta că m-

am uitat la ele? 
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Pe timp de pandemie: au fost introduşi ghizi în 

magazine: „Aici a fost carne... Aici a fost brânza...” 

 



Dacă ar trebui să alegi dintre nevastă-ta și premiul 

cel mare la loto, ce mașină ți-ai cumpăra? 
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Reclamă turistică. 

Veniţi în vacanţă în Honolulu. Aici găsiţi de toate, 

pentru toată familia: 

Nisip pentru copii, 

Soare pentru doamne, 

Fetiţe tinere pentru domni, 

Rechini pentru soacre. 



O tipă se îmbolnăveşte şi este internată la spital. În 

ziua de vizita vine la ea o colegă. O întreabă dacă 

la birou totul e în ordine. Colega îi răspunde: 

— Da, dragă, stai fără grijă, totul e în ordine la birou, 

am împărţit atribuţiile tale. Adriana face cafeaua, 

Elena îţi tricotează la pulover, Caty îţi face 

cuvintele încrucişate şi eu mă culc cu şeful. 



Judecătorul: 

— Doamna Maria, de ce credeţi că ar trebui să vă 

revină custodia? 

— Domnule judecător, argumentul meu este că acest 

copil a ieşit din mine, deci este al meu! 

— Domnule Ion, care este argumentul dvs.? 

— Domnule judecător, eu vă întreb: dacă puneţi o 

monedă într-un aparat de cafea, cafeaua este a 

dumneavoastră sau a aparatului? 
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— Nu vă supăraţi, cum se spune corect: Panteon sau 

Fanteon? 

— Fanteon. 

— Mulţumesc. 

— Cu flăcere. 



Tatăl cu fiul la pescuit: 

— Fiule, dă-mi, te rog, pâinea pentru nadă. 

— Am mâncat-o. 

— Atunci dă-mi mămăliga. 

— Nu mai e. Am mâncat-o. 

— Bine, atunci mănâncă şi râmele şi hai acasă. 



Bulă, curios din fire, îl întreabă pe tac-su: 

— Tată, ce înseamnă logodnă? 

Începe tac-su o explicaţie lungă şi plictisitoare după 

care îl întreabă: 

— Ai priceput? 

Bulă: 

— Nu! Dă-mi un exemplu. 

— E ca şi cum ţi-aş lua o bicicletă de Crăciun şi nu te-

aş lăsa să te sui pe ea până la Paşti! 



Nevroza este o boală contagioasă. Eu am primit-o de 

la copiii mei. 
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— Iubitule, de la 1 la 10, cât mă iubeşti? 

— Iubito, de la 1 la 10 te iubesc foarte mult, dar să 

ştii că de la 11 ies cu băieţii la bere! 



Trei prieteni stau de vorbă: 

— Datorită faptului că soţia mea avea relaţii, am 

reuşit să obţinem un credit de la bancă într-un 

ritm foarte scurt, spune primul. 

— Soţia mea, având relaţii, spune al doilea, a reuşit 

să obţină o aprobare să ne putem procura o 

mobilă în rate. 

— Soţia mea e şi mai şi, spune al treilea. La cinci luni 

după ce ne-am cunoscut, având nişte relaţii 

extraordinare, mi-a născut un băieţel. 



Un ospătar se afla într-o clinică pe masa de operaţie. 

La un moment dat trece pe lângă el un doctor, pe 

care-l cunoştea din local. 

— Domnule doctor, zice el, vă rog să mă ajutaţi! 

— Îmi pare rău, răspunde doctorul, dar nu este masa 

mea! 



Merge un bărbat cu un pistol într-un club şi începe 

să strige: 

— Cine s-a culcat cu nevastă-mea? 
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Nu zice nimeni nimic. Bărbatul mai strigă o dată: 

— Cine s-a culcat cu nevastă-mea?! 

Începe unul să râdă. 

— Ce e aşa amuzant? 

— Nu ai destule gloanţe... 



Un ţigan la gară, cere un bilet şi o întreabă pe 

doamna de la casa de bilete: 

— Doamnă, pot să iau cu mine în tren şi 120 kg de 

dulceaţa? 

— Cum să luaţi 120 kg de dulceaţa? Ăsta nu-i marfar, 

nu vă putem lăsa! 

Ţiganul vesel, se întoarce către piranda şi îi spune: 

— Îmi pare rău, dulceaţă, ai auzit ce-a spus... Tu 

rămâi acasă! 
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Un cuplu se uită seara la televizor. Soţul tot comuta 

canalele între golf şi filme porno. Exasperată, 

soţia zice:  

— Lasă-l dracului la porno, că golf ştii deja să joci! 



Recent s-a efectuat un sondaj pe plan mondial. 

Întrebarea a fost: "Vă rugăm să ne spuneţi opinia 

dumneavoastră în legătură cu lipsa de alimente 

din restul lumii." Sondajul a fost un eşec total: 

— În Africa nu ştiau ce înseamnă "alimente"; 

— În Europa de Vest nu ştiau ce înseamnă "lipsă"; 

— În Europa de Est nu ştiau ce înseamnă "opinie"; 

— În America de Sud nu ştiau ce înseamnă "vă 

rugăm"; 

— În S.U.A. nu ştiau ce înseamnă "restul lumii". 



Un coleg de celulă către altul: 

 — E cam ridicolă situaţia mea aici... M-au băgat aici 

pentru că am furat o pâine şi acum mi-o aduc 

gratis! 



EL: Bună, vreau să te cunosc mai bine, am 38 de ani, 

sunt deputat de 10 ani şi sunt onest! 

EA: Bună, cu plăcere, eu am 30 de ani, sunt curvă de 

15 ani şi sunt virgină! 
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Care sunt fazele realizării unui proiect? 

1. Entuziasm. 

2. Sudoare. 

3. Deznădejde. 

4. Căutarea vinovaţilor. 

5. Pedepsirea nevinovaţilor. 

6. Premierea celor care n-au avut nicio treabă 

cu proiectul. 



Soţul se întoarce negru de supărare de la spital, unde 

este internată soacra. Soţia îl întâlneşte în uşă: 

— Cum se simte mama? 

— Mama ta este sănătoasă ca un cal, în curând va fi 

externată şi va rămâne la noi! 

— Nu înţeleg... Ieri medicul mi-a spus că e pe moarte. 

— Nu ştiu ce ai vorbit tu cu doctorul, dar mie mi-a 

spus să mă pregătesc pentru ce este mai rău! 



Într-o zi de toamnă, de la Bucureşti, un delegat al 

Ministerului Agriculturii se deplasează într-o 

comună, să vadă cum stau ţăranii cu lucrările 

agricole. Satul era pustiu, doar o băbuţă stătea pe 

o bancă... Omul, nedumerit, o întreabă: 

— Unde sunt oamenii? 

— La căminul cultural! 

— Ce fac acolo? 
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— Învaţă engleza! 

— Dar femeile? 

— Tot acolo... Învaţa limba engleză! 

— Şi copiii? 

— Şi ei, maică, învaţă engleza! 

— Şi mata, de ce nu eşti acolo? 

— Because I speak English! 



90% din corpul unei femei în bikini este practic 

expus vederii, însă bărbaţii sunt decenţi... ei nu se 

uită decât la partea acoperită, de 10%. 



Doamna Ionescu mergând pe stradă dă nas în nas cu 

preotul oraşului. 

— Bună ziua! Nu sunteţi dvs. doamna Ionescu, cea pe 

care am căsătorit-o eu acum doi ani? 

— Ba da părinte, eu sunt... 

— Ce mai spuneţi, cum o mai duceţi? Aveţi copii? 

— Suntem bine părinte, dar copii nu avem momentan. 

— Ce păcat, zice părintele. Dar uite cum facem. 

Săptămâna viitoare eu trebuie să merg la Roma la 

întâlnirea cu Papa şi aşa profit de ocazia asta şi 

aprind o lumânare pentru voi doi.  

Zis şi făcut. După câţiva ani buni se întâlnesc iar: 

— O, doamna Ionescu, ce mai faceţi? Ia spuneţi-mi, 

aveţi copii? 

— Da părinte, răspunde femeia, avem trei perechi de 

gemeni şi încă patru copii, în total avem zece. 
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— Slavă Domnului, zice popă, ce minunăţie, ce 

miracol! Şi ia spuneţi-mi doamnă, ce mai face 

soţul dvs.? 

— Păi ce să facă... acum este în drum spre Roma să 

vadă dacă poate să stingă nenorocita aia de 

lumânare. 



Soţul pleacă în deplasare şi luându-şi la revedere de 

la soţie primeşte ultimele sfaturi pentru drum: 

— Și, te rog, să nu cheltui bani pe lucruri pe care le 

poţi avea gratis acasă! 



Seara, în ambuscadă stau doi killeri și așteaptă 

clientul: 

— Cât e ceasul? 

— Deja e trecut de miezul nopții, de ce? 

— Sunt îngrijorat, să nu i se fi întâmplat ceva rău... 



Soţul revine din deplasare și sare direct în dormitor. 

După clipele de iubire nebună, se ridică și pleacă 

la bucătărie, iar acolo... soția! El, în stare de șoc: 

— Doamne, dar pe cine am futut eu în dormitor? 

Soția alergând în dormitor strigă: 

— Mamă, de ce ai tăcut și nu i-ai spus că nu sunt eu 

în pat? 

— Draga mea, tu doar știi că deja se fac doi ani de 

când nu discut cu el. 
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Un individ se duce la medic cu problema următoare: 

— Domnule doctor, la primul număr pe care i-l dau 

neveste-mi mai e cum mai e, dar la al doilea 

număr transpir rău de tot! 

Îl controlează medicul şi afirmă: 

— Sunteţi sănătos, dar veniţi mâine cu soţia... poate 

ea este cauza! 

Se duce omul acasă şi a doua zi vine cu nevastă-sa. 

O controlează medicul şi ajunge la concluzia că şi 

ea este sănătoasă.  

La care, soţia adaugă: 

— Domnule doctor, staţi ca vă spun eu care este 

problema. Primul număr este în ianuarie, iar al 

doilea în august. 



Omul din Neanderthal o întreabă pe femeia lui: 

— Te culci cu mine? 

— Nu! 

— De ce? 

— Nu am chef!  

După o perioadă de gândire, ia omul parul şi îi dă 

una zdravănă peste cap. 

— Acuma te culci cu mine? 

— Nu! 

— De ce nu!? 

— Mă doare capul. 
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Două femei, după moartea lor. Prima o întreabă pe 

cealaltă: 

— Cum ai murit? 

— Îngheţată, zice cea de-a doua. 

— Ah, oribil, spune te rog cum este să mori 

îngheţată? 

— Tremuri, degetele te dor, dar după un timp devii 

calmă ca şi cum ai adormi... 

— Şi tu... cum ai murit? 

— Eu am făcut stop cardiac. Credeam că bărbatul mă 

înşeală şi m-am decis să termin odată cu 

minciunile. Am intrat în casă în plină ziua şi l-am 

găsit la televizor. Am căutat peste tot, dar nu era 

nimeni, la subsol, în dormitor, în viteză, dar totul 

era curat. Am urcat la etaj, dar nici acolo nimic... 

În final am urcat în pod, dar nu reuşisem decât 

câteva scări să urc şi am făcut stop cardiac. 

Femeia cealaltă zice: 

— Nenorocire şi durere! Dacă ai fi verificat întâi 

congelatorul, azi am fi fost amândouă în viaţă... 



Două furnici fumau iarbă. La un moment dat, apare 

elefantul. Când îl văd, furnicile se pun pe râs. 

Elefantul, mirat, le întreabă: 

— Ce-aţi păţit, măi? 

— Wahahahaha... elefantule, vezi tu firimitura asta 

de pâine? 
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— Da. 

— N-ai curaj să te sui pe ea!  

Elefantul pune un picior pe ea și zice: 

— Poftim, că m-am suit! 

— Wahahaha... elefantule... cât eşti tu de mare... n-

ai curaj să iei cealaltă firimitură de pâine de pe 

jos şi să ţi-o pui în cap! 

Elefantul ia şi cealaltă firmitura de pâine de pe jos 

şi şi-o pune în cap. 

— Wahahahahaha, furnicile se terminau de râs. 

ELEFANTUL: 

— Mă, acum ce mai este? 

FURNICILE: 

— Mamă, câta sandviş! 
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Cică trei prieteni, care nu se mai văzuseră de atâţia 

ani, se întâlnesc întâmplător în faţa unei şcoli de 

şoferi. Din vorbă în vorbă îşi dau seama că fiecare 

îşi aşteptă consoarta să-şi termine ora de 

conducere auto.  

Primul zise supărat: 

— Soţia mea a început şcoala de o săptămână şi de 

atunci în fiecare noapte se trezeşte, pune mâna pe 

"manivelă" şi începe: "înainte, înapoi, înainte, 

înapoi", de nu pot să dorm toată noaptea. 

Al doilea zise şi el negru de supărare: 

— Asta nu-i nimic, a mea a început şcoala de o lună 

şi de atunci în fiecare noapte se trezeşte, pune 

mâna pe "manivelă" şi începe: "întâia, a doua, a 

treia, a patra". La marşarier, cel puţin, îmi vine 

să-mi iau câmpii. 

Al treilea, dărâmat de tot, se uită la ei şi zise: 

— Sunteţi mici copii! A mea a început şcoala de două 

luni şi de atunci în fiecare noapte se trezeşte, se 

întoarce cu curul la mine şi zice "plinul, vă rog!" 



În timpul potopului care a avut loc pe pământ, arca 

lui Noe era gata-gata să se scufunde, clătinându-

se în toate părţile. Noe nu găsea nicicum motivul 

aşa că într-o zi decide să meargă în vizită la 

animale. 

Aici descoperi problema: toate animalele făceau sex. 
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— Nu se poate aşa ceva! Eu vă salvez viaţa şi aşa mă 

răsplătiţi? O să scufundaţi arca!  

Toate animalele s-au oprit şi l-au ascultat speriate. 

— De acum înainte fiecare pereche va primi o fisă cu 

ziua şi ora la care pot face dragoste şi care nu le 

respecta va fi aruncat peste bord. 

După câteva zile, maimuţoiul începe să o tachineze 

pe maimuţă: 

— Miercuri la ora 4 vei avea de suferit!  

Timp de trei zile îi spune la fel. Maimuţa, nervoasă, 

merge la Noe şi îi povesteşte: 

— Uite, Noe, de trei zile maimuţoiul mă tot ameninţă. 

Îmi zice că miercuri la ora 4 voi avea de suferit. 

Eu ştiu ce se va întâmpla în acea zi, însă nu se 

poate să strige aşa în gura mare. Ce vor spune 

prietenele mele? 

Noe merge la maimuţoi să îi ceară socoteală: 

— De ce o ameninţi pe maimuţă? Cum adică va avea 

de suferit? Ia spune-mi! 

— Păi... Mi-am pierdut fisa când am jucat pocker cu 

măgarul... 



Petre, cioban de meserie, era în armată. Îi trimite un 

plic soţiei, în care era un desen. 

Pe foaie erau desenate o floare, doi copii, o fântână, 

soare, o babă şi nişte bolovani. Soţia a descifrat 

desenul: 

— Floareo, să ai grijă de copii, să nu cadă baba în 

fântână, că te ard, soarele mă-tii, Petre...  
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Se spune că viteza ucide. Imaginează-ţi că medicina 

are două viteze. 

 



Un grup de turişti ajunge la Marele Canion să admire 

ecoul. Prima dată strigă englezul: 

— I LOVE YOU! 

Ecoul răspunde: 

— I LOVE YOU! 
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Apoi strigă francezul: 

— JE T'AIME!  

Ecoul:  

— JE T'AIME! 

Mai pe la sfârşit, strigă şi chinezul: 

— HOAN TING TONG TO HUI! 

Ecoul: 

— CE, MĂ? 



Patronul este ca zăpada. După ce dispare se face 

vremea frumoasă. 



Într-un cămin, doi tipi se duc la duşuri, dar îşi dau 

seama că au uitat săpunurile. Aşa că unul dintre 

ei se întoarce în pielea goală, în fugă, în camera 

ia două săpunuri şi fuge spre duşuri. Pe culoar se 

întâlneşte cu 3 blonde. Ca să nu se facă de râs, se 

preface că e statuie. Ajung tipele în dreptul lui şi 

încep să comenteze. 

— Ce o fi asta? întreabă una. 

A doua, uitându-se la penisul tipului, zice: 

— Poate că ar trebui să tragem de mânerul ăsta.  

Trage ea şi tipul scapă un săpun. 

— A, ia uite, e distribuitor de săpunuri, zice prima. 

— O, să încerc şi eu, zice a doua şi trage şi ea până 

când tipul scapa şi al doilea săpun. 

— Acum e rândul meu, zice a treia blondă şi începe 

să tragă și să tragă, şi să tragă...  
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Tipa tot trage şi, la un moment dat, spune: 

— Ia uite, are şi săpun lichid! 



Un cetăţean se trezeşte dimineaţa şi, uitându-se în 

grădina propriei case, observă o gorilă în stejarul 

personal.  

Intrigat, sună la Asociaţia Coborâtorilor de Gorile 

din Copaci care îl asigură că vor trimite un om 

care îi va rezolva problema.  

Acesta soseşte rapid, fiind dotat cu o bâtă de baseball, 

o puşcă, o pereche de cătuşe şi un câine Chihuaua. 

Cetăţeanul nostru, uimit, îl întreabă ce are de gând 

să facă.  

Omul răspunde: 

— Eu voi urca în copac, lovesc gorila, ea cade, 

chihuaua o muşcă de testicole, gorila îşi va 

apropria mâinile într-un gest disperat de apărare, 

iar dumneata îi vei pune cătuşele. 

— Bine, bine, zice cetăţeanul, dar puşca la ce 

foloseşte? 

— În cazul în care cad eu primul din copac, împuşti 

chihuaua. 



Controlorul (în tramvai) o bate pe o babă pe umăr şi-

i arată legitimaţia (şi insigna). 

BABA: 

— Nu, merci, nu cumpăr chestii d-astea. 
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Luni dimineaţa, vidanjorul se prezintă la ora 8 la 

slujbă, îmbrăcat la costum, frumos, cu cravată. 

Sună telefonul. O urgenţă pe teren. S-a înfundat un 

canal. 

Vidanjorul pleacă împreună cu ajutorul său Vasile, 

ce căra lada cu scule. Vidanjorul se bagă în canal, 

iese plin de rahat şi zice lui Vasile: 

— Cheia de 16!  

Ia aer în piept, se bagă din nou. Iese iară plin de 

rahat, abia răsuflând: 

— Nu e bună, dă-mi-o pe aia de 18!  

Iară ia aer în piept, iar intra în canal. Iese iar! 

— Nu e bună! Cheia de 20!  

Iese iar, abia mai răsuflând, cu rahaţii curgând de pe 

el şi îi zice ajutorului: 

— Vezi bă, Vasile, dacă n-o să înveţi meserie, toată 

viaţa ai să cari lada aia cu scule! 



— Nu mi-ai dat nicio satisfacţie de când te-ai născut, 

fiule! 

— Da, tată... dar înainte? 



Q Cum poţi să excelezi la birou? 

Pasul 1: Deschizi un fişier Excel. 

Pasul 2: Începi să EXCELezi. 
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Când m-am născut, am fost atât 

de surprins încât n-am vorbit 

un an şi jumătate 

 



Fiul meu de patru ani m-a întrebat zilele trecute: 

— Tati, tu ce ţi-ai dorit mai mult, un băiat sau o 

fetiţă? 

— Fiule, sincer să fiu, eu mi-am dorit mai mult să mă 

distrez. 



— Ia Gigel, ia arată frumos musafirilor cum știi să 

numeri. Vă rog să țineți cont că încă nu merge la 

şcoală! 

— Unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă, 

zece, valet, damă popă, as! 



— Mămico, mai vreau o napolitană! 

— Taci din gură şi închide ochii imediat! Ai mâncat 

cinci azi. Fă nani, mâine mergi la grădiniţă. 

— Doar una, mami, te rog! 

— Imediat să adormi. Dacă mai scoţi o vorbă, vin şi 

te urechez! 

— Şi când vii să mă urecheşti mi-aduci o napolitană? 
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— Mama, am o veste bună şi una rea, cu care vrei să 

încep? 

— Cu cea rea! zise mama hotărâtă. 

— Am luat un 4 la mate. 

— Şi care-i cea bună? 

— Cea bună este că nu mai am alte veşti rele... 



Scrisoare de la profesoară către părinţi: "Dragi 

părinţi, vă rog să-l spălaţi pe Bulă! Miroase!" 

Răspunsul: "Stimată Doamnă! Bulă nu trebuie 

mirosit. Bulă trebuie învăţat!" 

 

Mătuşa grijulie cu nepotul trec pe lângă o statuie 

antică ce nu mai are braţe. 

MĂTUŞA:  

— Vezi ce păţeşti dacă-ţi rozi unghiile de la mâini? 



Educatoarea o întreabă pe Măriuca, la grădiniţă: 

— De la cine ai tu, Mariuco, părul ăsta aşa de bogat 

şi frumos, de la tatăl tău sau de la mămica? 

— Cred că de la tata, că el nu mai are deloc. 

 

— Tatăl meu e poliţist. Al tău ce face? 

— Ce zice mama! 
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La grădina zoologică. 

— Bunicule, vreau să te întreb ceva. 

— Întreabă, dragul bunicului. 

— Dacă scapă leul din cuşcă, eu cu ce troleu mă duc 

acasă? 



O adolescentă către mama ei: 

— Mama, cum se numește o persoană dependentă de 

sex? 

— Nimfomană, mama. 

— Bine că mi-ai spus, că proștii ăia la scoală îmi spun 

curvă. 



Copilul îşi întreabă părinţii: 

— Ce-mi luați de ziua mea? 

— O chitară. 

— Am deja chitară. 

— Ştim. Ţi-o luăm înapoi. De tot. 

 

Bulişor, după ce urlase mai bine de o oră, se opreşte 

brusc. 

— Slavă Domnului că te-ai liniştit, că-mi vuiesc 

urechile, zise mamă-sa. 

— Nu m-am potolit, m-am oprit să mă odihnesc puţin 

şi după aia reîncep... 
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— Tăticule, te rog spune-mi o poveste! 

— Dar, Petrică, tu nu mai eşti de poveşti, nu mai eşti 

copil mic! 

— Ei şi? Tu nu zici că-i spui mereu şefului tău 

poveşti... 

 

— Bunicule, de ce nu-i este permis unui bărbat să se 

însoare cu mai multe femei? 

— Dragul meu, trebuie să înţelegi că legea îi 

protejează pe cei incapabili să se conducă 

singuri... 
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— Câți ani ai, Petrică? 

— Nu ştiu, că mereu se schimbă... 

 

— Bunicule, de ce-i zici tatei: "Măi copile!"? Ce, el e 

copil ca mine? 



Nu vă fie frică de femeile deştepte: 

Şi pe ele dragostea le prosteşte. 

 

— Ești destul de mare acum, fata mea. A venit timpul 

să putem discuta despre educaţia sexuală. 

— Bine mamă, cum zici tu. Şi cam ce-ai vrea să știi? 

 

Mioara și Costel, la joacă. 

— Mioara, hai să facem baie în lacul din parc! o 

invită Costel. 

— Nu cred că o să putem. 

— De ce? 

— Tu nu vezi ce mică e apa? De-abia ajunge până la 

burta lebedelor... 



Cine a pus "s"-ul în "fast food" a fost un ticălos 

ingenios. 
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– Bulişor, când vei fi mare, te vei căsători cu mine? 

întrebă Bubulina. 

– Nu cred! La noi căsătoriile se fac în familie: bunicul 

s-a căsătorit cu bunica, unchiul cu mătuşa, tata cu 

mămica... 

 

Întorcându-se de la grădiniţă, Ştefănel îi spune 

mamei:  

– Mamă, m-a bătut o fetiţă! 

– Dar tu de ce ai lăsat-o? 

– Pentru că era... frumoasă... 

 

– Bulişor, de ce plângi? întreabă maică-sa. 

– Mamă, toţi copiii râd de mine că am capul mare ... 

– Taci cu mama şi nu te lua după tâmpiţi. De unde să 

ieşi tu cu capul mare? Tu nu vezi, eu am cap 

normal, taică-tău are cap normal, ia mai bine și 

cumpără 3 kg de cartofi! 

– Dar, mamă, dă-mi şi o sacoşă! 

– Nu-ţi trebuie sacoşă, ia în şapcă! 

 

După Cernobîl. 

– Copii, cum staţi voi cu radioactivitatea pe acasă? 

– Doamna învăţătoare, zise Bulişor, radio avem, dar 

activitate mai puţină ... 
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– Doamnă învăţătoare, am prins doi iepuri. 

– Vii? 

– Vii. 

– Ăsta e un lucru foarte greu. Şi cum i-ai prins, cu o 

capcană? 

– Nu, regulându-se! 

 

Costel se rătăceşte de mama lui în învălmăşeala din 

piaţă. Înainte de a se pune pe bocit, se hotărăşte 

să-l întrebe pe un poliţist: 

– Nene, n-aţi văzut o mămică fără un copil care 

semăna cu mine? 

 

Bulişor se juca de-a v-aţi ascunselea cu Bubulina. 

– Dacă mă găseşti după ce mă ascund, zice Bubulina, 

poţi să-mi dai un pupic. Şi acum, închide ochii, 

începe să numeri şi eu mă duc să mă ascund după 

şifonier... 

 

Bulă, prima zi la școală. 

– Cum te cheamă? întreabă învăţătoarea. 

– Bulăăă… 

– Spune, mă, frumos! 

– Frumooos... 
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– Alo, doamna învăţătoare, Bulişor nu poate veni azi 

la şcoală. 

– Cu cine vorbesc? 

– Cu tatăl meu... 
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— De ce râde Adi-Minune când merge pe covoarele 

pufoase şi roşii de la nunţi? 

— Îl gâdilă la subraţ. 



Teorema lui Pitagora: 24 cuvinte 

Tatăl Nostru: 66 cuvinte 

Principiul lui Arhimede: 67 cuvinte 

Cele 10 porunci: 179 cuvinte 

Declaraţia de independenţă a SUA: 1.300 cuvinte 

Constituţia SUA cu toate cele 27 de amendamente: 

7.818 cuvinte 

Regulile UE cu privire la vânzarea verzei: 26.911 

cuvinte. 

 

Te întorci acasă seara târziu, de la o bere cu prietenii. 

Nevastă-ta te întâmpină fericită în prag, te sărută, 

îţi serveşte o cină gustoasă, îţi toarnă ceva de 

băut... La ce te gândeşti, în prima fază? 

 Că am greşit casa!  

 

Proces de viol.  

— Doamnă, în timpul violului, nu i-aţi spus nimic lui 

Ion? 

— Da, i-am spus: „Regulează tu, ai să vezi ce dure 

sunt legile ţării.” 
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Dirijorul unei orchestre îi apostrofează pe 

muzicieni: 

— Domnilor, v-am rugat de atâtea ori! La înmor-

mântări trebuie să aveți fețele triste. Totuși, 

oamenii trăiesc o mare durere. De exemplu, tu, 

Ioane, de ce ai bătut din palme pe toată durata 

procesiunii? 

— Mi-am uitat talgerele acasă. 



Banii nu cumpără fericirea, dar e mai bine să fii 

carantinat pe o insulă exotică decât într-o 

garsonieră confort 3. 

 

— Cine îţi spală cămăşile? 

— Soţia.  

— Îi dai ceva? 

— Îi dau o sculă. 

— Atunci mâine le aduc şi eu! 

 

— Nevastă, vrei să ne jucăm de-a ursul? Tu îmi sugi... 

şi eu mormăi de plăcere! 

 

Gică, soţie de marinar, a rămas gravidă din cauza... 

feribotului. A ferit botul! 
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Cine ia de la bogați și dă la săraci se numește Robin 

Hood. 

Cine ia de la săraci și dă la bogați se numește 

Biserica. 

Cine ia de la bogați și dă la bogați se numește Politica. 

Cine ia de la săraci și dă la toți, și săraci, și bogați, 

se numește Coronavirus. 
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Un beţiv:  

— Cum ajung acasă, tai chiloţii soţiei!  

— De ce, mă, nu mai rezişti? 

— Mă strâng foarte tare! 

 

O curvă:  

— Aşa, dragă, să-i condamne pe homosexuali; nu mai 

poţi băga o sculă în gură, că miroase a rahat! 

 

Bunica recomandă lui Bulă să lase laba şi să se 

însoare. După însurătoare, bunica îl întrebă cum 

este acum. 

— Mai rău, soţia are mâna mică şi oboseşte repede! 

 

— Doamnă, cât mă costă ca să dorm cu dvs.?  

— Nimic, dar dacă vă mişcaţi — 30 de $. 

 

— Domnișoară, nu te uita că părul meu este alb; sunt 

încă verde!  

— Eu n-am venit aici să pasc.  

 

Un bărbat poate avea patru ouă doar dacă are o sculă 

în fund. 
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Un student pletos ajunge la o stână. Ciobanul: 

— Eşti fătucă sau băiat? 

— Băiat. 

— No, oricum te iubesc, dar să ştiu cum te aşez! 

 

Un negru atacă o blondă. Când ea îi vede ditamai 

scula zice:  

— Vai, inima mea! 

— Ocolim, doamnă, ocolim… 

 

— Ştii cum e Viagra la interior? 

— Nu.  

— Deci o înghiţi întreagă! 

 

— D-le doctor, sunt femeie de 30 de ani şi am semne 

de masculinizare, uite aşa îmi creşte păr pe sub 

nas.  

— Lasă, dragă, la câte femei nu le creşte puţin păr... 

— Da, dar pe mine mă gâdilă la... coaie! 

 

El vine de afară cu pipi pe pantofi.  

— Plouă afară?  

— Nu, bate vântul. 
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Un surdomut se masturbează cu o mână; cu a doua 

geme de plăcere. 

 

— Domnule doctor, vreau ceva pentru potenţă.  

I se dă, pe rând, praf roşu şi alb, dar nu se întâmpla 

nimic. I se recomandă, în final, un praf gri. 

Rezultat foarte bun. Doctorul zice:  

— Eh, cimentul tot ciment rămâne! 

 

— Ştii diferenţa între un minut de sex oral şi două 

minut de sex anal? 

— Nu. 

— Ai două minute libere? 

 

— Draga mea, dacă ies nud şi ud grădina, ce-o să 

spună vecinii? 

— Că m-am căsătorit pentru bani! 

 

Q De ce vrea bărbatul să facă sex oral?  

 Să aibă şi el 10 minute de linişte! 

 

— Mămico, uite, din cauza Cernobîlului, am trei ţâţe.  

— Mă doare în sculă! 
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Soţia vine în casa şi se aşează pe calorifer cu fundul.  

— Ce faci? 

— Am plătit datoriile la Asociaţie şi acum usuc 

chitanţa! 

 

Q De ce merg chinezii cu bicicletă la bordel?  

 Ca să se… iubească! 

 

— Am o întrebare: pot să ţi-o pun? 

— Am o casetă: pot să ţi-o trag? 

 

— Nevasta, dă-mi drumul la uşă!  

— Nu pot, sunt goală. 

— Dar sunt singur! 

— Eu nu-s singură! 

 

— Bună, draga mea, iubita mea, scumpa mea... 

— Eşti însurat de 20 de ani şi-i spui numai “scumpa 

mea”, “iubita mea”… 

— Ştii ceva, am uitat cum o cheamă! 

 

Bărbatul cu multe femei e un zeu.  

Femeia cu mulţi bărbaţi e o curvă! E drept? 
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Două doamne:  

— Auzi, dragă, cică acum e la modă să faci sex în 

ureche.  

— Vai, tu! Dacă e periculos şi rămâi surdă?  

— Dar ce? Până acum ai rămas mută? 

 

— Domnule, Gicu mă hărţuieşte sexual, îl dau în 

judecată. 

— Dar ce face? 

— Mă miroase şi-mi spune ce frumos îmi miroase 

părul!  

— Dar nu-i nimic grav... 

— Ba da, este pitic! 

 

Pleacă unul la WC într-un restaurant şi amicii îi pun 

în pahar viagra. Vine, bea, pleacă iar la WC şi se 

întoarce ud pe pantaloni. 

— Ce-ai făcut? 

— Când am scos-o din pantaloni, am crezut că nu-i a 

mea şi atunci am băgat-o la loc! 

 

Bulă își întreabă soția: 

— Nevastă, ai luat examenul de conducere? 

— Încă nu ştiu, când am plecat de acolo, instructorul 

era tot leşinat. 
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Bulă se ceartă cu soacra:  

— Bulă, zice soacra, dacă mai scoţi un cuvânt, plec 

din casa asta!  

BULĂ:  

— Taxi! 

 

Un om sparge o Bancă şi ia câţiva ostateci. Întreabă 

agresiv pe primul reţinut:  

— Spune-mi, m-ai văzut jefuind Banca? 

Ostatecul răspunde:  

— Da!  

Fără să mai stea pe gânduri, hoţul îl împuşcă în cap. 

Apoi întreabă acelaşi lucru pe cel de-al doilea 

ostatec. Al doilea ostatec răspunde:  

— Eu nu te-am văzut, dar te-a văzut nevasta mea. 

 

Bulă se plânge unui prieten: 

— Nu am succes la femei! 

PRIETENUL: 

— Ia-le pe departe, vorbeşte-le de poezie, de muzică. 

— Fă, îţi place Eminescu? 

— Da.  

— Fă, îţi place Enescu? 

— Da.  

— Atunci hai să ne... regulăm! 
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Soţul vine capsat acasă, urlă, trânteşte, se ia de 

nevastă: 

— Bă, oare toate femeile-s aşa proaste, superficiale, 

lipsite de profunzime? 

Nevasta face şi ea spume: 

— Păi ce, bă, io-s proastă? Ce-s, proasta ta? 

— Da, că aşa sunteţi toate!  

— Ba nu! 

— Atunci zi-mi ceva profund... ceva care să mă 

bucure şi să mă întristeze în acelaşi timp! 

Soţia, după ce se gândeşte puţin:  

— Bine, o ai mai mare ca a lu' frate-tu! 

 

Sfatul meu este să te căsătoreşti. Dacă vei avea o 

nevastă bună, vei fi fericit; dacă nu, vei deveni 

filosof. 

 

În Ardeal:  

— Bărbate, au venit pețitorii pentru fata noastră! O 

dăm sau n-o dăm? 

— O dăm, că doar n-om... regula-o noi! 

 

— Ştii cum laşi un prost în suspans?  

— Nu.  

— Lasă că îţi spun mâine! 
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El şi ea la restaurant. Ea, sorbind dintr-un pahar de 

vin:  

— Să ştii că nu poate fi vorba de sex înainte de 

căsătorie.  

— Atunci sună-mă după ce te măriţi. 

 

— Băi, am prins o tipă şi n-am unde s-o regulez.  

— Cum, nu are… păsărică? 

 

Fiul unui şeic studia în Bucureşti. Întrebându-l 

părinţii cum se simte, le-a răspuns că în general 

bine, dar se jenează un pic, când el vine cu 

Mercedesul 500 la școală, iar profesorul lui 

coboară din tramvai. Peste câteva zile primeşte 

un cec de 1 milion de dolari şi o telegramă: "Nu 

ne face numele de ruşine! Cumpără-ţi şi tu un 

tramvai!". 

 

Vine soţul fericit acasă:  

— Nevastă, fă-ţi bagajele că am câştigat un milion de 

dolari la loterie!  

Nevasta, fericită, zice:  

— Ce bagaje, de munte sau de mare? 

— Mă doare în pulă, dispari odată!  
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După 50 de ani de căsnicie, el moare. La scurt timp 

moare şi ea şi ajunge în Rai, unde-l vede pe el.  

— Dragule, ce bine-mi pare să te regăsesc! 

— Lasă-mă-n pace! Contractul a fost foarte clar: 

“Până ce moartea ne va despărţi!“.  

 

 

— Soţia mea afirma că este foarte sănătos să consum 

alimente crude. 

— Da, nici nevestei mele nu-i place să gătească. 

 

Două surori, una de 18, cealaltă de 10 ani, fac pentru 

prima oară baie împreună. Cea mică observa că 

cea mare are nişte păr între picioare.  

— Ce e ăsta dintre picioarele tale?  

— Păr pubian!  

— Şi nu te deranjează când te fuți? 
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Culmea prostiei: un poliţist blond.  

Culmea nesimţirii: să scrii pe colivă la mulţi ani.  

Culmea prostituţiei: să fii curvă în Insulele Virgine.  

Culmea tatuajului: să-ţi tatuezi pe penis un penis şi 

mai mare!  

Culmea prostiei: să fii prost degeaba.  

Culmea iubirii: să-ţi iubeşti mâna dreaptă.  

Culmea orbului: să-şi vadă moartea cu ochii.  

Culmea căsniciei: să stai la rând să-ţi regulezi 

nevasta.  

Culmea culmii căsniciei: să-ţi sară rândul.  

Culmea culmilor: mutul îi spune surdului că orbul se 

uită la ei.  

 

Femeia este lucrarea de Diploma a lui Dumnezeu la 

examenul de Estetică! 

 

— Ioane, am două veşti proaste, cum să ţi le zic? 

— Combină-le! 

— Nevastă-ta ne înşeală! 

 

Soţia îşi întreabă soţul:  

— Dragule, ce-ţi place mai mult la mine: trupul meu 

perfect sau faţa mea foarte frumoasă?  

— Simţul umorului!  
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O doamnă într-un magazin de pielărie, găseşte o 

poşetă superbă, foarte mică, dar extrem de 

scumpă. Femeia întreabă vânzătorul:  

— De ce o poşetă atât de mică are un preţ atât de 

mare?  

Vânzătorul răspunde:  

— Poşeta este confecţionată din piele de penis. Dacă 

o lingeţi uşor, se transformă într-o valiză! 

 

Poţi învăţa o femeie să facă orice vrea ea să facă! 

 

— Barbate, pleci la băut?  

— Da. 

— Bine, atunci bate-mă acum, când vii poate dorm! 

 

— Iubitule, pălăria asta mă întinereşte cu cinci ani. 

— Da? 

— Atunci trebuia să iei vreo patru! 

 

Mă uit la lună, luna-i sus,  

Mă uit pe luncă, boii nu-s,  

Mă uit la punga, punga-i goală,  

Mă uit la pulă, nu se scoală...  

Asta da criză globală!  
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Sună soneria. Soţia disperată se roagă: 

— Doamne, fă să dispară amantul, iar soţul să nu ştie 

nimic. 

La care, un glas din înalturile cerului spune:  

— Bine, fie... te scap... dar când o să mori o să ţi se 

tragă de la apă. 

Soţia a fost bucuroasă că a scăpat de amant, 

gândindu-se că în ceea ce priveşte apa... va avea 

grijă şi se va feri.  

Peste un timp, apare o ofertă pentru o croazieră pe 

mare, împreună cu toate prietenele ei. Se duce 

femeia în excursie, când deodată începe o furtună. 

Femeia iar se roagă:  

— Doamne, ştiu că mi-ai spus că o să mor din cauza 

apei... dar acum, gândeşte-te... sunt atâţia oameni 

nevinovaţi... pentru mine o să omori toţi oamenii 

de pe acest vas?  

La care, glasul răspunde:  

— De-ai şti de când mă chinui să vă adun pe toate la 

un loc...  

 

Doi pensionari, prieteni vechi, se regăsesc pe o 

terasă, la "o bericică" rece:  

— Cum te descurci cu pensia? 

— Nu prea bine, dar mai şi lucrez! 

— Unde?  

— Joc în filme erotice pentru bătrâni.  
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— Şi cum te descurci la scenele alea... tari? Mai poţi?  

— A, nu, prietene, acolo avem cascadori!... 

 

Un tip o întreabă pe nevastă-sa:  

— Dragă, când voi muri, tu vei plânge mult?  

— Desigur dragule. Ştii că eu plâng pentru orice 

rahat… 

 

 

— Tu îţi faci rugăciunea la masă, înainte de a începe 

să mănânci?  

— Nu e nevoie. Nu găteşte nevastă-mea, ci eu. 
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Discuţie între socru şi ginere:  

— Şi dacă n-o să vă înţelegeţi?  

— Nicio grijă. Eu v-am luat-o, eu v-o aduc înapoi! 

 

Bulă avea părinţi homo şi copiii râdeau de el.  

BULĂ: 

— A zis mama să-i sugeţi... 

 

Bărbaţii sunt romantici incurabili 

O tipă, roasă de dragoste, compune noaptea un SMS 

iubitului:  

"Iubitule! Dacă dormi, trimite-mi visurile tale. Dacă 

râzi, trimite-mi zâmbetul tău. Dacă plângi, 

trimite-mi lacrimile tale..."  

Răspunsul nu întârzie:  

"Iubita mea! Mă cac! Ce să-ţi trimit...?"  

 

Eu şi soţia mea am decis să ne sinucidem împreună. 

Ciudat e că, după ce s-a sinucis ea, eu nu am mai 

simţit nevoia... 

 

— Doamna Doctor, acum că mi-a născut soţia, după 

cât timp pot face sex? 

— După 20 minute, aşteaptă-mă în parcare! 
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— Plec în USA, s-o iubesc pe Angelina Jolie.  

— Cum aşa?  

— I-am scris ca o iubesc şi ea mi-a spus s-o pup în 

fund. Şi dacă tot fac drumul ăsta am zis s-o şi 

iubesc… 

 

Moare Costică. La înmormântare preotul o întreabă 

pe Lenuța:  

— Vrei să-l pupi înainte să-l băgăm înăuntru?  

Ea explodează în hohote de plâns: 

— Vai, asta era vorba lui Ion, în fiecare seară... 

 

— Am fost oarbă şi surdă când te-am luat! strigă 

soţia furioasă. 

— Vezi, draga mea, răspunde soţul calm, de câte boli 

te-am vindecat? 

 

Mariajul e singură scăpare pentru un bărbat fără 

succese şi pentru o femeie cu prea multe. 

 

Am fost cu prietena mea la părinţii ei, în vizită, dar 

tatăl ei nu a vrut să ne culcăm împreună. Păcat, 

îmi plăcea de el. 
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Doi amici, trecuţi binişor de prima tinereţe şi care 

nu se mai văzuseră de o bucată bună de timp, se 

întâlnesc şi, după salutul obişnuit, unul foarte 

vesel declară celuilalt: 

— Ştii, nevastă-mea mi-a născut un băiat! 

Impasibil, al doilea întreabă: 

— Da? Şi pe cine bănuieşti? 

 

Examenul final de filozofie: 

— Este aceasta o întrebare? 

— Doar dacă acesta este un răspuns! 

 

La medic. 

— De ce i-aţi cumpărat soţiei dumneavoastră un cal? 

— I-a recomandat medicul. A spus că dacă face 

echitaţie slăbeşte. 

— Care sunt rezultatele? 

— Până acum a slăbit doar calul.... 

 

Un angajat intră în biroul şefului, smulge cablul 

telefonic din perete, îi aruncă hârtiile pe jos, îi 

toarnă cafeaua pe cap şi dă să-l bată până colegii 

din birou strigă:  

— Opreşte-te Ghiţă, că noi am glumit, nu ai câştigat 

la loto. 
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Nişte copii, la ieşirea din biserica a unei perechi 

proaspăt căsătorite:  

— Vrei să-i speriem pe ăştia?  

— Da...  

Se reped toţi, glonţ, către mire:  

— Tată! 

 

 

Unchiul meu Damian era în stare bună de sănătate 

până când soția lui, mătușa mea Doroteea, la 

cererea fiicei sale, verișoara mea Tiţa, i-a zis: 

— Damian, împlinești 65 de ani, e timpul să-ţi faci 

un control medical. 
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— Dar de ce? Mă simt foarte bine! 

— Pentru că prevenirea trebuie să fie făcută acum, 

când încă ești în putere, i-a replicat mătușa mea. 

Aşa că, unchiul Damian s-a dus să-l vadă un medic. 

Medicul, de bună seamă, l-a trimis să-și facă toate 

examinările și analizele. Două săptămâni mai 

târziu, doctorul i-a spus că e destul de bine, dar 

are în atenție unele rezultate care trebuie să fie 

îmbunătățite. 

Apoi i-a scris o rețetă: Atorvastatina comprimate, 

pentru colesterol, Losartan, de inimă şi 

hipertensiune, Metformin, pentru a preveni 

diabetul zaharat, Polivitamine, pentru a crește 

imunitatea, Norvastatina, pentru tensiune 

arterială, Desloratadina, pentru alergie. 

Cum medicamentele erau numeroase, trebuia 

protejat stomacul și i-a dat Omeprazol și Diuretic 

pentru edem. 

Unchiul Damian s-a dus la farmacie și a plătit pentru 

medicamente o bună parte din pensie. 

Totodată, nemaiaducându-și aminte dacă pilulele 

verzi de alergie trebuie luate înainte sau după 

cele pentru stomac, iar cele galbene pentru inimă 

în timpul sau după ce a terminat masa, s-a dus iar 

la doctor. 

I s-a făcut așadar o mică descriere privind modul 

cum să fie luate doctoriile. Se simțea un pic 

tensionat și cumva deprimat, așa că i s-a mai dat 

să ia Alprazolol Succedal pentru dormit. 



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

505 
Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 

Unchiul meu, în loc să se simtă mai bine, se simțea 

tot mai rău. Ținea toate medicamentele într-un 

dulap din bucătărie și n-a mai putut ieși din casă 

deoarece nu trecea nici măcar o clipă din zi fără 

ca să nu ia câte o pilulă. 

Un necaz veni apoi peste unchiul Damian, câteva zile 

mai târziu, când a făcut gripă, iar mătușa mea i-a 

făcut patul ca de obicei dar, de această dată, în 

afară de a-i da ceai cu miere, a chemat și doctorul. 

Acesta i-a spus că nu-i nici o problemă, dar i-a 

prescris Tapsin, Sanigrip ziua și noaptea, cu 

efedrină, pentru tahicardie, Atenolol și a adăugat 

un antibiotic, Amoxiciclină de 1 gram la fiecare 12 

ore, timp de 10 zile. Pentru o ciupercă și herpes i-

a dat Fluconol cu Zovirax. 
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Colac peste pupăză, unchiul Damian s-a apucat să 

citească prospectele tuturor medicamentelor pe 

care le luă și a aflat care sunt contraindicațiile 

atenționările, punerile în gardă, precauțiile, 

efectele secundare și interacțiunile medicale. 

Ceea ce citea era îngrozitor! 

Nu numai că puteai să-ți dai duhul, dar puteai să faci 

aritmie ventriculară, sângerări anormale, puseuri 

de greață, hipertensiune, insuficiență renală, 

paralizie, crampe, modificări psihice și o mulțime 

de alte lucruri oribile. 

Speriat de moarte, a chemat doctorul care l-a văzut 

și i-a spus să nu-și facă griji. 

— Liniștește-te, dom' Damian, nu te agita, i-a spus 

doctorul, în timp ce i-a scris o nouă rețetă cu 

Rivotril cu un antidepresiv, Sertralina 100 mg. Și 

cum îl dureau încheieturile i-a dat Diclofenac. 

Ca urmare, de fiecare dată unchiul meu, apelând la 

farmacie, umbla și la pensie. 

Se simțea din ce în ce mai rău, motiv pentru care 

doctorul îi administra noi medicamente 

ingenioase. 

A venit și vremea când sărmanului meu unchi 

Damian nu-i mai rămânea nici un moment din zi 

în care să nu ia pastile și nu mai avea pic de somn 

în ciuda capsulelor pentru insomnie care i-au fost 

prescrise. 

A ajuns atât de rău că într-o zi, dând curs celor 

cuprinse în prospectele medicamentelor, muri. 
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La înmormântare au fost toți, dar cel care a plâns cel 

mai tare a fost farmacistul. 

Chiar și astăzi, mătușa mea spune că, din fericire, l-

a trimis la timp la medic, pentru că dacă nu-l 

trimitea în mod sigur ar fi murit mai devreme. 

Ah, dacă unchiul Damian nu ar fi luat nimic și ar fi 

urmat un regim naturist cu pui fără piele, curcan, 

linte, ulei de măsline, fructe, legume de toate 

culorile, sărac în sare, fără adaos de zahăr, cu un 

pahar de vin roșu și ar fi mers pe jos șase mii de 

pași pe zi ar fi fost încă în viață și ar fi petrecut 

de minune. 

Transmiteți acest e-mail tuturor vârstnicilor pe care 

îi cunoașteți, ca să nu ne părăsească precum 

unchiul Damian. 

 

De fiecare dată când îmi rămâne ceva în gât, beau 

repede o halbă de bere.  

 Se numește Manevra Heineken... 

 

Mai bine să fii bunica tânără, decât fată bătrână! 

 

La starea civilă: 

— Sunteți de acord să luați de soție această femeie? 

— Nu. 

— Dar pe asta? 
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Toată viaţa femeile îl aşteaptă pe prinţul pe cal alb... 

Şi vine regele: beat, dezbrăcat şi cu autobuzul. 

 

O tipă la psihiatru: 

— Doctore, cred că e posibil să fiu nimfomană... 

— Asta rămâne de văzut... tariful meu e de 100 lei 

ora. 

— Şi pentru o noapte cât luaţi? 

 

Se întâlnesc doi prieteni. 

— Ce mai face papagalul tău? 

— Din păcate, a murit. 

— Era bolnav? 

— Nu, a murit de ciudă. De când m-am însurat, el n-

a mai reuşit să scoată o vorbă în casă... 

 

Soţia cântă la vioară. 

SOŢUL:  

— Termină! O să-ţi cumpăr rochia aia! 

 

Azi m-am convins din nou cât de dăunător este să 

fumezi. M-am dus să fumez la bucătărie unde 

soţia mea făcea de mâncare. M-a pus să curăţ 

cartofi! 
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Bărbaţii şi femeile sunt absolut de acord într-o 

privinţă: n-au încredere în femei. 
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Dacă vrei să te desparţi de prietena ta, cel mai bine 

o faci la McDonald's. Acolo nu au furculiţe, cuţite 

sau farfurii grele şi în orice moment te poţi 

ascunde după un copil gras! 

 

Ştiinţa se răzbuna ca o femeie: nu când o ataci, ci 

când o neglijezi. 

 

Un scoţian îi scrie fiului său: 

„Îţi trimit zece dolari, cât ai cerut. Dar ţine minte: 

zece se scrie cu un zero, nu cu doi!” 

 

La un dineu dat la Hollywood pentru a-şi sărbători 

ziua de naştere, Charlie Chaplin şi-a distrat 

oaspeţii toată seara, imitând oamenii pe care 

aceştia îi cunoşteau: bărbaţi, femei şi copii, pe 

șoferul său, pe servitorii săi japonezi, pe 

secretarele sale.  

În cele din urmă, a cântat cu voce înaltă o arie dintr-

o operă italiană şi a cântat-o superb. 

— Dar, Charlie, n-am ştiut niciodată că poţi să cânţi 

atât de frumos, a exclamat cineva. 

— Nu pot să cânt deloc, a replicat Charlie. L-am 

imitat doar pe Carusso. 
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Un PET dispare în 800 de ani. Proștii şi nesimţiţii, 

niciodată! 

 

La ora de dirigenţie: 

— Copii, care dintre voi aţi făcut o faptă bună în 

ultimul timp? 

— Eu am ajutat o doamnă în etate, de etnie rromă, să 

mănânce în linişte şi să nu mai fie deranjată de 

tot felul de derbedei! 

— Bravo Buboi! E foarte frumos ce-ai făcut! 

Povesteşte-ne te rog mai pe larg… 

— Păi am pus un lacăt la tomberonul în care mânca 

hoaşca! 

 

— Ce vrem? 

— Un leac pentru lene! 

— Când îl vrem? 

— Mai încolo!  



Notre Dame de Paris 

 Francezii aplică apă sfințită pe arsură. 

 La Notre Dame de Paris se va relua de anul acesta 

Cenaclul Flacăra.  

 A ars pentru ca lui Dumnezeu i se pâlpâie.  

 Acum ii zice Notre Dame de Parissssssssssssssss... 
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 Înțelegem abia acum de ce Parisul este un focar de 

cultura.  

 Avem dovada că Dumnezeu nu fumează în budă ca 

liceenii, ci doar în biserici.  

 E păcat că a ars, căci nu mai am unde să mă rug.  

 Restaurarea a trecut printr-un proces normal, a 

ajuns până acum doar la roșu.  

 De acum se va numi Notre Madame de Paris...  

 La Notre Dame de Paris s-a văzut cu adevărat 

lumina lui Dumnezeu. 

 

 

Q Prin ce se deosebește vara de iarnă în orașele 

nordice din Rusia? 

 Iarna umblă toți cu pufoaica încheiată, iar vara 

– descheiată. 
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Vine un tip cu un prunc la doctor: 

— Doctore, copilul meu are un an, dar până acum 

încă nu a deschis ochii. 

Doctorul: 

— Ehei! Cred că ochii trebuia să-i deschizi dumneata. 

Copilul e chinez... 



— Ce s-a întâmplat, de ce ai lipsit ieri? 

— Păi ştiţi, a murit bunicul… 

— Aoleu! Cum aşa? 

— Păi a ieşit pe balcon şi a căzut balconul cu el. 

— Vai, săracul! Şi aşa a murit? 

— Nu, că a reuşit să se prindă de tocul de la geam, 

dar apoi a alunecat şi a căzut iar. 

— A, şi a murit? 

— Nu, a căzut în copacul din curte şi de acolo a fost 

catapultat pe casă, apoi a alunecat şi a tras toată 

țigla după el. 

— Şi aşa a murit? 

— Nu, că s-a prins de burlan. Dar burlanul s-a 

desprins. 

— Şi aşa a murit? 

— Nu, a reuşit să se balanseze şi a intrat în casă prin 

geamul de la etaj, s-a rostogolit pe scări. 

— Şi aşa a murit? 
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— Nu, în cădere a încercat să se prindă de balustradă, 

dar balustrada s-a rupt şi el a căzut în gol până la 

parter. 

— Şi aşa a murit? 

— Nu, dar l-am împușcat noi, că ne dărâmă toată 

casa. 

 

Azi la ora de biologie am aflat că că la întrebarea 

“cum se hrănesc ciorile” răspunsul “din cerşit” nu 

este cel mai agreat răspuns! 

 

Dacă îţi porţi copilăria cu tine, nu vei îmbătrâni 

niciodată! 
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Cine nu-i iubeşte pe proşti, are tare 

mulți duşmani  

 



În Bronx, o cameră sordidă, în semîntuneric. 

La o masă stă un negru uriaş, transpirat, cu o 

scobitoare între dinţi: Big Leroy. Se deschide uşa 

şi apar doi malaci care târăsc după ei un individ. 

— Hei, Big Leroy, zice unul. Ţi l-am adus pe fiul ăsta 

de căţea. Şeful cel mare zice să-l iei şi să-l fuți un 

pic în dos, să-l lărgeşti un pic, să se înveţe minte 

să nu se mai ia de oamenii noştri. 

— Lăsaţi-l acolo în colţ, mă ocup de el mai târziu, 

spuse Big Leroy uitându-se la televizor. 

Malacii dispar, iar individul, livid şi tremurând, 

începe să se milogească: 

— Vă rog, domnule Leroy, vă implor, nu mă 

sodomizaţi. Vă promit că am să spun la toată 

lumea că aţi făcut-o, n-o să ştim decât noi doi că 

de fapt nu e aşa! 

— Taci din gură, vierme! strigă Big Leroy şi tipul se 

face mic în colţul lui.  

După o vreme vin iar cei doi, cu alt nefericit. 

— Big Leroy, şeful ţi-l trimite şi pe asta. Zice să îi tai 

ambele picioare ca să nu mai fugă de oamenii 

noştri când are de plătit datorii. 

— Lăsaţi-l în colţ, mă ocup mai târziu. 
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Indivizii pleacă. După încă un timp îl aduc pe altul. 

— Big Leroy, şeful zice să îl iei pe ăsta şi să-i tai puța, 

să se înveţe minte să nu se mai ia de femeile 

noastre. Şi mai zice să-i tai şi mâinile şi limba, să 

nu se mai poată atinge de nici o femeie în viaţa 

lui. 

— Bine, lăsaţi-l acolo în colţ, mă ocup mai târziu.  

Gorilele pleacă. 

La care, din colţul lui, primul adus zice: 

— Domnul Leroy, dacă nu vă supăraţi, ca să nu fie 

vreo confuzie: eu sunt ăla cu curul, da? 



Un negustor se întâlnește cu ciuma drumului său. Se 

uită alarmant la ciumă și întreabă: 

— Unde te duci? 

Ciuma răspunde: 

— În Bagdad. 

— Câți oameni vei ucide? întreabă din nou 

negustorul. 

— Nu mulți, doar 5000 de oameni, spune ciuma. 

Timpul trece și negustorul se întâlnește din nou cu 

ciuma în calea lui. 

Cu toate acestea, auzise că 60 de mii de oameni au 

murit în Bagdad din cauza ciumei. 

— Mi-ai spus că vei omorî 5000 de oameni. Cu toate 

acestea, ați măcelărit 60 de mii de vieți, spune 

furios pe ciumă. 

Ciuma este foarte calmă și încrezătoare: 

— Am ucis 5000 oameni. Ceilalți au murit de frică. 
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Fiica în vârstă de 16 ani îşi invită tatăl şi mama să se 

aşeze pe canapeaua din sufragerie pentru a le 

spune ceva: 

— Mamă, tată… sunt însărcinată! 

— Cine a putut fi porcul ordinar, nesimţitul, 

nenorocitul, animalul care şi-a bătut joc de tine. 

Dacă pun mâna pe el în clipa asta, îl omor! 

explodează mama fetei. 

Foarte calmă, tânăra ia un celular şi formează un 

număr. În mai puţin de 15 minute în faţa casei 

frânează energic un Ferrarri Scaglieti 512 

argintiu şi în mai puţin de două minute, în cadrul 

uşii apare un bărbat elgant, cu părul uşor grizonat, 

îmbrăcat într-un costum Armani impecabil, cu un 

imens buchet de trandafiri în braţe: 

— Iubită doamnă, stimate domn, vă rog... 

— Ce să ne mai rogi, măgarule, pedofil nenorocit... 

începe mama... 

— ... să mă ascultaţi... 

— ... care ţi-ai bătut joc de fructul tinereţii copilului 

nostru! 

— …condiţia şi poziţia mea socială nu-mi permit să 

o iau de soţie pe fiica dumneavoastră. Dar, dacă 

copilul născut de aceasta va fi băiat, va primi 

cadou de botez o fabrică de piese auto, un 

supermarket, un restaurant de lux, un apartament 

de 300 mp în centrul Bucureşti-ului, o vilă pe 

litoral şi o vilă la munte. Dacă va fi fată, va primi 
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la botez o fabrică de confecţii, o casă de modă 

haute couture, un supermarket şi de asemenea un 

apartament şi câte o vilă la mare şi la munte. Dacă 

vor fi gemeni, vor primi câte o fabrică de 

procesare a cărnii, câte o fabrică de produse 

lactate, câte un apartament şi câte un pachet de 

acţiuni Gazprom fiecare de 5 milioane €. 

Părinții au încremenit. Iar acesta continuă: 

— Dacă va pierde sarcina... 

— I-o mai tragi odată! interveni tatăl... 



Întrebare la Radio Erevan: 

— De ce are hârtia igienică mai multe straturi? Nu 

era de ajuns unul singur? 

RADIO EREVAN: 

— În principiu aveţi dreptate şi oricum folosiţi direct 

doar prima foaie! Dar celelalte sunt stocate timp 

de 6 luni de către serviciile de specialitate, pentru 

a putea fi accesate de Ministerul de Interne, 

Ministerul Public, SRI şi SIE. 



O femeie îşi întreabă bărbatul: 

— Dragostea ta este dragoste adevărată sau mă 

iubeşti din interes? 

Bărbatul răspunde: 

— Probabil este dragoste adevărată, pentru că nu mă 

mai interesezi de mult... 
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Dacă într-un grup de 40 de persoane două se gândesc 

la sex şi restul la mâncare, este nuntă.  

Dacă într-un grup de 40 de persoane toate se 

gândesc la mâncare şi niciuna la sex, este 

parastas. 

Dacă într-un grup de 40 de persoane toate se 

gândesc la sex şi niciuna la mâncare, este team 

building. 
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Un om pleacă de la serviciu în pauză de masă şi, 

grăbit, da o fugă la bancă să plătească o factură. 

Ajunge la bancă, intra şi vede fericit că nu mai e 

nimeni. Se apropie de ghişeu: 

— Bună ziua. Am de plătit o factură, vă rog! 

Casieriţa: 

— Vă rog să vă întoarceţi la coadă, şi să vă aşteptaţi 

rândul, ca toată lumea. 

Omul nostru, nedumerit, se uita în jur, iese din 

bancă, apoi intră din nou, tot nimeni. Aşteaptă 

puţin, apoi merge la casierie: 

— Bună ziua. Am de plătit o factură, vă rog. 

Casieriţa îl invită iar să aştepte la coada până-i vine 

rândul.  

La care omul nostru se întinde peste ghişeu şi-i arde 

o palmă sănătoasă! 

Casieriţa, zbuciumată: 

— Cine-a dat? 

Omul nostru răspunde: 

— Nu ştiu, nu vezi ce aglomeraţie e aici? 



Un moş povestea cum şi-a pierdut dinţii în războiul 

cu ruşii:  

— Eram un pluton de infanterie şi au venit ruşii 

puhoi cu tancurile, au tras şi i-au omorât pe toţi, 

doar eu mă sstrecuram ca un ssarpe printre 

gloanţe şi nu m-au atins... Atunci au pus tancurile 
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pe mine şi trăgeau toţi, dar eu mă sstrecuram ca 

un ssarpe şi nu m-au atins.  

La care, unul, enervat: 

— Bine, moşule, atunci cum ţi-ai pierdut dinţii? 

— Păi, dacă au văzut că nu mă pot nimeri, s-a dat 

unul jos din tanc şi mi-a dat o rangă în gură! 



Q Care este diferenţa dintre o soacră şi o muscă? 

 Musca te bâzâie doar vara! 



O fata s-a dus la mare... 

Nici ea nu s-a odihnit, nici pe alţii nu i-a lăsat. 



O perioadã nu voi mai posta glume rasiste deoarece 

prietenul meu cel mai bun este țigan. Și mi-a furat 

carnețelul cu glume. 



— Hai fiule, încă un pas, încă un pas, încă unul, aşa, 

aşa, micuţ, încet-încet! Nevastă, adu' repede 

camera video să îl filmăm pe fecioraşul nostru, a 

venit de la balul de absolvire! 



Se spune că un profesor a dat fiecărui student ca 

tema pentru lecţia de săptămâna viitoare să ia o 

cutie de carton şi pentru fiecare persoană care îi 
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supăra, pe care nu pot să o sufere şi să o ierte să 

pună în cutie câte o piersică, pe care să fie lipită 

o etichetă cu numele persoanei respective. 

Timp de o săptămână, studenţii au avut obligaţia să 

poarte permanent cutia cu ei: în casă, în maşină, 

la lecţii, chiar şi noaptea să şi-o pună la capul 

patului.  

Studenţii au fost amuzaţi de lecţie la început, şi 

fiecare a scris cu ardoare o mulţime de nume, 

rămase în memorie încă din copilărie. 

Apoi, încetul cu încetul, pe măsură ce zilele treceau 

studenţii adăugau nume ale oamenilor pe care îi 

întâlneau şi care considerau ei că au un com-

portament de neiertat.  

Fiecare a început să observe că devenea cutia din ce 

în ce mai grea.  

Piersicile aşezate în ea la începutul săptămânii 

începuseră să se descompună într-o masă 

lipicioasă, cu miros dezgustător, şi stricăciunea se 

întindea foarte repede şi la celelalte. 

O problemă dificilă mai era şi faptul că fiecare era 

dator să o poarte permanent, să aibă grijă de ea, 

să nu o uite prin magazine, în autobuz, la vreun 

restaurant, la întâlnire, la masă, la baie, mai ales 

ca numele şi adresa fiecărui student, ca şi tema 

experimentului, erau scrise chiar pe pungă. În 

plus, cartonul cutiei se stricase şi ea ajunsese 

într-o stare jalnică: cu mare greutate mai putea 

să facă faţă sarcinii sale. 
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Fiecare a înţeles foarte repede şi clar lecţia pe care 

a încercat să le-o explice profesorul când s-au 

revăzut după o săptămână, şi anume ca acea cutie 

pe care o căraseră cu ei o săptămână întreagă nu 

a fost decât expresia greutăţii spirituale pe care o 

purtăm cu noi, atunci când strângem în noi ura, 

invidie, răceala față de alte persoane. 

De multe ori credem că a ierta pe cineva este un 

favor pe care i-l facem acelei persoane. În 

realitate însă, acesta este cel mai mare favor pe 

care ni-l putem face chiar nouă înşine. 
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Şomajul a crescut atât de mult, încât nu se mai fac 

angajări decât la birourile pentru şomaj. 



Două femei discutau încet într-un compartiment de 

tren. Pe una dintre banchete stătea un domn, care 

pretindea că doarme. O femeie i se plângea 

prietenei cât de scumpe sunt rochiile şi bijuteriile 

în ziua de azi. 

 Cealaltă îi spune: 

 — Ar trebui să îţi găseşti un prieten, care în 

schimbul unor mici "favoruri" să fie dispus să-ţi 

ofere 500$ pe lună. Ştii tu, soții de azi nu mai sunt 

foarte atenţi cu soţiile, nu mai fac cadouri... 

 — Şi dacă nu îmi găsesc un prieten care să-mi ofere 

500$? 

 — Îţi găseşti doi care îţi oferă câte 250$. 

 În acel moment, bărbatul deschide un ochi şi le 

spune: 

 — Mă treziţi și pe mine când ajungeţi pe la 20$? 



Discuţie între două blonde: 

— I-am cumpărat soacrei mele un şampon din ăla cu 

"volume control". 

— Şi, cum e? 

— Nu e bun de nimic, încă o aud... 
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Un cuplu de vârstă mijlocie avea două fetiţe superbe, 

dar soţul îşi dorea un fiu. Au decis să mai încerce 

odată poate vor face un băiat. Soţia a rămas 

însărcinată şi a născut un băiat. Fericit, soţul s-a 

dus să îl vadă, dar a fost oripilat observând că era 

cel mai urât copil pe care îl văzuse vreodată.  

I-a spus soţiei: 

— Nu se poate că eu să fiu tatăl acestui copil! Eu sunt 

tatăl a două fetiţe superbe! Nu cumva m-ai 

înşelat? 

Soţia a răspuns surâzând: 

— Nu şi de data asta! 



Doi scoţieni se întâlnesc la poștă. 

— Ai pus o scrisoare? 

— Nu, am pus cerneală în stilou. 



Doi bărbaţi stăteau într-un bar liniştiţi şi fără să 

scoată o vorbă. La un moment dat unul dintre ei, 

cel mai în vârstă, strigă la celălalt: 

– M-am culcat cu mă-ta! 

În bar se face brusc linişte şi toate privirile se întorc 

către cei doi în aşteptarea scandalului.  

Primul tip strigă din nou la celălalt: 

– M-am culcat cu mă-ta! 

Celălalt tip ridică privirea, se uită la el şi răspunde: 
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– Du-te acasă, tată, eşti prea beat! 

Se întoarce soţul mai devreme acasă, deschide uşa la 

dormitor, când vede un tinerel în pielea goală care 

se scoală de lângă doamnă și sare iute pe geam. 

— Ce a fost asta, nevastă? 

— Ce să fie? Generaţia din ziua de azi: nici mie, mersi, 

nici ţie, pardon! 



La Rebus: 

EA: Bijuterii feminine, patru litere... 

EL: Țâțe. 

EA: Tâmpitule, inel! 



Am împrumutat bani de la prieteni şi mi-am cum-

părat iPhone 5. Acum nu mai vorbesc cu sărăntocii 

ăia. 



Între prietene: 

— Dragă, îmi vizitezi atât de des pagina de Facebook 

încât nu înţeleg cine eşti, amanta soţului meu sau 

soţia amantului meu... 



Criza financiară loveşte băncile, până şi pe cele de 

spermă, care nu-şi mai reînnoiesc abonamentele 

la revistele pentru adulţi. 
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Un tip a sunat astăzi la ziarul local pentru a plasa un 

anunţ la matrimoniale. 

— Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ? l-a întrebat tipul de 

la ziar. 

— "Mic de statură, grăsuţ şi chel, caută blonde înalte, 

cu sânii mari, exclusiv pentru sex. Fără obligaţii." 

— Mă cam îndoiesc că veţi obţine prea multe 

răspunsuri la asta, i-a răspuns reprezentantul de 

la ziar râzând. 

— Ai dreptate, zice tipul... Poţi adăuga şi brunete, 

totuşi... 



Se trezește dimineața toată familia. Părinții se 

pregătesc să plece la serviciu, Bulă la grădiniță. 

Mama e în duș, iar în timpul acesta tatăl intră în 

baie să-și spele dinții. Văzându-și soția, apetitul 

sexual crește, și se apucă ei de treaba lor 

părintească. Când erau în plin proces, intră în 

baie Bulă și vede toată scenă. Tatăl, văzându-l pe 

Bulă se gândește: Trebuie repede să inventez ceva, 

să nu șochez copilul. 

Începe s-o lovească pe nevastă-sa peste fund, și în 

același timp zice: 

— Na, altă dată să nu-l mai bați pe Bulișor.  

Şi continuă s-o lovescă. Bulă, bucuros: 

— Așa tati, dar poate fuți și motanul, să nu mă mai 

zgârie. 
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Soţul către soţia lui blondă: 

— Iubito, de ce trebuie să închiriem neapărat un 

camion de 30 de metri? Mai avem doar o masă şi 

patru scaune de mutat. 

— Nu uita de furtun... 



O blondă şi o brunetă aşteptau autobuzul în staţie: 

— Ce număr de autobuz aştepţi? întreabă blonda. 

— 9, răspunde bruneta. 

— Eu aştept numărul 6, spune blonda. 

La un moment dat, în staţie apare autobuzul 69: 

— Ce bine, mergem împreuna acasă! spune blonda. 



Un copil negru vine foarte voios acasă: 

— Tati, tati, am cea mai mare pulă din clasa a IV-a! 

Asta pentru că sunt negru, nu? 

— Nu, în paştele mă-tii, ci pentru că eşti un bou! Tu 

trebuia să fii într-a X-a... 



Doi prieteni vin de la o bere şi se pişă.  

Unul întreabă: 

— De ce mă piş eu aşa de zgomotos şi tu aşa de puţin 

zgomotos? 

— Pentru ca tu faci pipi pe maşina mea şi eu pe 

paltonul tău... 
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În avion, la clasa întâi, o doamnă e aşezată lângă un 

domn. La un moment dat, ea începe să strănute şi 

de fiecare dată începe să tremure din toată fiinţa 

ei, după care îşi şterge delicat nasul. Istoria se 

repetă, la care domnul de lângă ea i se adresează: 

— Mă scuzaţi, nu vreau să vă inoportunez, dar mi-e 

imposibil să mă abţin să vă întreb: de ce tremuraţi 

aşa de tare de fiecare dată când strănutaţi? 

— Pentru că sufăr de o boală foarte rară, de fiecare 

dată când strănut, am un orgasm.  

La care domnul, un pic jenat că nu a mai auzit de 

asemenea boală, o întreabă grijuliu: 

— Şi luaţi ceva? 

— Da... piper... 



Q Cum îl enervează nevastă-sa pe Emil Boc? 

 Îi ia cheile de la maşină de pe masă şi le pune 

pe frigider. 



Ce face un cal pe o pajişte cu canabis? 

 Paşte fericit! 



Q Ce spune o bucată de pâine unei pizza? 

 Unde eşti, plăcinţica garnisită! 
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Bunicul meu spunea mereu: 

— Nu te uita la bani; uită-te la sănătate. 

Deci, într-o zi în timp ce mă uitam la sănătatea mea, 

cineva mi-a furat banii mei.  

 Era bunicul. 



Pe parcursul studierii economiei, am învățat că cel 

mai bun moment pentru cumpărături este — anul 

trecut. 
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O tipă şi un tip stăteau de vorbă. Ea se prezintă: 

— Mă cheamă Carmen! 

— Ce nume frumos, mama dvs. a avut inspiraţie când 

vi l-a dat! 

— Nu, mi l-am dat singura, pentru că îmi plac 

maşinile şi bărbaţii: Car, Men. 

Mai stau ei de vorbă cât mai stau, ea întreabă: 

— Dar pe tine cum te cheamă? 

— Beerfuck! 



Toate promisiunile sunt teoretice. 



În toiul nopţii, Bulă, cu vânătăi pe față şi cu două 

valize în mâini, suna la uşa casei lui taică-său. 

— Ce-i cu tine, Bulă, la ora asta şi în halul ăsta? 

— M-am certat cu nevastă-mea.. 

— Şi a îndrăznit aia să dea în tine? Eu, în locul tău, o 

făceam bucăţi!  

Bulă, rânjind: 

— Dar ce crezi că am în valize? 



Bulă merge la medic... 

— Care e problema ta, tinere? 

— Vedeţi, visez de două săptămâni găini care joacă 

fotbal... Vreau să scap de aceste vise. 
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— Da... ia acum aceste pastile, ca să nu mai visezi 

găini care joacă fotbal! 

— Pot să le iau mâine? 

— De ce?  

— Păi... vedeţi... azi e finală şi nu vreau să o pierd! 



Un domn adevărat trebuie să ştie ce-i place unei 

doamne, pentru a nu merge cu ea acolo unde se 

vând aceste lucruri! 

 



O doamnă, cumpărându-şi o haină de blană, la 

casierie scoate din geanta bancnote mototolite şi 

umede.  

Văzând faţa nedumerită a casieriţei, îi spune: 

— Soţul a plâns. Tare, tare a mai plâns. 
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Discuţie între două pensionare: 

— Ieri, mergând pe stradă, am văzut un maniac! Am 

rupt-o la fugă!  

— Şi, l-ai ajuns? 



Într-o agenţie matrimonială: 

— Şi ce dacă are trei condamnări? În schimb, nu are 

nici un credit ipotecar! 



Armăsar regal 

Pe aeroportul din Londra, George W. Bush este 

primit de regină Angliei şi pleacă împreună spre 

palat într-un Bentley argintiu din 1934 până la 

limita centrului Londrei, unde se urcă într-un 

cupeu din secolul XVII, tras de şase armăsari 

magnifici. Deodată, armăsarul din dreapta spate 

dă drumul celei mai oribile şi cutremurătoare 

emisii de gaze, care umplu instantaneu trăsura. 

Regina se întoarce către Bush şi explică: 

— Domnule preşedinte, vă rog să acceptaţi regretele 

mele. Sunt sigură că înţelegeţi că există unele 

situaţii pe care nici o regină nu le poate controla! 

George W., un autentic gentleman texan, răspunde: 

— Majestate, vă rog să depăşim subiectul. Ştiţi, dacă 

n-aţi fi spus nimic, aş fi considerat că a fost unul 

dintre cai! 
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Ce e frumos şi lui Dumnezeu îi place. Şi adesea îl ţine 

pentru El sau îl ia la El. 



Un om intră în dormitor cu o capră în braţe. Soţia, 

întinsă în pat, citea o carte. Omul spune: 

— Uite dragă, asta este vacă cu care fac sex când tu 

ai migrene.  

Soţia răspunde: 

— Dacă n-ai fi fost aşa de prost, ai fi realizat şi tu că 

este o capră.  

— Dacă n-ai fi fost aşa de proastă, ai fi înţeles că 

vorbeam cu capra... 



Curios lucru: astăzi toţi mi-au dat dreptate cu toate 

că nu sunt şeful lor. 



Ieri seara stăteam de vorbă cu nevasta-mea despre 

eutanasiere şi i-am spus:  

— Să nu mă laşi niciodată într-o stare vegetativă, să 

fiu dependent de o maşină şi alimentat cu lichide. 

Dacă o să fiu vreodată într-o astfel de stare, te rog 

să mă decuplezi de la toate instalaţiile care mă ţin 

în viaţa.  

Şi atunci ea s-a ridicat, a închis televizorul şi 

calculatorul, apoi mi-a aruncat berea.  
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 Un cetăţean cu o broască pe cap se duce la doctor. 

Intră în cabinet şi broasca spune:  

— Domnule doctor, mi-a crescut ceva în fund.  
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Două babe în cimitir bibileau mormintele răposaţilor 

soţi. Una o întreabă pe cealaltă:  

— Câţi ani ai, dragă?  

— 75, dar tu?  

— 85 de ani.  

— A, şi te mai duci acasă?  



Un ţăran mulgea vaca. Se tot chinuia omul şi vaca 

dădea cu coada peste găleată. Stă ţăranul, se 

gândeşte şi până la urmă scoate cureaua de la 

pantaloni şi încearcă să lege coada vacii de un 

picior, când îi cad pantalonii îi vine.  

Intră nevasta şi îl ia la întrebări. 

La care bărbatul zice:  

— Iaca fac şi eu sex cu vaca. Dacă-ţi spun că vreau s-

o mulg nu mă crezi!  



Un grup de turişti vizitează ruinele unui castel 

medieval. Privind în jur, un băieţel îşi întreabă 

încet tatăl: 

— Aici a învăţat mama să conducă maşina? 



— De ce bei, prietene? 

— Ca să-mi înec amarul. Dar nu reuşesc pentru că 

nesimţitul a învăţat să înoate... 
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Editorialul este un articol de fond de ten. 



Două clătite merg. La un moment dat una se 

împiedică şi îi sare gemul.  



Să aveţi un sfârşit de săptămâna cumsecade! 



— Mulţumesc, d-le doctor, că m-aţi vindecat de 

grandomanie. Acum sunt un om de o excepţională, 

neîntrecută, fantastică, ba chiar aş putea spune 

fenomenala modestie. 



Gândesc, deci exist.  

 Toată lumea care există gândeşte? 



Să nu te joci cu inima unei femei, căci este doar una. 

 Mai bine joacă-te cu sânii — sunt doi! 



La raionul audio-video: 

— Pot să vă ajut cu ceva? 

— Nu, mulţumesc! Mă uitam ce aş mai putea 

descărca de pe torrente.  
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Un manelist:  

— Sunt mort după trupa Unknown Artists! În special 

îmi plac Track 02 şi Track 08, iar Track 15 e 

genial!  



— Maria, cum merge cu dieta? 

— Bine, dragă. 

— Ai slăbit mult? 

— Ştii vulturul pe care l-am tatuat pe burtă? 

— Da! 

— E, acum a devenit un colibri! 



Un Maybach mare la stop. Un Tico vine cu viteză din 

spatele lui şi îl buşeşte. Pe ecranul computerului 

de bord apare: New hardware found. Install? 



— Ionescule, tu crezi în reîncarnare?, întreabă şeful 

de echipă... 

— Nu ştiu, şefule, ce să zic... nu prea cred... Dar de 

ce mă întrebaţi? 

— Păi... te cheamă la telefon bunica ta, la care ai fost 

la înmormântare acum trei zile! 



Mai bine Durex decât Pampers. 
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— Cred că cea mai mare fericire pentru o femeie este 

să se căsătorească cu bărbatul pe care îl vrea. 

— Hm... Cea mai mare fericire pentru o femeie este 

să se căsătorească cu bărbatul pe care îl vrea altă 

femeie! 
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— Cum a fost întâlnirea pe nevăzute?, îl întreabă un 

student pe colegul de cameră. 

— Nasoală! Tipa a apărut într-un Rolls Royce din 

1932. 

— Păi asta-i o maşină foarte scumpă. Ce e rău în 

asta? 

— Ea era primul proprietar... 



— Doctore, soţia şi-a pierdut vocea. Ce să fac? 

— Încercaţi să vă întoarceţi acasă noaptea pe la ora 

trei! 



Într-o zi, Bulă vine cu papagalul la şcoală. 

— Bulă, ce caută papagalul aici?, întreabă 

învăţătoarea. 

— Păi... Nu pot risca! Când eram acasă, tata a zis: 

"Imediat ce pleacă Bulă la scoală, îţi nenorocesc 

păsărica!" 



EA: Iubitule, cred că n-ai uitat că săptămâna viitoare 

e ziua mea! 

EL: Cum aş putea să uit? Cam ce cadou ţi-ai dori? 

EA: Aş vrea ceva care să ajungă de la 0 la 100 în mai 

puţin de 5 secunde. 

EL: Un cântar...? 
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Pe o familie de bogătaşi i-a afectat criza mondială. 

Fac ei o şedinţă de familie şi bărbatul îşi expune 

primul planul pentru a scăpa de criză.  

— Nevastă, ce ai zice dacă ai învăţa şi tu să găteşti 

ca renunţăm la bucătăreasă? 

La care, nevasta: 

— Auzi, bărbate, mai bine ai învăţa tu să faci sex şi 

renunţăm la şofer. 



Micuța Alinuţa se plânge mamei: 

— Mă doare stomacul… 

— E gol, Alinuţa, de-aia te doare. Mai bagă şi tu ceva-

n el! 

Vine tatăl. Soția: 

— Îți pun să mănânci? 

— Nu… lasă-mă puțin, mă cam doare capul… 

Alinuţa: 

— E gol, tati, de-aia te doare. Mai bagă şi tu ceva-n 

el. 



La școală, doamna învățătoare îi întreabă pe copii 

dacă știu sensul expresiei “pentru orice even-

tualitate”. Unii spun că da, alții că nu. Doamna le 

explică și le cere să exemplifice. Bulă cu mâna pe 

sus. Doamna se face că nu-l vede: 

— Maria, spune tu! 
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— Tata a plecat în delegație și a mai luat cu el 100 

euro în plus, pentru orice eventualitate. 

— Bravo, Maria!  

Bulă tot cu mâna pe sus. Doamna se face că nu-l vede. 

— Costel, tu la ce te-ai gândit? 

— Mama a plecat la piață și a mai luat cu ea o sacoșă, 

pentru orice eventualitate. 

— Foarte bine, Costel! 

Bulă insistă cu mâna pe sus. 

— Hai, Bulă, zi și tu. 

— Doamna învățătoare, preoții catolici n-au voie să 

se însoare, dar Dumnezeu le-a dat și lor câte o 

pulă, pentru orice eventualitate. 



Bulă era pe moarte, iar moartea i-a zis:  

— Bulă, dă-te jos de pe mine! 

 

— Vreau să vorbesc cu domnul comisar şef! 

— E în grajdul bovinelor... O să-l recunoaşteţi uşor, 

că are pe cap un chipiu! 

 

— Ce s-a întâmplat cu mine?, bolborosea un tip, 

revenindu-şi după o operaţie chirurgicală. 

— Aţi nimerit într-un accident rutier şi aţi fost 

operat. 

— Înseamnă că sunt în spital? 

— În mare parte, da…  
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— Ai nişte degete lungi şi frumoase, cânţi la pian? 

— Nu, spăl eprubete. 

 

Prietena mea a prins buchetul la nunta unor prieteni, 

şi îmi zice: 

— Ştii ce înseamnă asta, nu? 

— Da, nu mai este nevoie să-ţi cumpăr flori... 

 

La stomatolog. 

— Doctore, cum sunt dinţii mei? 

— Din punctul meu de vedere , excelenţi. 

— Cum aşa ? 

— Da, da. 10 sunt de scos şi restul de plombat. 

 

Cel mai fericit bărbat este ăla care: 

— îşi vede fiica pe coperta revistei "Vogue"; 

— îşi vede băiatul pe coperta revistei "Sport"; 

— îşi vede amanta pe coperta revistei 

"Playboy"; 

— îşi vede nevasta la TV la emisiunea 

"Dispăruţi fără urmă". 

 

Q Ce face o blondă când se întâlneşte cu o vulpe? 

 O întreabă:"Cât ai dat pe blană?" 
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— De câţi bani ar fi nevoie, stimată doamnă, ca să vă 

cuceresc inima? 

— O, domnul meu, inima mea nu este de vânzare! 

— 200.000 $? 

— Glumiți, domnule... 

— 500.000 $! 

— Mă jigniţi... 

— 2.000.000 $?! 

— Știu şi eu... poate că n-ar fi rău s-o mai evaluez din 

când în când. 

 

Nevastă-mea m-a bătut la cap toată ziua că are 

nevoie de o nouă garderobă pentru primavară 

- vară. 

Până la urmă n-am avut încotro şi am cedat. 

I-am tăiat toate mânecile la hainele de iarnă… 

 

Am cumpărat recent 51% dintr-o societate care are 

ca obiectiv vânătoarea de vampiri. Acum eu sunt 

principalul deţinător al... țepei. 

 

De fiecare dată când nevastă-mea găteşte, îmi place 

să mă furişez în spatele ei, să o strâng uşor în 

braţe şi să-i şoptesc suav la ureche: 

— Hai să comandăm o pizza… 
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Q Cum îţi dai seama că eşti obez? 

 Stai pe plajă, la soare, vin tipii de la GreenPeace 

şi încearcă să te tragă înapoi în mare.  

 

Prietena mea mi-a spus că nu vrea să mă mai vadă 

niciodată. 

 Aşa că i-am pus un sac pe cap şi am încuiat-o în 

beci… 

 

Q Când se gândeşte un bărbat să aprindă lumânări la 

cină? 

 Când e pană de curent! 

 

S-au întâlnit doi cunoscuţi: 

— Am auzit că te-ai însurat. Aşa-i? 

— Da! 

— Şi de ce-ai făcut-o? 

— Nu-mi mai plăcea mâncarea de la cantină. 

— Şi acum? 

— Acum îmi place! 

 

— Azi noapte te-ai prefăcut?  

— Nu, chiar dormeam, zise ea. 
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— Te-am visat astă noapte! spune ea, soţului. Ah, ce 

vis minunat...  

— Mi-l povesteşti şi mie?  

— Se făcea ca tu ai plecat să lucrezi în străinătate 

pentru doi ani. Îmi scriai câte o scrisoare în 

fiecare zi. Iar bărbatul care mi le aducea era 

foarte chipeş. Ah, cât era de drăguţ... 

  

— Este clar că cei mai proști bărbaţi au întotdeauna 

cele mai frumoase soții, spune soţul soţiei sale.  

— Vai, dragă, dar mă flatezi cu complimentele tale, 

i-a răspuns zâmbind soţia. 

  

De 8 martie vine un inginer cu un buchet imens de 

trandafiri la director: 

— Dom' director, să trăiţi, la mulţi ani, pentru dvs. 

cel mai mare buchet de 8 martie! 

— Bă, tâmpitule! Ai înnebunit? Păi de 8 martie se dau 

flori la femei şi... ce, am faţă de femeie? 

Inginerul: 

— Nu, dom' director, dar sunteţi totuşi cea mai mare 

curvă din instituţie! 

 

Q Cum poate un bărbat să-şi păstreze tinereţea? 

 Simplu, îi cumpără haine scumpe şi bijuterii! 
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La piscină, supraveghetorul urlă la un băieţel: 

— Nu mai face pipi în piscină! 

Băieţelul, foarte mirat şi ruşinat, răspunde: 

— Dar toată lumea face ... 

Supraveghetorul urlă şi mai tare: 

— Da, dar nu de pe trambulină! 

 

Merge Bulă la Alinuța şi îi spune : 

— Aly, am nevoie de ajutor la engleză... Poţi să îmi 

spui cum se spune: gheață, ceai, picior? 

— Sigur: ice, tea, foot. 

 

Un fiu merge la tatăl lui şi îi zice: 

— Tată, vreau să îţi spun ceva! 

— Ce, dragul tatei? 

— Sunt gay! 

— Şi cum vine asta băiatul tatei? 

— Adică homosexual! 

— Tot nu înţeleg, ce îi aia? 

— Tată, mie îmi place să sug pula! 

— Ai de capul meu, eşti leit mă-ta! 

 

Q De ce cozonacul este de sex masculin şi pâinea este 

de sex feminin? 

 Cozonacul are ouă... 
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— Nu ştiu ce este mai nasol: faptul că mi-a trimis un 

SMS "Hai să ne despărţim" sau faptul că două 

minute mai târziu mi-a mai trimis unul: "Scuze, 

nu era pentru tine"? 
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Patru bătrâni s-au dus la un club să joace golf. După 

câteva minute, unul dintre ei zice:  

— Da, se pare că odată cu trecerea anilor aceste 

dealuri au devenit mai abrupte şi mai mari...  

— Dar şi distanța de la o gaură la alta este tot mai 

mare şi mai mare, zice al doilea.  

— Ca să nu mai spun că şi crosele au devenit mai 

grele, vorbi şi al treilea. 

— Nu vă mai tânguiţi atâta, spuneţi mulţumesc că 

măcar vă aflaţi pe partea corectă a ierbii! spuse al 

patrulea bătrân. 



Din punct de vedere al bărbaţilor, cadourile pentru 

femei se împart în două categorii: 

1. Ei, asta nu-i place! 

2. La ce-i trebuie asta? 

 

Victor Ponta şi-a luat telefon de ultimă generaţie, cu 

Taci-Crin. 

 

Soţul şi soţia stau în faţa televizorului şi se uita la 

Animal Planet.  

REDACTORUL emisiunii:  

— Acum, o pereche superbă de elefanţi. La elefanţi, 

actul sexual durează aproximativ două ore.  
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SOŢIA sare la soţ:  

— Ai auzit?  

REDACTORUL:  

— Acum vedeţi o pereche de hipopotami. La 

hipopotami actul sexual durează aproximativ o 

oră şi jumătate.  

SOŢIA:  

— Ai auzit? Aşa mai înţeleg şi eu!  

REDACTORUL:  

— Acum avem în cadru o pereche de reni nordici. La 

reni, datorită climei reci, actul sexual durează 

maxim 30 secunde.  

SOŢUL către soţie:  

— Ai auzit? Acum ce mai zici?  

SOŢIA:  

— Prostule! Uite-te la el ce coarne are!  

 

Doi ardeleni stau de vorbă la o pălincă.  

La un moment dat, unul zice: 

— Auzi mă, dacă io i-aş trage-o lu' nevastă-ta, noi doi 

ce înseamnă că am fi? Cumnaţi? Cuscri? Sau ce? 

 Celălalt stă pe gânduri şi apoi răspunde: 

 — Mă, io cred că am fi chit. 

 

Trei prieteni, stând de vorbă la o bere. Unul din ei se 

confesează: 

— Cred că nevastă-mea are o aventură cu elec-

tricianul. 
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— Cum aşa? 

— Ieri, când m-am uitat întâmplător sub pat, am 

văzut o şurubelniţă şi ştiu sigur că nu am în casa 

aşa ceva. 

— Acum, că mi-ai spus, cred că şi nevastă-mea are o 

aventură cu instalatorul. Zilele trecute am găsit 

sub pat o cheie, ori eu nu am în casa aşa ceva. 

— Acum îmi dau seama! exclamă al treilea. Cred că 

nevastă-mea mă înşeală cu un cal. 

— Cum aşa? Imposibil! se miră cei doi. 

— Nu, serios. Aseară, când m-am întors acasă, era un 

jocheu ascuns sub patul nostru. 

 

Pleacă soţul în altă cameră cu mobilul în buzunar. 

Scoate mobilul şi sună acasă pe fix. Soţia ridica 

receptorul.  

Soţul: 

— Scumpo, te iubesc...  

Apoi închide. Se întoarce înapoi şi întreabă: 

— Cine a sunat?  

Soția, surprinsă: 

— Nimeni... o prietenă... 

 

Un om de afaceri îi trimite un fax soţiei sale: 

„Draga mea soţie, o să înţelegi că acum când tu ai 54 

de ani, eu am anumite nevoi pe care tu nu mi le 

mai poţi satisface. Sunt foarte fericit alături de 

tine, te consider o soţie minunată şi, sincer, sper 
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că nu te vei simţi rănită sau jignită când vei afla 

ca în momentul în care tu primeşti acest fax, eu 

fac sex în hotelul Camino Real cu Nicole, secretara 

mea, care are 18 ani. Totuşi, voi ajunge acasă 

înainte de miezul nopţii.” 

Când ajunge la hotel cu secretara, găseşte la recepţie 

un fax în care scria:  

„Dragul meu soţ, am primit faxul tău şi nu pot decât 

să-ţi mulţumesc că m-ai anunţat. Profit de această 

ocazie să îţi reamintesc că şi tu ai tot 54 de ani. În 

acelaşi timp, te anunţ că atunci când vei citi acest 

mesaj, eu voi fi în mijlocul unei partide de sex 

lângă piscină noastră cu John, băiatul care vine să 

o cureţe, şi care, la fel ca şi secretara ta, are tot 

18 ani. Şi cum, pe lângă faptul că eşti un om de 

afaceri de succes, eşti licenţiat în matematică, îţi 

vei da seama ce intră oare de mai multe ori? 18 în 

54 sau 54 în 18?” 



Cum se alintă procurorii DNA la telefon: 

— Închide-l tu... 

— Ei, închide-l tu... 

 

Q Care e diferenţa dintre inginerul mecanic şi 

inginerul constructor? 

 Primul construieşte arme de distrugere, al 

doilea … ținte!  
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Am mult curaj, dar mi-e frică 

să-l folosesc 

 

 

Tot ce se spune după a cincea bere se numeşte 

scurgere de informaţii! 

 

– Ia spune, cum ai săvârşit cele nouă furturi? 

întreabă judecătorul. 

– Domnule judecător, pesemne ca am fost de fiecare 

dată foarte beat şi nu-mi mai aduceam aminte că 

n-am voie să fac aşa ceva. 

 

– Acuzat, relatează, te rog, cum ai deschis seiful din 

care ai furat bijuteriile. 

– Cu tot respectul, domnule judecător, nu pot să fac 

aşa ceva. Ţinând cont de faptul că sala e plină de 

concurenţi, cred că îmi veţi da voie să păstrez 

acest secret profesional... 

 

— Dragul meu, ce ai făcut tu ca să meriţi o soţie ca 

mine?! 

— Nu ştiu, dar promit să nu mai fac... 
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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! 

 

 

– Ascultaţi conţinutul acestui bilet: Îngerul meu 

scump, crede-mă că-mi este foarte, foarte dor de 

tine. Crezi că-mi satisfac această dorinţă văzându-

te el fugitivo sau vorbind la telefon? Fă tot 

posibilul să ne vedem mâine la sora ta! Te pup cu 

mult dor. Eu. Vă este cunoscut?  

– Da, domnule judecător. 
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În vestul îndepărtat, la mijloc de secol XIX, un 

pistolar beat intră într-o cârciumă, scoate 

pistoalele, se îndreaptă spre bar, priveşte 

barmanul şi spune: 

– Dacă mişti, eşti mort! 

Barmanul, scârbit de viaţă, răspunde: 

– Eşti idiot, dacă mişc sunt viu... 

 

Într-o groapă adâncă a nimerit un leu. Alături, 

creştea un copac. Pe ramura acestui copac sărea o 

maimuţă şi tot se bucura: 

— Ei, gata, pisică rea ce eşti! Ghearele pentru 

mărgele, dinţii pentru bijuterii, blana pentru 

covor, capul pe perete, aşa îţi trebuie! 

Şi aşa vreo jumătate de oră. Dar ramura se rupe şi 

maimuţa căzu alături de leu: 

— Vai! Nici n-o să mă crezi! Am coborât să-mi cer 

scuze! 

 

Ştiţi cum s-a născut celebra expresie: "Bună seara, 

prieteni"? Înainte, când se suia pe scenă, Cristi 

Minculescu urla cât îl ţineau bojocii, după model 

occidental: "Bună seara, Bucureşti!", "Bună seara, 

Timişoara!", "Bună seara, Sibiu!", până ce Iris a 

avut concert în... Băicoi! 
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Către toţi angajaţii: 

În urma implementării noilor politici de personal în 

instituțiile publice, s-a stabilit că este necesară 

reducerea numărului de salariaţi cu 25%. 

Persoanele disponibilizate vor fi selectate în urma 

unor analize riguroase.  

Pentru efectuarea acestor analize, vă solicităm să 

treceţi pe la Departamentul de Resurse Umane 

unde vi se vor recolta următoarele probe: 

– 10 ml de sânge; 

– 20 g de scaun. 

Dorim să stabilim, prin analize specifice de 

laborator, dacă aveţi munca în sânge sau dacă vă 

căcaţi pe ea. 

CONDUCEREA 

 

Într-o noapte vin hoţii în casă la Bulă. Cauta ei ce 

căuta şi nu găsesc nimic. La un moment dat, se 

trezeşte nevasta lui Bulă: 

– Bulă! Bulă! Bulă, trezește-te, au venit hoţii! 

– Taci femeie! Eu mă ascund de ruşine că nu avem 

nimic în casă şi tu urli în gura mare. 

 

Bulă era în doliu. 

— Ce s-a întâmplat, Bulă? 

— A murit bunicul! 
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— Câţi ani avea? 

— 105! 

— Eeee, păi... a trăit destul! De ce a murit? Cancer? 

Leucemie? Parkinson? 

— Nu! L-a împuşcat unu' că l-a prins la nevastă-sa! 

 

La facultate, profesorul le ţine un discurs studenţilor 

despre bunele maniere: 

— Cunoașteți o fată şi o invitaţi la un restaurant. În 

timpul mesei trebuie să vă duceţi la baie. Popescu, 

cum te-ai scuza? 

— Domnişoară, trebuie să mă duc să urinez, scuzați-

mă o clipă. 

— Foarte urât! Ionescu, tu cum ai spune? 

— Vă rog, domnişoară, să mă scuzaţi o clipă că am 

nevoie la toaletă! 

— Este mai bine, dar nu este frumos să pomeneşti de 

toaletă în timpul mesei! Bulă, tu cum ai spune? 

— Domnişoară, scuzați-mă o clipă deoarece trebuie 

să dau mâna cu un vechi prieten cu care am făcut 

armata şi pe care sper să pot să vi-l prezint în 

această seară! 

 

Nevastă-mea m-a încurajat să-mi caut o chestie 

pentru mărirea penisului.  

Am găsit-o, am probat-o şi rezultatul e rapid şi 

fantastic.  

În plus, arată bine, are 19 ani şi o cheamă Nataşa. 
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La radio Erevan se întreabă: 

— Cine este amantul doamnei Brejnev? 

Radio Erevan răspunde: 

– Nu ne băgam în viaţa particulară a tovarăşului 

Kosâghin... 

A doua zi linişte, a treia zi linişte... a cincea zi: 

— Aici radio Erevan! Transmitiem din Siberia! 

 

 

În plin act sexual, o femeie îi spune soţului ei: 

– Tu semeni cu un celular!  

– Vibrez mult? 

– Nu! Dar intrând în tunel, îţi cade semnalul. 
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Stalin, după ce a primit o delegaţie de muncitori din 

Ural, nu-şi mai găsea ţigările. Îl sună pe 

comandantul NKVD Lavrenti Beria şi-i cere să ia 

măsuri. După o oră, căutând un dosar, Stalin le 

găseşte într-un sertar şi-l suna pe Beria şi-i spune 

că nu mai e nevoie de vreo măsură pentru că şi-a 

găsit ţigările. Beria răspunde: 

— Păcat, mare păcat! Mărturisiseră cu toţii! 

 

Criză mare. Un cartier financiar, plin de sedii de 

bănci şi birouri de firme. Pe un pervaz sta un 

bărbat cu privirile rătăcite, pregătindu-se să sară 

în gol. Jos, în mulţimea care se uita, doi curioşi. 

Unul îl întreabă pe celălalt: 

— Oare cu cine face banking? 

 

Culmea telefoniei mobile: Să ieşi cu telecomanda în 

oraş şi să sune.  

 

Tânărul o întreabă pe bunica: 

– Mi-ai văzut cumva pastilele (ecstazy) pe care le-

am lăsat pe masă? 

– Fuck the pills, man, have you seen the dragon in the 

kitchen? 
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Q Vrei ca sexul să fie de neuitat? 

 Cumpără-ţi pastilă pentru stimularea pro-

cesului de memorare! 

 

Intuiţia este o voce interioară cu dicţie neclară. 

 

Un tip se îmbată la petrecerea lu' şefu' şi a două 

dimineaţa vorbea cu nevastă-sa: 

EA: Ca de obicei, te-ai îmbătat ca un porc şi te-ai 

făcut de căcat în faţa şefului. 

EL: Să mă piş pe el. 

EA: Asta ai făcut aseară şi te-a dat afară. 

EL: Atunci să-l fut... 

EA: L-am futut eu şi mâine dimineaţă te poţi duce la 

serviciu, boule. 

 

Bula împreună cu nişte prieteni erau în metrou. O 

femeie în vârstă se apropie de Bulă şi îi spune: 

– Măi băiete, pe tine nu te-au învăţat la şcoală să dai 

locul unei femei mai în vârstă? 

– Te dor picioarele, mamaie? 

– Da! 

– Matale, când erai tânără, dădeai locul? 

– Da! 

– Ei, vezi? D-aia te dor picioarele! 
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Un broscoi sună la linia ferbinte a unui medium şi i 

se spune: 

– Ai să cunoşti o tânără frumoasă care va dori să ştie 

TOTUL despre tine. 

– SUPER, răspunde broscoiul. O s-o cunosc la o 

petrecere? 

– Nu, răspunde mediumul, anul viitor, la ora de 

biologie. 

 

O tipă blondă, superbă, la volanul unei maşini 

superbe, opreşte la semafor. Apare "aurolacul" de 

zona şi-i cere o ţigară. Blondă i-o oferă imediat ca 

să scape de el. 

Între timp, se pune de verde şi tipa pleacă în trombă. 

La următorul semafor, în mod ciudat, acelaşi 

individ: 

– Doamnă, dă-mi şi un foc. 

Tipa îi dă bricheta cu totul, ca să-l vadă plecat de 

lângă portiera şi porneşte mai departe. La al 

treilea semafor, acelaşi individ: 

– Doamnă, ai fost o damă bună cu mine aşa că, dacă-

mi dai 1 leu, te învăţ să ieşi din giratoriu. 

 

Dragostea este atunci când stai treaz toată noaptea 

cu un copil bolnav sau cu o adultă foarte 

sănătoasă. 
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Două văduve în vârstă locuiesc împreună într-un 

apartament. Într-o seară, tocmai se pregătesc de 

culcare, când una dintre ele spune: 

– Parcă ar umbla cineva pe hol! 

– Mă duc să văd... spune cealaltă. 

– A! NU! Eu am auzit prima! 

 

 

Lecţia 1 – COMUNICAREA 

Un tip intră în propria locuinţă, obosit după o zi de 

muncă. Exact în acelaşi timp, nevasta lui iese de 

sub duş. Deodată, se aude soneria apartamentului. 

După o discuţie scurtă, în timpul căreia decid care 

dintre ei să meargă să răspundă, femeia iese, se 
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înveleşte într-un prosop de baie, şi se duce să 

deschidă uşa de la intrare. Era Mircea, vecinul de 

palier. Înainte să poată spune un cuvânt, Mircea o 

întrerupe: 

– Îţi dau 500 de euro pe loc, dacă laşi să cadă 

prosopul de baie cu care eşti acoperită! 

Puţin mirată, femeia ezita câteva secunde, după care 

desface prosopul şi rămâne goală în faţa lui 

Mircea. El o priveşte din cap până-n picioare, 

după care îi întinde cei 500 de euro. Surprinsă de 

această întâmplare, dar mulţumită de mică avere 

pe care tocmai o făcuse în mai puţin de două 

minute, femeia închide uşa apartamentului şi 

intră în sufragerie unde soţul său privea la 

televizor. Soţul o întreabă: 

– Cine-a fost? 

– Mircea, vecinul nostru de palier. 

– Ah, perfect. Ţi-a dat cei 500 de euro pe care mi-i 

datora? 

Morala: Dacă împărtăşiţi la timp partenerilor 

dumneavoastră informaţiile importante refe-

ritoare la clienţi şi la riscuri, puteţi evita o 

vânzare sau o negociere proastă! 

 

Lecţia 2 — CUNOAŞTEREA PRODUSELOR  

şi SERVICIILOR 

La volanul maşinii sale, în drum spre biserică, un 

preot trece pe lângă o călugăriţă care mergea pe 

jos. Se opreşte şi se oferă să o ducă până la 

mănăstire.  
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Ea acceptă, urca în maşină şi, încrucişându-şi 

picioarele, lasa la vedere nişte coapse superbe. 

Preotul nu se poate abţine şi, tot fixând picioarele 

tinerei călugăriţe, pierde pentru câteva momente 

controlul autovehiculului. După ce reuşeşte să 

stăpânească din nou maşina, pune dintr-odată 

mâna dreaptă pe picioarele măicuţei. Ea îl 

priveşte şi spune: 

– Părinte, vă amintiţi Psalmul 129? 

 

Ruşinat, preotul se retrage subit şi-şi prezintă 

scuzele. Puţin mai încolo, sub îndemnul tentaţiei, 

profită de schimbarea vitezei pentru a începe din 

nou. 

Şi măicuţă îl apostrofează prompt: 

– Părinte, vă amintiţi Psalmul 129? 

Părintele roşeşte din nou din cap până-n picioare şi 

retrage mâna de pe picioarele pasagerei, 

bâlbâind: 
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– Îmi pare rău, sora, trupul îmi este foarte slab. 

Ajung la mănăstire, călugărița coboară din maşina 

fără să spună un cuvânt, şi-i aruncă o ultimă 

privire plină de înţelesuri. Preotul se grăbeşte 

către prima Biblie pe care o găseşte şi citeşte 

uluit: 

„Mergi mai departe, caută întotdeauna în sus şi-ţi 

vei găsi gloria." 

Morala: La muncă, fiţi întotdeauna bine informaţi 

pentru că altfel riscaţi să rataţi ocazii unice! 

 

Lecţia 3 — RELAŢIILE CU COLEGII 

Un agent de vânzări, un contabil şi un director de 

personal, toţi colegi în aceeaşi firmă, ies 

împreună la prânz să mănânce şi, cum mergeau ei 

către un mic restaurant să ia masa, găsesc pe 

strada o lampă cu ulei veche. O ridică... şi un duh 

iese la lumină. 

– De obicei eu împlinesc 3 dorinţe, dar cum voi 

sunteţi 3, am să vă împlinesc câte una la fiecare. 

Agentul de vânzări intră repede în față gesticulând: 

– Eu, eu! Vreau să fiu pe o plajă albă din Bahamas 

într-o vacantă care să nu se termine niciodată şi 

fără să am griji care să mă împiedice cumva să mă 

bucur de frumuseţea vieţii. 

Nici nu termină bine dorinţa şi agentul dispare 

imediat.  

Contabilul iese şi el în faţă: 

– Eu, eu! Eu vreau să savurez un Martini pe o plajă 

din Tahiti, împreună cu femeia visurilor mele. 
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Şi puf!, dispare şi contabilul. 

– E rândul tău, spuse duhul uitându-se la directorul 

de personal. 

– Vreau ca ăştia doi să fie înapoi la birou până se 

termină ora de masă. 

Morala: Lăsaţi întotdeauna superiorul (ierarhic) să-

şi exprime primul dorinţele. 

 

Greierele şi Furnica  

Primăvara. 

Furnica sapa, pune seminţe, face straturi. Apare şi 

greierele. 

– Ce faci, greieraşule? 

– Merg la un tenis cu băieţii. 

– Măi, mai! Să nu vii la iarnă să-mi ceri mâncare, că 

nu ştiu ce-ţi fac! 

– Da, da, bine... 

Vara. 

Furnica aduna, seceră, coseşte. Trece greierele, cu o 

chitară sub braţ. 

– Ce faci, mă? 

– Mă duc să cânt cu băieţii în parc. 

– Să nu uiţi: de la mine să nu ceri de mâncare. 

Toamna. 

Furnica culegea de zor, făcea dulceţuri, punea 

conserve. Trece greierul, tot cu chitara sub braţ. 

– Ce faci, mă? 

– Mă duc să cânt cu băieţii în bar. 

– Bine, mă, da' la muncă nu vii până la iarnă? 
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Vine iarna. 

Furnica stătea în pridvor, înfofolita într-un sal şi cu 

un ceai fierbinte în mână, când vede o limuzină. 

Din ea coboară greieraşul. 

– Ce faci, greieraşule? 

– Uite, mă duc la Paris să cânt. Am avut succes cu 

chitara. 

– Bine, greieraşule, baftă. Şi dacă-l vezi pe unu', 

Toparceanu, zi-I că-mi bag picioarele în "Balada" 

lui. 
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Bulă trăia în sat de munte cu Maria lui. Într-o zi îi 

vine ordinul de recrutare. 

Îi zice Mariei: 

— Marie, vino cu mine la gară că eu n-am mai văzut 

lumea. 

A doua zi merg ei la gară. Dimineaţa tare, noapte 

încă, apare lumina locomotivei. 

Bulă ia un par şi aşteaptă pe linie.  

(Trenul: UUUUUU! UUU!). După două minute, Bulă 

la spital în ghips. Maria îl ia acasă şi-l aşează ca 

la spital agăţat cu picioarele în sus. Maria îi pune 

un ceai să fiarbă. (Ceainicul a început să 

clocotească: UUUUUU! UUUU!). Bulă se ridică 

repede din ghips, ia un par şi distruge ceainicul. 

Maria vine speriată şi-l întreabă: 

— De ce l-ai distrus? 

BULĂ: Aşa trebuiesc bătuţi de mici, ai văzut ce-ţi fac 

când cresc mari? 

 

Un tip stătea în barul unui hotel şi vede o tipă mişto 

la o altă masă. Cheamă chelnerul şi îi spune să o 

invite la masă la el. Chelnerul se întoarce: 

— Domnișoara a zis că nu poate să vină pentru că are 

proteze noi la picioare şi îi scârţaie, dar poate 

vreţi să mergeţi dumneavoastră la masa ei! 

Tipul se duce, stau de vorbă şi la sfârşit o invită în 

camera lui de hotel. 
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Tipa refuză tot pe motiv că-i scârţaie protezele şi-l 

invită în tufişuri. 

Merg în tufişuri, tipul îi ia picioarele la subraţ şi 

începe să o fută. 

Doi beţivi mai încolo: 

— Ia uite bă! Ăla e mai beat ca noi şi fute o roabă! 

 

La o nuntă izbucneşte bătaia, zboară sticle şi farfurii, 

sunt o mulţime de răniţi. Vin salvările să le acorde 

oamenilor primul ajutor. Un rănit, în loc să geamă 

sau să urle, se apucă să râdă în hohote. 

— De ce râzi? se răsteşte la el medicul. Nu vezi în ce 

stare eşti? 

— Cum să nu râd, răspunde tânărul, dacă ouăle 

prietenului meu, mirele, sunt la mine în buzunar... 

 

Mergea Bulă la plimbare şi i-a ieşit în cale o vacă. 

— Dar tu unde te grăbeşti? 

— Păi, mă întâlnesc cu iubitul meu în parc! 

— Dar şi eu mă întâlnesc cu iubita mea tot în parc! 

— Vai... noi doi...! 

— Daaaaaaa! 

 

Un tip e foarte norocos şi câştigă la orice joc, fie loto 

fie bingo. Sătul, merge la biserică şi se roagă: 

— Doamne, fă să mai câştige şi alţii şi să pierd şi eu 

măcar o dată! 
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Domnul îl aude şi-i spune că l-a ales pe el pentru că 

e un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorinţa. 

Totuşi, pentru că e singur pe lume i-o dă de soţie pe 

Miss India. Omul nostru n-are de ales, o ia cu el 

acasă în speranţa că aceasta îi va aduce totuşi un 

mic ghinion. 

Trec câteva luni şi într-o seară îi spune soţiei: 

— Draga mea, eşti senzaţionala ca nevasta, dar am şi 

eu o mică nemulţumire. Semnul tău de pe frunte 

mi-ar place să-l dai jos! 

Soţia e de acord, dar îl lasa pe el să-l desprindă. 

Şi ce vede omul nostru dedesupt, cu litere mici, mici, 

mici: 

— Aţi câştigat o Dacie +20 de milioane! 
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— Dacă, ştiam că eşti fată mare, aş fi petrecut mai 

mult timp în preajma ta... 

— Dacă aş fi ştiut că ai mai mult timp, mi-aş fi dat 

jos chiloţii... 

 

Mama îşi învaţă fiica: 

— Ştiţi, când lonica m-a trântit pentru prima dată pe 

spate şi mi-a dat chiloţii jos am fost atât de 

surprinsă încât aproape... cât pe ce... aproape... 

— Ce aproape? 

— Aproape că începusem să mă opun. 

 

— Ai urla, Paraschivo, dacă ţi-aş da acum chiloţii jos 

şi ţi-aş pune-o? 

— Vai, aşa ceva încă n-am făcut! 

— N-ai mai făcut sex? 

— Nu! Niciodată n-am urlat. 

 

Un bărbat se uită mulţumit în faţa unei oglinzi la 

bărbăţia lui: 

— Dacă ar fi numai cu cinci centimetri mai lungă, eu 

aş fi regele! 

Nevastă-sa se uita dezamăgită la el şi-i spune: 

— Dacă ar fi cu numai cinci centimetri mai scurtă, tu 

ai fi regina... 
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Un tânăr se furişează în spatele prietenei lui la 

ştrand şi prinzând-o de ochi îi spune: 

— Ghiceşte cine sunt din trei încercări! Dacă nu 

reuşeşti atunci am să ţi-o trag pe la spate chiar 

aici. 

— Hmmm... Clinton? Boris Elţin? Constantinescu? 

 

Popescu este atât de ocupat cu afacerile, încât nu are 

timp nici măcar de soţie. Îl însărcinează pe 

tânărul lui subordonat să-i distreze nevasta. 

Într-o bună zi însă, îi surprinde sărutându-se: 

— Auzi, bă', eu ţi-am spus s-o distrezi pe nevastă-

mea, nu să te distrezi şi tu! 

 

— Ai auzit, dragul meu, ca Paraschiva a fost legată 

de pat o săptămână întreagă? Îl întreabă o tânără 

pe prietenul ei. 

— Am auzit! Eu am fost pe post de frânghie! 

 

Trei surori se căsătoresc în acelaşi timp. 

Mama lor este însă foarte curioasă cum trece luna de 

miere. Se înţeleg ele, femeile, să-şi trimită 

scrisori una alteia despre cum decurg lucrurile, şi 

că pentru ceea ce nu se poate scrie vor folosi 

cuvintele "ardei umpluţi". 
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— Aşa, mama va şti cât de mulţumite sunt scumpele 

ei fete. 

Cea mai mare dintre surori îi scrie: 

"Este foarte bine în luna de miere. Soţului meu îi 

plac ardeii umpluţi şi mănâncă unu-doi pe zi." 

Soseşte scrisoare de la fiica mijlocie: 

"Totul este frumos şi bine. Soţul meu iubeşte ardeii 

umpluţi şi mănâncă pe zi câte cinci, chiar şase 

bucăţi." 

— Ei, aşa da, gândeşte mama mulţumită. 

Nu peste mult timp soseşte scrisoare de la mezina 

familiei. 

"Ne simţim extrem de bine. Soţul meu adoră ardeii 

umpluţi. Mănâncă câte şapte-opt pe zi. Sunt zile 

în care mănâncă, şi zece, după care el linge cu 

grijă oala, iar eu, lingura de lemn." 

 

Paraschiva e pe scaunul medicului stomatolog. 

Acesta încearcă să o liniştească: 

— Nu fiţi speriată, domnişoară, am s-o scot înainte 

de a simţi ceva. 

— Da, oftează ea, acelaşi lucru mi l-au povestit 

despre dumneavoastră şi prietenele mele... 

 

În staţia de tramvai, o tânără frumoasă aprinde o 

ţigară. 

O femeie mai în vârstă se uita la ea cu dispreţ şi-i 

spune: 
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— Mai bine m-aş culca cu primul bărbat ce-mi apare 

în cale decât să aprind o ţigară pe stradă... 

— Credeţi-mă, şi eu, răspunde faţă. Numai că acum 

trebuie să merg la servici... 

 

Popescu îl întreabă pe prietenul său: 

— Ai auzit de săpunul sexi? 

— Nu, ce-i ăla? 

— Ieri am cumpărat unul de la magazinul universal. 

 

La întâlnirea de patruzeci de ani studenţii de 

odinioară beau şi povestesc. După câteva pahare, 

evident, principala tema este sexul. 

— Ţie cum ţi-a mers, amice? 

— Mulţumesc, destul de bine. De două ori pe 

săptămână. 

— Nu la asta mă refeream. 

— Acasă cum îţi merge? 

— Acasă? Nicicum. 

 

Batman şi Superman povestesc. 

— Batman, n-o să-ţi vină să crezi ce mi s-a întâmplat. 

Săptămâna trecută, în timp ce zburăm, am 

observat o femeie cu picioarele desfăcute gemând 

de mama focului. Am coborât imediat... 

— Şi nu s-a speriat? 

— Femeia nu, dar omul invizibil a fost îngrozit. 
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— Spuneţi-mi, domnişoară, ce aţi spune dacă v-aş 

ademeni în apartamentul meu şi aş face dragoste 

cu dumneavoastră? 

— Nu ştiu ce să zic, nu mi s-a mai întâmplat. Până 

acum, ori de câte ori am fost ademenită în 

apartamentul cuiva, nu mi s-au mai pus şi 

întrebări. 

 

O gagică avea soţ un comis voiajor. 

Într-o luni acesta pleacă în alta localitate şi-i spune 

nevestei că vine tocmai sâmbăta. Gagica îşi chema 

amantul şi ciocane toată săptămâna până vineri 

Când se aude cheia în uşă. Sare ca arsă şi îşi pune 

amantul să facă pe statuia în hol. 

Bărbatul intră obosit de la servici şi întreabă soţia: 

— Ce-i chestia aia pe hol? 

— O statuie, ce, nu ştii că şi Georgeasca are una la 

fel? 

Bărbatul aprobă şi se duse să mănânce. 

Se întoarce cu un pahar de apă şi zice spre statuie: 

— Hai, bea. 

Nimic. 

— Hai mă, bea dacă îţi dau. 

Nimic. 

Statuia nemişcată. 

— Hai mă bea, că la Georgeasca am stat o săptămână 

fără apă. 
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Intră unul într-un scârbo-bar. 

Merge la bar şi zice: 

— Aş dori o ceaşcă de apă călduţă! 
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— Ne pare rău dar nu avem decât muci, vomă etc. 

— Nu, eu vreau o ceaşcă de apă călduţă! 

— Domnule, vorbiţi cu patronul, poate va face rost. 

Merge tipul la patron: 

— Aş dori o ceaşcă de apă călduţă! 

— Ne pare rău dar nu avem decât muci, vomă, căcat. 

— Vă rog frumos, plătesc triplu! 

Îi aduce patronul o ceaşcă cu apă călduţă. 

Se duce tipu la masă, îşi scoate şoseta şi zice: 

— Băga-mi-aş că nici un ceai nu mai poţi bea liniştit! 

 

Doi tineri hotărăsc să se hrănească numai cu 

dragoste. După un timp, bărbatul vine acasă mai 

devreme şi îşi găseşte soţia încălecând balustrada 

de pe scara blocului, dându-şi drumul în jos pe ea. 

Bărbatul întreabă: 

— Iubito, ce faci? 

— Îţi încălzesc mâncarea! 

 

În dragoste este ca în război, orice gaură este o 

tranşee. 

 

Bulă se prezintă la medicul Prof. Conf. Dr. X. 

— Doctore! Sunt bolnav de pleonasm! 

— Bulă, dacă îţi arde de bancuri, ieşi imediat afară! 

N-am timp de pierdut! 

— Nu, doctore! Serios sunt bolnav de pleonasm! 
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— N-am auzit în toată cariera mea de aşa ceva. Bine 

bă. Zi cum se manifestă? 

— Păi, să vedeţi: Aseară ajung acasă cu o poftă 

nebună de sex. O găsesc pe superba mea prietenă 

dușată, parfumată, în pat, goală, cu picioarele 

larg desfăcute, zicându-mi: 

— Iubitule, ia-mă!  

Mă dezbrac în viteză, sar pe ia şi când să mi se scoale 

penisul pula! 

 

Un tip mergea prin deşert, şi cum mergea el aşa, dă 

peste un tip care stătea cu pula la soare şi-l 

întreabă: 

— Ce faci omule aici? 

— Păi, ia mă uit să văd cât e ceasul (ca la greci). 

Pleacă mai departe şi rătăcindu-se într-un târziu, se 

întâlneşte cu omul nostru care acum îşi făcea laba, 

şi nedumerit îl întreabă: 

— Bă, prima dată am înţeles că te uitai să vezi cât e 

ceasul, dar acuma ce mai faci? 

— Păi, ia, îmi trag ceasul. 

 

Q De ce put băşinile? 

 Ca să aibă şi surzii o bucurie. 

 

Q: De ce e mai bun un castravete decât un amant? 

 Un castravete obişnuit măsoară 30 cm. 
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Q Ce e mai bun la laptele de mamă? 

 Ambalajul. 

 

Un consultant este precum unul care ştie totul 

despre sex, dar nu a fost niciodată cu o femeie. 

 

Femeile folosesc cel puţin pentru 10 lucruri. Una o 

ştiu, celelalte 9 nu mi le mai amintesc. 

 

Să lăsăm femeile frumoase bărbaţilor fără fantezie 

sau imaginaţie. 

 

O femeie este femeie până în ziua când moare. 

Un bărbat este bărbat atâta vreme cât îl ţine. 

 

10 persoane, tipi şi tipe, se hotărăsc să plece la 

munte. Ajunşi acolo le vine ideea să facă o orgie. 

Se aduna într-o cameră, sting lumina şi încep. După 

o jumătate de oră, unul se desprinde din 

îmbârligătura, aprinde lumina şi zice: 

— Bă! Hai să ne organizăm că e a treia oară când iau 

muie! 
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Două colege, Maria şi Lenuța, se duc împreună la 

servici în fiecare zi. Maria când este cald afară se 

îmbracă subţire, când este frig se îmbracă gros, 

Lenuța numai invers. 

— Mario, ce faci tu de te îmbraci cum este vremea 

afară, ca eu mă uit la meteo şi mint ăştia de 

îngheaţă apele. 

— Când te trezeşti dimineaţă trebuie să te uiţi la 

bărbat: Dacă este pe stânga este urât afară, dacă 

este pe dreapta este frumos afară. 

— Dar dacă nu este nici pe stânga, nici pe dreapta? 

— Aia nu este vreme de plecat din casă. 
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Telefonul doctorului. 

— E adevărat că pula e dulce? 

— Da! 

— Dar cine întreabă? 

— Un grup de diabetici! 

 

Un tip se duce la doctor. 

TIPUL:  

— Doctore, sunt impotent. Ce să fac? 

DOCTORUL:  

— Am o metodă modernă: Trebuie să bei lapte de 

mamă. 

Se duce tipul, da o groază de bani pe un litru de lapte 

de mamă, îl bea şi... nimic. 

Se duce iarăşi la doctor: 

TIPUL:  

— Doctore, am băut şi nimic! 

DOCTORUL:  

— Păi, cum ai făcut? 

TIPUL:  

— Am luat un litru de lapte şi l-am băut! 

DOCTORUL:  

— Nu e bine! Trebuie să-l bei direct de la sursă! 

Se duce acasă tipul, cauta o doică, o plăteşte, se pune 

la sân şi începe să sugă. Şi suge, şi suge... 

La un moment dat, femeia începe să se excite şi zice: 

— Nu doriţi să vă dau şi altceva în afară de lapte? 
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TIPUL:  

— Dacă s-ar putea... o chiflă... 

 

Într-un bar vine un tip. Cum intră, le zice la toţi: 

— Mă cac pe voi, în afară de cel din colţ. 

A doua zi face la fel. A treia zi, la fel. Când vine a 

patra zi, toţi alertaţi: 

— Dar pe cel din colţ de ce nu te caci? 

La care, individul zice: 

— Cu ăla mă şterg la cur. 

 

Într-o celulă, trei deţinuţi. Cel mai solid spune: 

— Am aflat că azi ne va veni un nou coleg. Sper că nu 

aveţi nimic împotriva ca acesta să fie soţia mea! 

Cel mijlociu spune: 

— Dacă vă fie soţia ta, atunci va fi amanta mea! 

Cel mai pirpiriu spune şi el: 

— Dacă va fi soţia ta şi amanta ta, va fi deci, prietena 

mea. 

Brusc se deschide uşa şi intră un tip înalt foarte 

musculos, plin de cicatrici şi spune: 

— Copii, eu de astăzi sunt mama voastră, şi pentru 

că am o singură țâță, veţi suge pe rând din ea. 

 

Nu încercați niciodată să explicaţi computerul unui 

profan.  

 Este mai uşor a explica sexul unei virgine. 
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Două prietene aşteaptă metroul japonez, comentând 

cu spor tipii prezenţi în jurul lor. Soseşte metroul 

şi cele două sunt pur şi simplu înghesuite în vagon 

de grămadă de călători şi se nimeresc faţă-n faţă, 

fără o posibilitate de răsucire. 

Una dintre ele o întreabă pe cealaltă: 

— Cum e tipul? 

— Tânăr. 

— Asta o simt, dar cum arată? 

 

 

Cică era odată Superman şi zbura deasupra unui 

zgârie-nori. La un moment dat o vede pe Femeia-

Fantastică întinsă pe un bloc exact în poziţie, cu 

picioarele desfăcute. Superman excitat stă şi se 

gândeşte şi ajunge la o concluzie: 
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— Băi, ia uite ce bine arată Femeia-Fantastică! Ce ar 

fi să o fut, ca şi aşa sunt rapid şi nici nu o să aibe 

timp să-şi dea seama ce a fost. 

Trece Superman în acţiune. 

Femeia-Fantastică tresare şi zice: 

— Ce a fost asta? 

La care Omul-Invizibil răspunde: 

— Nu știu, dar mă ustura curul de nu mai pot. 

 

Un banc de regiune, ca şi vinurile de regiune, are şi 

el farmecul lui. Doi texani vorbesc despre o nouă 

poziţie de sex care făcea furori prin regiune, 

numită "Rodeo". 

— Cum e?, întreabă unul. 

— Păi te duci tiptil în spatele soţiei şi o apuci cu 

mâinile de sâni, după care îi spui: Vai, dar ce bine 

seamănă cu cei ai sorei tale! După care vezi dacă 

poţi s-o ţii aşa pentru 8 secunde! 

 

Merge o reporteriţă la un văcar şi-l întreabă de la ce 

vine boala vacii nebune. 

VĂCARUL: 

— Păi ştii că vaca este dusă la taurul comunal o dată 

pe an! 

REPORTERIŢA: 

— Da, ştiu, dar de la ce vine această boală? 

VĂCARUL: 

— Dar ştiţi că vaca este mulsă de trei ori pe zi? 
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REPORTERIŢA: 

— Da, ştiu, dar de la ce vine boala? 

VĂCARUL: 

— Doamnă, dar dumneavoastră ați rezista să vă 

mamelesc de trei ori pe zi şi să vă fut o dată pe 

an? Dumneavoastră nu aţi înnebuni? 

 

Doi studenți se întâlnesc în vacanță: 

— Băi, cum te-ai descurcat, întreabă unul? 

— Păi am făcut niște bani. 

— Cum? 

— Uite: M-am îmbrăcat în maimuţă şi m-am dus la 

grădina zoologică unde făceam pe maimuţa: ziua 

primeam de mâncare, iar seara mă prefăceam 

mort şi mă aruncau afară, iar în cealaltă zi, iar. 

Merge celălalt, se îmbracă în maimuţă şi merge la 

zoo. Îl primesc, i se da de mâncare şi vine noaptea 

iar acesta se preface că este mort. Vine 

îngrijitorul plictisit îl ia şi îl arunca la leu. 

Studentul, speriat, se retrage într-un colţ de frică şi 

tremură tot. Leul se învârte în jurul lui de vreo 

două ori, se pune în fund şi zice: 

— Fraiere, ai o ţigară? 

 

Într-un tren, Bulă şi părinţii lui. Se apropie controlul. 

Bulă zice: 

— Mamă, n-am bilet, nu vrei tu să mă laşi să mă 

ascund în chiloţeii tăi? 
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— Ba da, Bulă! 

Trece controlul, şi Bulă ieşind din fusta o întreabă: 

— Mama, ce e aia? 

— E un borcan, Bulă! 

După o vreme vine alt control. Bulă către tatăl său: 

— Tata, pot să intru în chiloţii tăi? 

— Intră, Bulă! 

Trece controlul şi Bulă îl întreabă pe tatăl său: 

— Tată, ce-i aia? 

— E un castravete, Bulă! 

Bulă stă puţin şi se gândeşte şi mai apoi grăieşte: 

— Tată, pot să păstrez castravetele, pentru iarnă, în 

borcan? 
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Două babe în Cişmigiu: 

— Vai, îţi mai aduci aminte că pe vremea noastră se 

purtau mănuşile până la cot, pe urma trei sferturi 

şi acum până la încheietura mâinii. 

— Să-l ia dragă, să-l ia! zise cealaltă babă mai surdă. 

— Ce-am zis eu şi ce-ai înţeles tu? 

Îi mai explica odată, arătând cu mâna măsurile. 

— Şi unde stă acest domn? 

 

Intră zmeul într-un bar şi îl vede pe Prâslea. Hotărât, 

îi strigă: 

ZMEUL: 

— Spune cum vrei să ne luptăm: în săbii să ne tăiem 

sau în buzdugane să ne lovim. 

PRÂSLEA: 

— Hai, măi zmeule, uite câţi oameni sunt aici, hai să 

mergem afară. 

ZMEUL: 

— Gata că m-am enervat. Hai să ne batem. 

PRÂSLEA: 

— Hai mă, zmeule, uite câţi copii sunt aici, hai să 

mergem în autobuz. 

ZMEUL: 

— Gata Prâslea, acum chiar că te omor. 

PRÂSLEA: 

— Lasă vrăjeala. Biletele la control! 
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O tipă intră într-unul dintre cele mai şic magazine 

de încălţăminte: 

— Vreau trei perechi de pantofi. Cei mai scumpi. 

Clasici. Nu mă interesează forma sau culoarea. Să 

fie cu tocuri foarte joase. 

— La ce să se asorteze? 

— La un miliardar gras, chel şi scund! 

 

Mimi cu Suzi scoteau morcovi. 

La un moment dat, Suzi a scos un morcov imens şi a 

exclamat: 

— Uite, tu, Mimi, cam aşa îi şi druga lu' Ioane a' meu! 

— Tulai! 

— Aşa de mare şi groasă? 

— Nu!... Aşa-i de murdară. 

 

Fiul sosit în vacanță de la facultate îi spune tatălui: 

— Tata cred că, colegul meu de cameră e gay. 

— Ce te face să crezi asta? 

— Păi atunci când îl sărut, închide ochii. 
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Dumnezeu îi păzeşte pe săraci 

de păcatele scumpe 

 



În prima zi, Dumnezeu a creat soarele, aşa că 

Diavolul a contraatacat şi a creat arsurile solare. 

În a doua zi, Dumnezeu a creat sexul. Ca răspuns, 

Diavolul a creat căsătoria. 

În a treia zi Dumnezeu a creat un economist. Aici i-a 

fost mai greu Diavolului, dar după ce a stat şi s-a 

gândit mult, Diavolul a creat al doilea economist. 



Un calculatorist înrăit moare şi ajunge la poarta 

Raiului. Dintr-un motiv sau altul este refuzat şi 

trimis în Iad. După câteva zile apare la poarta 

Raiului prinţul întunericului în persoana într-un 

hal fără de hal: jigărit, obosit, complet devastat. 

Sfântul Petru, nedumerit, îl întreabă: 

— Ce-ai păţit, Satano? 

De abia respirând, acesta răspunde: 

— Îți aminteşti de tipul ăla pe care mi l-ai trimis 

acum două zile? 

— Da, ce-i cu el? 

— De când a ajuns la mine, mi-a adunat tot aurul, a 

secat cazanele cu smoală, mi-a ocupat castelele şi 

umblă să mă omoare ca să ia cheia de la nivelul 2!  
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După ce este răstignit, Iisus merge la poarta Raiului. 

Bate la uşă şi îi răspunde Ioan Botezătorul. Îl 

întreabă ce doreşte, la care Iisus îi spune că vrea 

să intre în Rai. 

Ioan Botezătorul îi închide uşa în nas. 

Iisus, nervos, bate iarăşi şi îl întreabă cum de 

îndrăzneşte să-i închidă lui ușa, că doar el este 

Mântuitorul. 

Ioan spune că nu îl crede, fiindcă Mântuitorul este 

mai aranjat decât el şi îi închide uşa în nas. 

Iisus, când vede, se enervează şi mai bate odată. 

Ioan Botezătorul deschide uşa, iar Iisus îi spune că 

el este fiul lui Dumnezeu. Ioan îi închide iar uşa 

în nas. Supărat, Iisus pleacă. Nu apucă să facă doi 

paşi şi aude o voce groasă care îi spune: 

— Iisus, întoarce-te şi zâmbeşte. 

Iisus se întoarce şi îl întreabă ce vrea. 

— Iisus, zâmbeşte, eşti la camera ascunsă! 

 

O domnişoară se duce la preot: 

— Părinte, nu ştiu ce am, dar casc într-una! 

Părintele:  

— Fata tatii, eu cred că-ţi este somn sau că ai nevoie 

de un bărbat. Încearcă noaptea asta să le faci pe 

amândouă. 

A doua zi, fata se întâlneşte cu preotul şi îi spune: 

— Părinte, să știi că nu îmi este somn deloc! 
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În faţa porţii Raiului, o femeie discută cu Sfântu 

Petre: 

– Soţul meu este cumva aici? Îl cheamă Nicu! 

– Aici sunt mulţi oameni cu numele Nicu, răspunde 

apostolul. Pentru a-ţi putea da un răspuns, am 

nevoie de unele amănunte. 

– Când era pe patul de moarte, soţul mi-a spus că, 

dacă l-am înşelat, se va răsuci în mormânt. 

– Păi de ce nu spui aşa, femeie! Întreabă de Nicu 

Titirezul. 

 

Un autocar cu douăzeci de măicuţe face un accident 

şi mor toate.  

Ajung măicuţele la poarta Raiului, unde îl întâlnesc 

pe Sfântu Petru.  

Sf. Petru le aşează în şir şi o întreabă pe prima 

măicuţă: 

— Ai atins vreodată penisul unui bărbat? 

Măicuţă spune că l-a atins numai cu un deget. 

— Bine atunci, bagă degetul în apa aceasta să te ierte 

Dumnezeu. 

A doua măicuţă, aceeaşi întrebare. Ea răspunde că l-

a atins cu mâna. Deodată, începe o îmbulzeală, iar 

o măicuţă mai îndrăzneață vine în fața lui Petru şi 

întreabă: 

— Sfinte, se poate să trec eu în faţă, că trebuie să fac 

gargară, iar Maria trebuie să bage fundul? 
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Q Care este asemănarea dintre un proxenet şi un 

preot? 

 Amândoi spun: Mergi cu domnul! 



În Rai, bucătarii sunt francezi, poliţiştii englezi, 

mecanicii germani, amanţii italieni şi bancherii 

elveţieni. 

În Iad, bucătarii sunt englezi, polițiștii germani, 

mecanicii francezi, amanţii elveţieni şi bancherii 

italieni. 



Un chirurg moare, ajunge la poarta Raiului şi se 

aşează la coadă, să-i vină rândul. 

Imediat, îl observă Sfântu Petru: 

— Furnizorii, poftiţi pe uşa din spate, vă rog! 



Radio Erevan există și în Iad. Un tânăr telefonează 

și întreabă: 

— Ce ar fi fost de preferat: să fi avut o soţie frumoasă 

şi să profite şi alţii de farmecele ei sau să fi avut 

una urâtă şi să mă bucur numai eu de ea? 

Radio Erevan răspunde tot printr-o întrebare: 

— Ce ar fi mai bine, să aveţi un tort frumos şi să 

mănânce şi prietenii din el sau să aveţi un rahat 

şi să-l consumaţi singur? 
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O bătrânică moare şi ajunge la porţile raiului unde 

se întâlneşte cu Sfântul Petru când, deodată, se 

aude un urlet groaznic venind dinspre rai.  

— Vai de mine, ce se întâmplă acolo? întreabă 

bătrânică.  

— Nu vă faceţi griji pentru asta, răspunde Petru, îi 

găurim unuia omoplaţii să-i montăm aripile de 

înger.  

Bătrânică, vădit deranjată de acest fapt, dă un pas 

înapoi, când, deodată, se mai aude un urlet.  

— Vai de bătrâneţile mele, dar asta ce-a fost?  

— Nu e motiv de îngrijorare, îi găurim unuia capul 

ca să-i montăm aureola.  

Bătrânica, dând din cap în semn de dezaprobare, 

spune:  

— Eu nu pot să fac asta, mă duc jos în iad.  

— Vai, dar nu puteţi face asta, spune Petru, veţi fi 

sodomizată şi violată!... 

Cu un aer victorios, bătrânica răspunde:  

— Da, dar măcar am găurile făcute... 



La postul de televiziune al iadului se prezintă 

buletinul meteo.  

În platou se aude puternic o flatulație sănătoasă. 

Meteorologul anunță vremea: 

— Atmosfera este încărcată... şi dacă continuă să se 

mai încarce mult, o să plouă cu rahat. 
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În timp ce se plimbă prin grădina Raiului, Adam 

zăreşte într-un copac două păsărele care se 

hârjoneau. 

— Ce fac păsărelele acelea? îl întrebă pe Dumnezeu. 

— Fac dragoste. 

Mergând mai departe, scena se repetă cu doi fluturi. 

Întrebând ce se întâmplă, Adam primeşte acelaşi 

răspuns. 

— Dar eu, de ce nu am cu cine să fac dragoste? se 

adresează Adam către Cel Atotputernic. 

— Uite, mâine dimineaţă lucrurile se vor aranja.  

Şi Adam se culcă lângă un măslin. A doua, zi când se 

trezeşte, o găseşte alături pe Eva. Se ridică, o 

prinde de mână şi îi spune: 

— Vino cu mine! 

Intră într-un tufiş. Nu trece mult timp şi Adam, 

ieşind de-acolo posomorât, îl întreabă pe 

Dumnezeu: 

— Doamne, ce înseamnă durere de cap? 



Un client intră intră într-o bancă din rai. 

— Aş dori să plasez o jumătate de milion de dolari la 

dumneavoastră, şopteşte clientul bancherului. 

Bancherul răspunde: 

— Puteţi să vorbiţi pe un ton normal, domnule. Aici, 

la noi în bancă, nu trebuie să-ţi fie ruşine că ai 

murit sărac. 
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Un bărbat se înscrie la un select club de nudişti în 

iad. În prima zi acolo, îşi scoate hainele şi începe 

să se uite prin jurul său. O minionă blondă, 

superbă, trece pe acolo şi bărbatul are imediat o 

erecţie. Femeia observă, se apropie de el şi îl 

întreabă: 
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— M-ai chemat? 

Bărbatul răspunde: 

— Nu, ce vrei să spui? 

Blonda răspunde: 

— Tu trebuie să fii nou pe aici. Lasă-mă să-ţi explic: 

e o regulă aici care zice că, dacă ai o erecţie, 

înseamnă că m-ai chemat. 

Zâmbind, ea îl conduce spre marginea piscinei, se 

întinde pe un prosop, nerăbdătoare, îl trage spre 

ea şi îl lasa să o "facă" cum vrea el. 

Bărbatul continuă să exploreze facilităţile clubului. 

Intră la saună şi, cum stătea jos, trage o băşină. 

În câteva clipe, un uriaş păros iese din sauna, vine 

la omul nostru şi îl întreabă: 

— M-ai chemat? 

— Nu, ce vrei să spui?, răspunde noul membru. 

— Tu trebuie să fii nou aici. E o regulă care spune că 

dacă te băşeşti, înseamnă că m-ai chemat. 

Uriaşul păros îl întoarce cu uşurinţă, îl apleacă pe o 

bancă şi îl "face" în felul lui. Zăpăcit, omul se 

întoarce la biroul coloniei, unde este întâmpinat 

cu un zâmbet larg de recepţionera dezbrăcată. 

— Pot să vă ajut? întreabă recepţioneră.  

— Uite cardul de membru, iată şi cheia, şi poţi păstra 

cei 500$ taxa de membru! 

— Dar, domnule, aţi fost aici doar pentru câteva ore, 

nu aţi avut şansa să vedeţi toate facilităţile 

clubului! 

— Ascultă, doamnă, am 68 de ani. Am o erecţie pe 

lună, dar mă băşesc de 15 ori pe zi. 
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Cei șapte pitici la Vatican se întâlnesc cu Papa.  

Morocănosul îl întreabă pe Papă: 

— Sfinţia ta, aveţi cumva călugăriţe pitice în 

Vatican? 

— Nu fiule, în nici un caz. 

— Dar, Sfinţia voastră, în Italia aveţi cumva 

călugăriţe pitice, aşa ca noi? 

— Nu fiule, n-avem.. 

În spatele Morocănosului, ceilalţi pitici îşi dădeau 

palme şi abia se abţineau să nu râdă. 

— Sfinţia ta, întreabă Morocănosul cu glasul 

tremurând şi lacrimi în ochi, dar în lumea asta 

există vreo călugărita pitică aşa ca noi? 

— Nu, fiule, nicăieri în lume nu exista călugăriţe 

pitice. 

La auzul acestei replici, ceilalţi şase pitici izbucnesc 

în hohote de râs şi scandează: 

— Ai futut un pinguin! Ai futut un pinguin! 



Doi prieteni mor într-un accident de maşină. Unul 

merge în rai, iar celălalt în iad.  

Într-o zi, cel din rai se uită în jos şi-l vede pe cel din 

iad stând cu o cutie de bere în mână şi cu o blondă 

pe genunchi. 

Supărat, se duce la Dumnezeu: 

— Ce-i asta?! Cred că vreau să merg în iad; uite-te la 

prietenul meu de acolo! 
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Dumnezeu îi răspunde: 

— Uite-te mai bine: Cutia are o gaură în fund şi 

blonda, nu! 



La o mănăstire viețuiau 100 de călugări. 

Într-o zi, starostele îi cheamă la ei să vadă cum mai 

stau cu păcatele. Aduce o stripteuză şi leagă de 

penisul fiecărui călugăr un clopot. La care va face 

primul ding-dong, acela păcătuieşte! Zis şi făcut. 

Femeia începe să se dezbrace. Deodată, se aude 

ding-dong: 

— Aha, deci tu pacatuiești, vino să te pocăieşti! 

Și îi trase aceluia o mamă de bătaie de faţă cu toţi 

călugării. A doua zi, iar se dezbracă femeia, iar 

clopotul lu' acela face ding-dong. Iar primeşte 

bătaie. A treia zi, la fel. A patra zi, iar stripteuză, 

iar ding-dong, la același călugăr.  

Enervat, starostele îi zice: 

— Vino încoace, că am se te bat cu biciu la curul gol! 

Îşi dă joc călugărul pantalonii şi îşi apleacă curul. 

Deodată, se aud 99 de clopote: 

— Ding-dong, ding-dong! 



Când eram mic, mă rugam la Dumnezeu să-mi dea o 

bicicletă. Pe urmă, am înţeles că Dumnezeu 

lucrează altfel. Atunci, am furat o bicicletă şi m-

am rugat la El să mă ierte. 
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Dacă într-adevăr doriţi ca numele dumneavoastră să 

apară în ziar, citiţi-l traversând strada! 

 



Un alpinist neasigurat stă să cadă de pe un perete de 

stâncă. Abia se mai ţine cu o mână deasupra 

hăului. Se uita la cer şi striga disperat: 

— Doamne, e cineva acolooo?!  

Se aude o voce gravă: 

— Da, fiule! 

— Ce să fac, să nu mă zdrobesc de pământ? 

— Roagă-te să-ţi fie iertate păcatele şi desprinde-te 

de stânca fără teamă.  

Se gândeşte puţin alpinistul, apoi strigă iar: 

— Altcineva mai e acolo? 
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O cioară survola o cale ferată. La un moment dat, 

vede o surată zdrobită de un tren. Se uită 

indignată cu un ochi şi zice: 

— Eh, ce să zic, Anna Karenina! 



Pe patul de moarte stă întins un bătrân de 80 de ani, 

soţ, tată, bunic şi străbunic. I se apropie sfârşitul 

şi în jurul lui stă toată familia: soţia, copiii, 

nepoţii şi câţiva strănepoţi. 

Toţi aşteptau în linişte şi deodată bătrânul spune: 

— Trebuie să vă spun un secret mare! Aveam de 

toate: maşini frumoase cu care cutreieram lumea, 

femei frumoase cu care mă distram, prieteni, şi 

mulţi bani. Într-o zi, mi-a spus un prieten că 

trebuie să mă însor, să am o familie, că altfel nu 

va avea cine să-mi dea un pahar cu apă când voi 

fi pe patul de moarte. Aşa că m-am însurat şi viaţa 

mea s-a schimbat, nu am mai umblat prin baruri 

şi discoteci, ci am stat acasă cu soţia şi ne-am 

uitat la seriale. Maşinile le-am folosit pentru 

concedii cu familia şi ca să aduc copiii de la şcoală. 

Banii s-au dus pentru familie. Şi acum, când stau 

întins şi aştept moartea, ştiţi ce este cel mai rău 

dintre toate? 

Familia e nedumerită și curioasă: 

— Ce, dragul nostru tată?! 

— NU MI-E SETE! 
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Un tip îl strigă pe Dumnezeu pentru o conversaţie, 

fiind convins că va reuşi să-l păcălească: 

ŞMECHERUL:  

— Doamne, este adevărat că pentru Tine un milion 

de ani înseamnă cât o secundă? 

DUMNEZEU:  

— Da, fiule, este adevărat. 

ŞMECHERUL:  

— Doamne, este adevărat că pentru Tine un milion 

de euro valorează la fel cât un cent? 

DUMNEZEU:  

— Da, fiule, este adevărat. 

ŞMECHERUL:  

— În cazul ăsta, pot avea şi eu un cent? 

DUMNEZEU:  

— Desigur, aşteaptă o secundă! 



Dumnezeu decide într-o zi că vrea să vadă câţi dintre 

bărbaţii care au trăit au fost dominaţi de femei şi 

câţi le-au dominat pe acestea. Aşa că îl roagă pe 

Sf. Petru să le dea ordine să se alinieze în două 

coloane. 

— Deci, în stânga să fie cei care au fost dominaţi de 

femei în timpul vieţii şi în dreapta ceilalţi, care au 

dominat femeile. 

După un timp, se întoarce Dumnezeu să vadă 

coloanele.  
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Cea de bărbaţi dominaţi era infinită, abia puteai să-

i numeri. Pe cealaltă coloană, un singur bărbat 

stătea singurel. 

DUMNEZEU: 

— Aşa v-am creat eu pe voi? Să fiţi sclavii unor 

femei? Ei, bravo! Luaţi aici exemplu de la el. Aşa 

te vreau, voinicule. Ia zi-mi, cum ai reuşit tu să-ţi 

ţii femeia în frâu? 

BĂRBATUL: 

— Nu ştiu... nevastă-mea m-a pus să stau aici... 



Ștrul și soția lui se pregătesc să meargă în vizită la 

cei mai buni prieteni de familie: 

— Știi, dragă, n-am niciun chef să mergem la familia 

Abramov. 

— Ce spui? Știi ce bucuroși vor fi dacă nu mergem? 

— Ai dreptate, pornim chiar acum! 

 

Şeful meu e un evreu tipic: 

 Dacă vii mai târziu, îţi taie din salariu 

 Dacă vii mai devreme îţi cere chirie. 



— Ce faci, Moise, mănânci în ziua când toți evreii 

postesc? 

— Uite ce e: eu nu fur, nu mint, nu iau dobândă, dar 

nici nu postesc! 

— Ce tâmpit, nu e mai simplu să nu mănânci o zi? 
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La serviciul regulat de sâmbătă dimineața, rabinul a 

anunțat că intenționează să plece pentru o 

congregație mai mare, care l-ar plăti mai mult. În 

toată adunarea se lasă tăcerea. 

Nimeni nu vrea ca el să plece din cauză că este așa 

de popular. 

Fred Silverstein, care deține mai multe repre-

zentanțe auto în Newton și Brooklin, se ridică și 

proclamă: 

— Dacă rabinul rămâne, îi voi oferi lui un Cadillac 

nou în fiecare an, și soției sale o Honda minivan 

ca să-și transporte copiii!  

Adunarea suspină în apreciere și aplaudă. Saul 

Cohen, om de afaceri de succes și avocat spune: 
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— Dacă rabinul rămâne, îi voi dubla salariul și voi 

înființa o fundație care să garanteze educație 

gratuită pentru copiii săi!  

Și mai multe suspine și aplauze puternice. 

Estelle Rubin, în vârstă de 88, se ridică și anunță cu 

un zâmbet:  

— Dacă rabinul rămâne, îi voi da sex!  

Se face o liniște totală. Rabinul, roșind, o întreabă:  

— Doamnă Rubin, ești o femeie minunată și sfântă. 

Oare ce te-a determinat să spui asta? 

Soțul de 90 de ani al lui Estelle, Abe, încearcă să se 

ascundă, acoperindu-și fruntea cu palmele și 

clătinând din cap dintr-o parte în alta, în timp ce 

soția sa replică:  

— Ei bine, tocmai l-am întrebat pe soțul meu cum am 

putea ajuta, el a spus: Fuck him! 

 

Domnul şi doamna Cohen trag la un hotel, pentru 

week-end. Cum ajung, doamna Cohen cheamă 

manichiurista, pedichiurista, coafeza, iar domnul 

Cohen, înţelegând că are două-trei ore libere, pe 

loc se duce la bordelul anex.  

Îl întâmpină madama:  

— Domnule Cohen, ce onoare! Avem pentru dvs. 

franţuzoaice stilate, o sută de dolari.  

— N-am o sută de dolari.  

— Avem pentru dvs. italience temperamentale, 

cincizeci de dolari.  

— N-am cincizeci de dolari.  
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— Avem pentru dvs. rusoaice blonde, zece dolari.  

— N-am zece dolari.  

— Avem pentru dvs. negrese exotice, cinci dolari.  

— N-am cinci dolari.  

— Dar cât aveţi?  

— N-am decât doi dolari.  

— Deviza casei noastre este să satisfacem clientul la 

orice preţ. Pentru doi dolari, eu sunt la dispoziţia 

dvs.!  

Peste douăzeci de ani, domnul şi doamna Cohen trag 

la acelaşi hotel. Cum ajung, doamna Cohen 

cheamă manichiurista, pedichiurista, coafeza, iar 

domnul Cohen, înţelegând că are două-trei ore 

libere, se duce la bordelul anex.  

Îl întâmpină madama:  

— Domnule Cohen, ce surpriză! Aşteptaţi un 

moment!  

Deschide o uşă şi strigă:  

— Johnny!  

Intră un găligan.  

— Permiteţi-mi, zice madama, să fac prezentările. 

Domnule Cohen, acesta este Johnny, fiul dv. 

Johnny, acesta este domnul Cohen, tăticul tău.  

Se uita Johnny de sus:  

— Ăsta-i tatăl meu? Aşa mic? Aşa urât? Aşa sfrijit? Şi 

evreu pe deasupra?!  

— Tinere, răspunde domnul Cohen fără a-şi pierde 

cumpătul, nu te obraznici. Dacă în urmă cu 

douăzeci de ani aş fi avut cu trei dolari mai mult, 

acum erai negru! 
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Ițic avea o gogoşerie lângă Manhatan Bank. Într-o zi 

vine Ștrul la Ițic şi îi spune: 

— Bă Ițic, nu-mi împrumuţi 100$, că ai gogoşerie în 

faţa la Manhatan Bank şi merge bine treaba. 

— Măi Ițic, îmi pare rău, dar nu pot. 

— Păi de ce? 

— Am un contract cu Manhatan Bank. Ei nu vând 

gogoşi, iar eu nu împrumut bani. 

 

Al doilea război mondial.  

Un nazist alerga după un polonez.  

Îl prinde, îi pune arma la tâmplă şi îl ameninţă că-l 

împuşca. În acel moment se deschide cerul şi se 

aude vocea lui Dumnezeu:  

— Nu-l omorî pe acest om, el va fi Papa. 

 La care nazistul:  

— Şi eu?  

— Şi tu. 

 

Doi cerşetori stăteau pe o stradă din Mexico City, 

unul cu o cruce în faţă, celălalt cu Steaua lui David. 

Oamenii care treceau îi priveau şi îi dădeau bani 

doar celui care avea cruce, celuilalt nu-i dădeau 

nimic. Întâmplător trecu şi un preot pe acolo, a 

rămas puţin să analizeze situaţia, apoi s-a dus la 

cerşetorul cu Steaua lui David şi l-a sfătuit:  
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— Omule, nu înţelegi că aici e o ţară catolică, iar 

oamenii nu-ţi vor da nimic, mai ales dacă stai 

lângă un alt cerşetor care are şi o cruce lângă el?!  

Cerşetorul respectiv îl privi, îl ascultă, apoi îi spuse 

celuilalt cu crucea:  

— Moise, ia uite cine ne da nouă lecţii de marketing! 

 

— Intră Natan, intră, nu-ţi fie frică. Câinele e castrat. 

— Mie îmi e că mă muşcă… 

 

Un diplomat israelian a făcut să surâdă comunitatea 

diplomaţilor la ONU. Reprezentatul Israelului, 

care era chemat să-şi susţină discursul, a 

declarat: 

— Înainte să-mi încep discursul, vreau să vă 

povestesc o istorioară, apropo de Moise. Când el a 

lovit stânca şi apa a început să ţâşnească, Moise 

se gândi: "Ce ocazie minunată să fac o baie!" Se 

dezbrăcă, îşi puse cu grijă hainele pe o piatră, 

apoi intră în apă. Când ieşi afară, hainele îi 

dispăruseră, furate de un palestinian. 

Reprezentantul Palestinei, uluit şi furios, întrerupse 

discursul reprezentantului Israelului şi strigă: 

— Ce tot povestiţi? Palestinienii nu erau acolo pe 

vremea aceea! 

Israelianul surâse, apoi zise: 

— Acum că asta e clar stabilit, pot să-mi încep 

intervenţia. 
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Într-un orăşel din Ucraina, pe vremea pogromurilor, 

circulă zvonul că o tânără creştină a fost 

asasinată. Conducătorii comunităţii se întrunesc 

la sinagogă ca să discute cum să evite pericolul de 

a fi acuzaţi de crimă. Deodată un evreu vine în 

fugă, abia răsuflând: 

— Fraţilor, aduc o veste bună: tânăra care a fost 

asasinată era evreică! 

 

 

Moritz i-a adus lui Saly, de ziua ei, un papagal. 

Cum l-a băgat în colivie, papagalul începe să strige: 

— Jos jidanii! Jos jidanii! 

Saly, supărată, îi reproşează lui Moritz: 

— Asta mi-ai adus tu mie, de ziua mea?  

— Cine să-şi fi închipuit, cu un asemenea nas… 
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Vine Natan acasă şi-o găseşte pe nevastă-sa în pat cu 

cel mai bun prieten. 

— Nu ţi-e ruşine, ţi-am dat numele meu, dragostea 

mea, banii mei? Și tu, prietenul meu, ţi-am dat 

bani, ţi-am dat casă, şi, şi… şi mai opriţi-vă o dată, 

măcar cât timp vorbesc cu voi. 

 

Kohn se dă de peste două ore în lanţuri şi arată 

foarte rău. 

— De ce nu renunţi? îi strigă Iancu. 

— Patronul de la lanţuri îmi datorează nişte bani şi 

numai aşa pot să mai recuperez ceva. 

 

Rifca o întreabă pe doamna Weiss, care are o 

prăvălie cu gâşte: 

— Ei, ţi-ai măritat fata? 

— Încă nu. Cu fata e la fel ca şi cu marfa mea. Toată 

lumea se uită, o pipăie şi nu cumpără. 

 

Raşela şi Moritz trebuie să plece în America, dar n-

au bani decât pentru un singur bilet. 

Pleacă Raşela şi după puţin timp Moritz primeşte 

100 de dolari într-o scrisoare. După vreo 3 zile, 

200 de dolari, apoi, 500, apoi 800, apoi, 1000. 
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Moritz pleacă şi el în America fără s-o anunţe pe 

Raşela, ca să-i facă o surpriză. 

Intră la hotelul unde locuieşte Raşela şi-o găseşte 

goală în pat cu un tip. 

— El ţi-a dat sută de dolari pe care mi-ai trimis-o? 

strigă furios Moritz. 

— Da. 

— Şi cei 200 de dolari, tot de la el îi ai? 

— Da. 

— Şi cei 500, şi mia de dolari, tot el ţi i-a dat? 

— Da. 

— Înveleşte omul, că răceşte… 

 

Max şi Moritz se ceartă şi merg la rabin. 

— Max, îi spune rabinul, dă-i lui Moritz mia îndărăt. 

— Nu-i dau nimic. 

— Max gândeşte-te bine, dă-i lui Moritz mia ce ţi-a 

împrumutat-o. 

— Nu-i dau nimic. 

— Max, nu se poate, dă-i mia înapoi. 

— Îi dau un căcat. 

— Bun, avem o bază de discuţie. 

 

Evreii rămân optimişti întotdeauna. Că, uite, cădea 

Moritz de la etajul 12 şi la etajul 2, privea Solomon 

de pe balcon şi-l încuraja. 

— Ce strigi aşa, totul e încă în ordine. 
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Iţic s-a îmbogăţit şi-a cumpărat un castel. Holul e 

plin cu cavaleri în zale. 

Băiatul lui îl întreabă: 

— Strămoşii noştri purtau aceste zale ca să se apere? 

— Numai când vindeau nasturi. 
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Blima merge la doctor: 

— Domnule doctor, sunt bolnavă. 

— Dezbrăcaţi-vă. 

Doctorul o consultă şi se uită la ea îngrijorat. 

— Ce am, domnule doctor? 

— Spuneţi-i soţului să treacă pe la mine. 

A doua zi, Iţic e la policlinică şi doctorul îi spune: 

— Blima dumitale are nevoie de sex, de trei ori pe zi: 

dacă nu, moare. 

Se întoarce acasă Iţic şi Blima îl întreabă: 

— Ce-a spus doctorul? 

— Că ai să mori! 

 

Goldenburg croitorul, de vorbă cu Iţcsohn croitorul: 

— Măi, să ştii c-o să fie bine de noi când o să vină 

Mesia. 

— Şi de ce, mă rog? 

— O să se trezească morţii şi cu-toţii o să aibă nevoie 

de haine să se îmbrace. 

— Boule! Dacă o să se trezească cu toţii, înseamnă c-

o să învie şi croitorii…  

 

Rifca îl apostrofează pe Moise: 

— Unde aţi fi fost dacă n-ar fi existat femeia… 

— Cum, unde? În Paradis! 
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Haim şi Moise şi-au deschis restaurante. La Haim e 

coadă zi şi noapte la mititei, iar la Moise – 

faliment. 

— Măi Haim, spune-mi şi mie, cum faci tu mititei, că 

la ţine lumea dă buzna şi la mine nu calcă nimeni. 

— Păi cum să-i fac, jumătate carne, jumătate rahat. 

— Ah, tu pui şi carne… 

 

Kohn vrea să se creştineze şi se pregăteşte de 

ceremonia de botez. 

Îl întreabă pe Popescu: 

— Cum trebuie să fiu îmbrăcat? 

— Nu ştiu. Noi când suntem botezaţi, suntem în 

scutece. 

 

Regele Iudeei îl întreabă pe măscăriciul curţii: 

— Ce tot notezi acolo? 

— Scriu numele nebunilor pe care-i cunosc. 

— Şi ce nume ai scris acum? 

— Numele tău. Cum ai fost în stare să-i dai bani lui 

Șlomo, bijutierul palatului, ca să-ţi cumpere din 

străinătate bijuterii. Cu siguranţă că nu se va mai 

întoarce. 

— Şi dacă se întoarce? 

— Atunci şterg de pe lista nebunilor numele Regelui 

şi-l trec pe-al lui. 
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La Nuham, angrosist de vinuri, vine Marin, câr-

ciumarul, să cumpere cinci butoaie cu vin. 

— Spune-mi Nuham, îl roagă Marin, câtă apă se 

adaogă la un butoi. 

— 50 de litri, îi spune Nuham. 

După câteva zile, Marin se întoarce furios: 

— Hoţule, nenorocitule! strigă Marin. Am adăugat 50 

de litri de apă şi vinul nu mai e de băut. 

— Ah, murmură Nuham… Şi tu ai adăugat 50 de litri 

de apă?! 
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Într-un magazin de confecţii: 

— Vă rog o cămaşă nr. 38… 

— Ca şi cea pe care o ai pe dumneata? întreabă 

vânzătorul, politicos. 

— Nu, mai curată. 

 

E ştiut că israelienii gesticulează în timp ce vorbesc. 

Instrucţiuni afişate lângă un telefon public: 

— Introduceţi o monedă; 

— Cu mâna stângă ridicaţi receptorul: 

— Cu mâna dreaptă începeţi să vorbiţi. 

 

— Ce faci, Moişe, mănânci în ziua când toţi evreii 

postesc? 

— Uite ce e: eu nu fur, nu mint, nu iau dobândă, dar 

nici nu postesc! 

— Ce tâmpit eşti, nu e mai simplu să nu mănânci o 

zi? 

 

Moşe şi Mohamed, buni amici, locuiesc la Ierusalim. 

Mănâncă humus şi fac politică. 

— Noi, evreii, avem un singur Dumnezeu, spune 

Moşe. 

— Şi noi, arabii, la fel. 

— Noi, evreii, suntem cu toţii circumcişi. 
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— Şi noi! 

— Nu mâncăm carne de porc. 

— Nici noi! 

— Scrierea noastră, ebraică, e de la dreaptă spre 

stânga. 

— Şi araba se scrie la fel. 

— Ierusalimul e capitala noastră. 

— Şi-a noastră. 

 

Raşela telefonează acasă, cu respiraţia tăiată, ca să 

anunţe vestea cea mare: 

— Mamă, m-am măritat. 

— Mazel tov! 

— Dar să ştii, mamă, că el e gay. 

— Ei şi! Eu n-am prejudecăţi! 

— Să ştii, însă mamă, că e şi negru. 

— Nu-i nimic. Eu am spus întotdeauna că omul 

trebuie să fie tolerant. 

— Eu, ţie, nu pot să-ţi ascund nimic, mamă. E şomer. 

— Înseamnă că ai să-l întreţii tu. O nevastă trebuie 

să-şi ajute soţul. 

— Dar, mamă, dar după toate astea, n-avem nici 

locuinţă. 

— Nu-ţi face probleme, dragă. O să staţi la noi. 

— Da, dar voi n-aveţi decât un singur dormitor. 

— Tu şi cu noul tău soţ o să dormiţi în pat, iar tata o 

să doarmă pe canapea în sufragerie. 

— Şi tu, mamă, unde o să dormi? 
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— În privinţa mea nu trebuie să-ţi faci griji. Eu, 

oricum, în clipa când o să închid telefonul o să cad 

jos moartă… 

 

 

Iancală, cizmarul, era un ateu declarat dintotdeauna 

şi nu pierdea nici o ocazie s-o declare în public. 

Într-o bună zi, la vârsta de 80 de ani, el intră într-o 

sinagogă de Iom Kipur şi începe să se roage cu 

fervoare. 

— Am auzit că nu crezi în Dumnezeu, exclamă 

rabinul surprins. De ce te rogi aşa? 

— Oi fi eu ateu, răspunde Iancală, dar sunt şi un om 

practic. Ce se întâmplă la vârsta mea, dacă totuşi 

am greşit? 
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D-nul şi d-na Primami stau la masă. D-na oftează: 

— Cât te-ai schimbat… La începutul căsătoriei 

renunţai la toată mâncarea şi stăteai de vorbă cu 

mine… Iar acum… 

— Dar şi tu te-ai schimbat, ai devenit o bucătăreasă 

perfectă… 

 

Sună telefonul. 

— Levy la aparat. 

— Domnule Levy, aici e secretara domnului doctor 

Blum. Nu aţi achitat încă nota de plată pentru 

vizită particulară de luna trecută şi domnul 

doctor este foarte supărat. 

— OK! Spune-i să ia două aspirine şi dacă nu se simte 

mai bine, chemaţi-mă din nou săptămâna viitoare. 

 

Doi evrei. 

— Un singur lucru îmi place la soţia lui Ştrul. 

— Care anume? 

— Că nu e soţia mea! 

 

Iankel îi vinde lui Iossel un rând de haine pentru fiul 

său. 

— Calitatea întâi? întreabă Iossel. 

— Lână pură, marfă solidă, fără moarte… 
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Plouă de trei săptămâni. Îi vede Iankel pe cei doi 

îndreptându-se spre magazinul său, şi, tragedie, 

pantalonii de abia îi ajung băiatului până la 

gleznă, vestonul cu chiu cu vai îi acoperă 

mijlocul… dar Iankel nu-şi pierde cumpătul: 

— Hei, îl strigă el pe Iossel, să nu-i fie de deochi lui 

fiu-tău, ce a putut să crească în astea trei 

săptămâni! 

 

Iossel şi Şmil sunt la bancă tocmai în momentul în 

care o bandă intră în sala de aşteptare şi îi pune 

pe toţi să stea cu mâinile sus şi încep să adune 

banii. După ce termină cu casele de bani, încep să 

scoată banii din buzunarele clienţilor. Iossel i se 

adresează celui ce pare să fie şeful bandiţilor: 

— Aş putea să-mi las jos mâna? Ştiţi, eu am 

reumatism…. 

Banditul, care îşi dă seama că Iossel nu e periculos, 

şi, la urma urmelor, este şi el om, îi permite. După 

care Iossel îşi băgă repede mâna în buzunar, 

scoate o mie de franci şi îi întinde lui Şmil: 

— Ţine-i, ţi-i datoram, şi mă gândeam că era cazul să 

ţi-i restitui… 

 

— Domnule pictor, aş vrea să-mi faci portretul. 

— Cu plăcere, doamnă Blum. 

— Şi cât mă va costa? 

— Două mii de shekeli, doamnă. 
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— Aş vrea s-o pictezi şi pe fetiţa mea de cinci ani, cât 

mă va costa asta? 

— Tot atâta. 

— Dar ea este atât de mică… 

— N-are a face: fiecare tablou costă două mii… 

— Bine, atunci să faceţi un singur tablou, o voi ţine 

pe fetiţă în braţe. 

 

 

Şmuel este în proces cu Şelbaum şi îi vine ideea să-i 

trimită un cadou judecătorului, dar avocatul său 

încerca să-l descurajeze s-o facă: 

— Ar fi ultima prostie. Voi pierde, cu siguranţă, 

procesul şi rişti să fii urmărit pentru încercare de 

corupţie… 
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Procesul se desfăşoară şi Şmuel îl câştigă. Avocatul 

său, încântat de sine şi sigur că elocvenţa sa i-a 

adus victoria, îi spune lui Şmuel: 

— Ei bine, eşti mulţumit? Nu-i aşa că am avut 

dreptate să te sfătuiesc să nu cumva să-i trimiţi 

judecătorului un cadou? 

— Dar i l-am trimis… 

— Cum? Ai făcut-o, totuşi…? 

— Da, doar că am pus cartea de vizită a lui Şelbaum… 

 

Doi evrei. 

— Îngrozitor ce ghinion poate să aibă Cohen. Ieri 

seară şi-a pierdut toţi banii la cărţi. Până la urmă 

a mizat-o şi pe nevastă-sa. 

— Şi? 

— Nenorocitul a câştigat. 

 

Levi urmează să fie consultat de celebrul profesor de 

medicină, Hermann. Îi telefonează şi-l întreabă de 

onorariul său: 

— Două sute de shekeli prima vizită, câte o sută 

următoarele. 

Peste două zile Levi intră la medic: 

— Bună ziua, domnule profesor, iată-mă venit din 

nou. 

Hermann îl consultă cu grijă, după care îi spune: 

— Nimic schimbat, dragă domnule, continuă trata-

mentul indicat data trecută.  
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Era cu două zile înainte de Hanuca şi domnul 

Feldman se învârtea ca un leu în cuşcă: 

— De unde să iau bani, ca să cumpăr cadouri pentru 

sărbătoarea asta sfântă? se întreba el amărât. 

Ieşind în oraş, trecu pe lângă o biserică pe uşa căreia 

era un mic anunţ: "Orice evreu care intră în 

această biserică astăzi şi se creştinează, capătă o 

sută de dolari". 

Găsise soluţia problemei! Intră, se creştinează şi 

capătă o sută de dolari, aşa cum făgăduise anunţul. 

Seara, la cină, povesti familiei cum a făcut rost de 

bani, fluturând un teanc de bancnote în văzul 

tuturor. 

— Iubitule, spuse nevastă-sa, îţi aduci aminte de 

rochia aia pe care mi-ai promis-o acum trei ani? 

Acum se vinde cu reducere. 

— Cât costă? 

— Numai cincizeci de dolari, cu toate că merită pe 

puţin optzeci şi cinci. 

Feldman scoase cinci bancnote de zece dolari şi i le 

înmână. Apoi, începu să vorbească fiul: 

— Tată, de mult strâng bani ca să-mi cumpăr o 

bicicletă englezească, cu trei schimbătoare de 

viteze. Am reuşit să adun cea mai mare parte, dar 

îmi mai lipsesc nişte bani. 

— Câţi? 

— Douăzeci şi cinci de dolari. 

Feldman îi înmână banii. 
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— Tăticule, spuse fiica lui adolescentă, săptămâna 

viitoare şcoala noastră organizează o serbare, cea 

mai importantă din tot anul. Fără o rochie nouă 

nu pot să mă duc acolo. 

— Bine, scumpa mea. Cât costă rochia? 

— Numai douăzeci şi cinci de dolari, tăticule dragă. 

Feldman dă fetei restul de 25 de dolari, se lasă pe 

spate şi începu să zâmbească... 

— Aşa se întâmplă întotdeauna, spuse el. De îndată 

ce noi, creştinii, facem rost de un ban, voi, evreii, 

ni-i şi luaţi... 

 

Un om bun ajunge în Rai. Îşi primeşte aripioarele, 

primeşte un loc pe un norişor pufos, harfa în mina 

şi începe viaţa în Rai: toată ziua apa face pic-pic-

pic, albinuţele biz-biz-biz, pasarelele cip-cip-cip. 

O zi, două, trei, o săptămână, două, o lună, două… 

Plictiseală! "Hai să dau o raită pe-aici." Vede la 

avizier: "Sejur în Iad - 5 zile - 5.000 $". 

Plăteşte pe loc, e suit în autocar şi după o oră ajunge 

la poarta Iadului. Se deschid porţile şi apar cinci 

tipe superbe. Petrece omul cinci zile de vis, numai 

nebunii şi distracţii. 

Dar se temină şi omul se întoarce în Rai, pe norişorul 

lui pufos, apa pic-pic-pic, albinuţele biz-biz-biz, 

pasarelele cip-cip-cip. O zi, doua, o săptămână, 

doua, trei, o lună. "Gata! Aşa nu se mai poate. Mă 

duc să-mi fac actele de transfer în Iad!"  
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După o săptămână primeşte actele, se suie în autocar 

şi ajunge la porţile Iadului. Se deschid porţile şi 

apar cinci tipi musculoşi care îl leagă şi-l bagă în 

cazanul fierbinte. Omul nu mai înţelege nimic. 

Trece pe-acolo Satana şi omul îl întreabă cum cu 

o săptămână înainte a fost super şi acum e 

groaznic, la care Satana îi răspunde: 

— Asta-i diferenţa dintre turist şi emigrant! 

 

Un cuplu căsătorit. În pat. În timp ce soţia se 

pregăteşte de culcare, soţul aprinde lampa de pe 

noptieră şi începe să citească Biblia.  

Din când în când, mâna lui coboară şi mângâie sexul 

soţiei. Face asta pentru scurt timp apoi continuă 

cu cititul.  

Soţia care devine din ce în ce mai excitată, se 

gândeşte că soţul are nevoie de puţină încurajare 

pentru aş duce treaba la bun sfârşit.  

Aşa că se scoală şi începe să se dezbrace. Soţul, 

confuz, o întreabă:  

— De ce te dezbraci?  

Soţia îi replică:  

— Păi, am crezut că vrei să facem sex.  

— Nu, deloc.  

Soţia, supărată:  

— Atunci, ce mă tot pipăi?  

— Îmi umezeam degetele ca să pot întoarce paginile 

cărţii. 
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— De ce se îmbracă frumos femeile? 

— O femeie nu se îmbracă neapărat frumos ca să 

impresioneze un bărbat, ci ca să enerveze altă 

femeie! 



— Dragă, e drăguţ, tandru, nu ştiu de ce nu mă cere 

în căsătorie... 

— O fi şi inteligent, tu, fato! 

 

Doi prieteni vorbeau: 

— Cum e să fii însurat? 

— Super tare, mă simt de parcă aş avea iarăşi 16 ani. 

— Adică? 

— Fumez în toaletă, beau pe ascuns… 

 

O, Doamne! 

Să privim înapoi cu iertare 

Înainte cu speranţa 

În jos cu înţelegere 

în sus cu recunoştinţă! 
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Alcoolul nu rezolvă problemele, dar nici 

dacă bei lapte nu vei scăpa de ele 

 

 

Se pare că Apple a remarcat că preţul iPhone 6 Plus 

va fi destul de piperat, aşa că la achiziţionarea lui 

va da cadou o maşină.  



După femeile trecute de 45 de ani mai fluieră doar 

oală sub presiune. 

 

Numai cinci oameni m-au văzut vreodată furioasă. 

Dumnezeu să-i ierte!  

 

Un director scoţian către angajaţi (înainte de Paşte):  

— Aţi muncit bine anul ăsta! O să vă dau recompensă 

fiecăruia câte un cec de 20 lire! Dacă vă descurcaţi 

bine şi anul viitor, o să vi le semnez!... 

 

— Ce frumos pinguin aveţi. Totuşi, n-am mai auzit de 

aşa animal de companie. 

— De când ne-am debranşat, e singurul animal care 

rezistă. 
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Bulă vroia să urce în avion cu un pui de găină, mic, 

galben şi piuitor, ca să îl aducă lui Bulişor cadou, 

dar este oprit de stewardesă: 

— Domnule, nu aveţi voie cu păsări în avion! 

Se întoarse Bulă în aeroport, se duse la WC, puse 

puişorul în chiloţi şi urcă liber în avion. Locul lui 

însă era la geam, lângă o călugăriţă tânără şi 

frumoasă.  

La un moment dat, Bulă adoarme şi, în timp ce visa, 

puişorul iese din chiloţii lui, scoate capul prin 

şliţul pantalonilor şi începu să piuie.  

Călugăriţa, speriată, începu să-l zgâlţâie pe Bulă: 

— Scoală, domnule, scoală repede! 

Speriat, Bulă tresări, uitându-se în toate direcţiile: 

— Ce e, unde arde, ce s-a-ntâmplat!? 

— Domnule, eu nu am experienţă în problemele 

astea, dar am impresia că vi s-a spart un ou… 

 

— Ioană, tu mă înşeli! 

— Nu-i adevărat. 

— Și mai e și italian... 

— Uite, asta chiar nu-i adevărat! 

 

Sună soneria. Un bărbat deschide uşa şi vede un 

schelet cu o agendă în mână, care-l întreabă: 

— Popescu Costel? 
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— Da. Dar tu cine eşti? 

— Moartea. 

— Deja ai venit după mine? 

— Încă nu. Fac un sondaj printre clienţi pentru a 

spori calitatea serviciilor. 

— Atunci du-te în pula.... mea şi să nu te mai văd pe 

aici. 

— Mulţumesc, aşa deci, vrei să mori de impotenţă şi 

miopie! 

 

 

Un evreu, cu o bâtă în mână, aleargă o duzină de 

arabi. La un moment dat, un arab mai obosit 

strigă la ceilalţi: 

— Fraţilor, staţi aşa, de ce fugim noi ca proştii, când 

ăla e unul singur? 

Răspunsul, dat în cor: 

— Da’ de unde ştim noi în care vrea să dea!… 
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El şi ea în pat, unul lângă altul.  

EL:  

— La ce te gândeşti, iubirea mea? 

EA, dându-se mai aproape, şopteşte: 

— La acelaşi lucru ca tine! 

— Minunat! Atunci fă-mi şi un ou, dar cu şuncă! 

 

Un popă avea o menajeră, o femeie foarte simplă. 

Într-o zi, vine femeia la popa şi îi spune: 

— Părinte, vi s-a terminat făina de pâine. 

— Incorect spus, fata mea. Nu se spune vi s-a 

terminat făina, ci ni s-a terminat făina, pentru că 

amândoi mâncăm din pâinea frământată din acea 

făină. Adevărat? 

— Adevărat, sfinţite, iertăciune! 

În altă zi vine din nou femeia la popa şi îi spune: 

— Părinte ni s-a terminat vinul! 

La care popa, pe acelaşi ton blând, îi răspunde: 

— Din nou ai greşit, copilă. Sau poate că bei şi tu? 

— Nu părinte, păcatele mele, eu nu beau! 

— Păi vezi, în cazul ăsta trebuia să spui: vi s-a 

terminat vinul. Ai înţeles? 

— Am înţeles, prea sfinţite, iertăciune. 

Într-o zi, popa plivea roşiile, când menajera observă 

că, aşa cum stătea aplecat, i se rupseseră 

pantalonii în cur. Şi-atunci îi spuse popii: 

— Părinte, vi s-au rupt pantalonii şi ni se vede pula! 
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Tatăl — chel. O fetiţă o întreabă pe mama sa: 

— Mamă, de ce tata e aşa de chel? 

— Deoarece are multă minte şi i-a căzut părul. 

— Dar tu de ce ai aşa de mult păr în cap? 

— Mănâncă şi taci! 

 

La un WC public britanic se afla un automat pentru 

prezervative şi pe el inscripţia firmei Durex: 

"Corespunde normelor britanice". 

Puţin mai jos, cineva a zgâriat: "Şi vaporul Titanic 

corespundea...". 

 

PROFESOARA: 

— Copii, care este verbul vostru preferat? 

— A dormi. 

— A mânca. 

— A plimba. 

BULĂ: 

— Pentru a nu fi dat afară din clasă, eu voi formula 

astfel: îmbunătățirea situației demografice. 

 

Fata îl sună pe iubitul ei și plânge. Băiatul îngrijorat 

întreabă:  

— Ce s-a întâmplat, de ce plângi? 

Fata, fără a se opri din plâns: 
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— Părinții nu-mi permit să mă căsătoresc cu tine. 

Băiatul, pe un ton liniștitor: 

— Nu mai plânge, lasă că îmi găsesc eu o altă soție. 

 

— De ce eşti, dragă, supărat? 

— A sunat adineauri actualul soţ al fostei mele soţii 

şi mi-a făcut scandal monstru, că timp de zece ani, 

cât a durat căsnicia noastră, nu am învăţat-o să 

gătească o supă. 
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Iarna, frig afară, zăpadă multă. Deschide Sir 

fereastra să intre aer curat de iarnă şi vede scris 

cu urină pe zăpadă: Sir este imbecil şi impotent! 

Supărat, îl sună pe prietenul lui Scotty, de la 

Scotland Yard şi îi spune să investigheze cazul, că 

vrea neapărat să afle cine a scris aşa ceva.  

Scotty îi promite că îl va suna după ce termina 

investigaţia. 

Trece o săptămână, doua, trei, o lună. Nervos, Sir îi 

dă telefon să îl întrebe ce a aflat. Scotty spune:  

— Suntem foarte derutaţi. Nu ştim ce să credem. 

Analiza făcută a demonstrat că urina îi aparţine 

servitorului tău, John, iar expertiza grafologică 

ne-a demonstrat că scrisul aparţine soţiei tale, 

Lady. 

 

Leoaica este violată; se face anchetă mare în pădure: 

— Ce-ţi aminteşti? o întreabă leul pe nevastă-sa. 

— Păi, avea păr! 

— Bun, toate animalele cu păr, în stânga. Altceva? 

— Avea ochii roşii. 

— Toate animalele cu păr şi ochii roşii, în stânga. 

Altceva?  

— Avea urechi lungi.  

La care iepuraşul îşi scuipă în palmă şi îşi dă 

urechile pe spate, zicând: 

— Ei măgarule, acum să te văd pe unde scoţi cămaşa! 
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Cică iepuraşul, mergând prin pădure cu un diplomat 

în mână, se întâlneşte cu lupul şi îi zice: 

— Lupule, nu îmi ţii puţin geanta asta, că am o 

treabă? 

— Ba da, iepuraşule, îi răspunde lupul. 

— Te rog doar să nu o deschizi. 

Nici nu se îndepărtează bine iepuraşul şi lupul, 

deschizând diplomatul, o găseşte pe iepuroaică 

înăuntru. Bucuros, o scoate din geantă şi începe 

să facă amor cu ea. 

După un timp se întoarce iepuraşul, iar lupul îl 

întreabă, făcându-se că plouă: 

— Dar ce aveai în diplomat, iepuraşule? 

— Pe iepuroaica. O duceam la gunoi, că are SIDA. 

 

Bulă, după prima zi de şcoală: 

— Mamă, directorul şcolii a întrebat dacă sunt unicul 

copil la părinţi. 

— Eşti. Şi ce-i cu asta? 

— Aşa i-am zis şi eu şi el mi-a răspuns: "Slavă 

Domnului!" 

 

Iepuraşul a învăţat să respire, nu pe gură, ci pe la 

coadă.  

A inspirat, a expirat, s-a aşezat pe o buturugă şi s-a 

sufocat... 
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Ursul şi iepurele pleacă la femei. Ajung la vulpe, 

cunoscută pentru reputaţia ei de femeie uşoară şi 

ursul intră în vizuină, iar iepurele rămâne afară, 

într-un ger cumplit, ţopăind când pe un picior 

când pe altul, frecându-şi urechile şi suflându-şi 

în lăbuţe. După un timp nu mai rezistă, aşa că se 

uită la ceas şi zice:  

— OK, mai stau la femei încă cinci minute şi pe urmă 

plec acasă. 

 

 

Era odată un iepuraş care se plimba prin pădure. 

Într-o bună zi trece el pe lângă o groapă de unde 

aude vocea măgarului: 

— Iepuraş, ajută-mă să ies, că te-oi ajuta şi eu când 

vei avea nevoie! 

Bagă iepuraşul urechile în groapă, doar-doar s-o 

agăţa măgarul, dar nimic. Bagă coada, nimic. Bagă 

picioarele, nimic. Scoate atunci celularul şi îl sună 

pe leu: 

— Băi leule, iepuraşul la telefon. Vino, că a căzut 

măgarul într-o groapă şi nu pot să-l scot. 

Vine leul imediat şi îl scoate pe măgar. 

A doua zi, iar trece iepuraşul pe lângă groapă, iar îl 

aude pe măgar: 

— Iepuraş, mai ajută-mă o dată, că te-oi ajuta şi eu 

pe tine când vei avea nevoie. 
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Bagă iepuraşul urechile, nimic. Bagă coada, nimic. 

Scoate celularul şi îl sună pe leu: 

— Vino, băi leule, că iar a rămas măgarul în groapă! 

Soseşte leul şi îl scoate din nou pe măgar. 

A treia zi trece măgarul pe lângă groapă şi îl aude pe 

iepuraş strigându-l: 

— Măgarule, e rândul tău să mă ajuţi. 

Bagă măgarul coada, nimic. Bagă picioarele, nimic. 

Bagă capul şi iepuraşul, se urcă între urechi, 

reuşind să iasă afară. 

Morala: Dacă n-ai cap, cumpără-ţi celular! 

 

 

Iepuraşul se duce într-o zi la prăvălie şi-i zice 

vânzătorului: 

— Daţi-mi o şapcă verde, nu prea verde, dar verde să 

fie! 

— Nu avem, iepuraşule, zice vânzătorul. 

A doua zi, iepuraşul se duce din nou şi spune: 

— Daţi-mi o şapcă verde, nu prea verde, dar verde să 

fie! 

— Măi iepuraşule, spune vânzătorul, nu ţi-am zis că 

nu avem? 

A treia zi, se repetă povestea: 

— Daţi-mi o şapcă verde, nu prea verde, dar verde să 

fie. 

Atunci vânzătorul furios începe să strige:  

— Când ţi-oi trage un şut, ajungi pe Lună, nu chiar 

pe Lună, dar pe Lună să fie!  
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Iepuraşul pleacă la dame. Ajunge la vulpe, care este 

cunoscută pentru lipsa ei de moralitate. Roşcata 

nu vrea să se culce cu el, fiindcă i s-a dus vestea 

că nu-i prea dotat. Supărat, iepuraşul merge să se 

plimbe de unul singur prin pădure şi se întâlneşte 

cu Zâna Bună. 

— Ce-ai păţit, iepuraşule? îl întreabă aceasta. 

Iepuraşul îi povesteşte tot, iar zâna se hotărăşte să-

i îndeplinească dorinţa şi la fiecare pocnitură din 

degete să i se dubleze organul. Bucuros, iepuraşul 

merge la balul din pădure, care are loc la fiecare 

două săptămâni şi o întreabă pe ursoaică: 

— Vrei să facem dragoste? 

Ursoaica începe să râdă şi atunci iepuraşul pocneşte 

de două ori din degete.  

Ursoaica, speriată de mărimea organului, o ia la fugă. 

Iepuraşul, bucuros, începe să pocnească încontinuu 

din degete şi să strige:  

— Nu fugi, că tot te prind, nu fugi, că tot te prind! 

 

Merg ursul şi iepurele la pescuit. La un moment dat 

se trezesc în plasă cu peştişorul de aur, care le 

zice: 

— Aveţi amândoi voie să vă puneţi trei dorinţe. Ziceţi 

repede, că mă grăbesc. 

— Vreau foarte multe ursoaice, spune ursul. 

— Vreau o tonă de morcovi, se lăcomeşte iepurele. 



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

640 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

— Vreau şi mai multe ursoaice, zice ursul; 

— Vreau două tone de morcovi, spune iepurele. 

Ajunge ursul şi la a treia dorinţă: 

— Vreau toate ursoaicele disponibile.  

La care iepurele:  

— Vreau ca ursul să rămână impotent. 

 

 

Merge iepuraşul prin pădure şi se întâlneşte cu 

girafa, care tocmai îşi răsucea o ţigară cu 

marijuana. 
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Iepuraşul îi spune: 

— Girafo, de ce nu laşi marijuana şi nu vii cu mine să 

alergăm prin pădure? Să vezi ce sănătos e! 

Lasă girafa marijuana şi începe să alerge cu 

iepuraşul. După un timp, se întâlnesc cu elefantul, 

care tocmai se pregătea să prizeze cocaină. 

Iepuraşul îi spune acestuia: 

— Elefantule, de ce nu laşi cocaină şi nu vii cu noi să 

alergăm prin pădure? Să vezi ce sănătos e! 

Elefantul lasă cocaină şi începe să alerge cu 

iepuraşul şi cu girafa. 

După un timp se întâlnesc cu leul, care tocmai se 

pregătea să-şi injecteze heroină. 

Iepuraşul îi spune: 

— Leule, de ce nu laşi tu heroina, să vii să alergi cu 

noi? Să vezi ce bine e să alergi! 

Leul se apropie de iepuraş şi îi arde o palmă. 

Animalele celelalte, stupefiate, îl întreabă pe leu: 

— De ce ai dat în el, că doar îţi vrea binele? 

La care leul le răspunde: 

— Nenorocitul ăsta, de câte ori ia o pastilă de Ecstasy 

mă face să alerg ca nebunul prin toată pădurea. 

 

Mistreţul neprietenos stă în plop şi mănâncă cireşe. 

Vine iepuraşul în zbor şi se aşază pe o creangă. 

— Ce faci acolo, mistreţule? 

— Mănânc cireşe. 

— Păi ăsta este plop, de când cresc în el cireşe? 

— De când mi-am adus de acasă! 
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Ursul şi iepuraşul găsesc Lampa fermecată. O ating, 

iese Duhul din lampă şi-şi pun trei dorinţe. 

— Vreau o casă mare, zice ursul. 

— Eu vreau două, se lăcomeşte iepuraşul. 

— Vreau un sac de bani, spune ursul. 

— Eu vreau doi, sare şi iepuraşul. 

— Da? Atunci eu vreau o bătaie cruntă, care să mă 

omoare pe jumătate. 

 

Mare sărbătoare în pădure. Toate animalele sunt 

plecate la petrecere, numai iepuraşul, nu. La un 

moment dat iepuraşului îi vine chef de dragoste, 

dar cu cine, că în pădure mai erau doar doi arici 

şi o viperă. 

Încearcă iepuraşul cu primul arici, dar nu poate, că 

îl înţeapă. Încearcă şi cu al doilea, îl înţeapă şi 

ăsta. Iepuraşul supărat se duce direct la viperă. 

Vipera se uită puţin la el şi îl înghite pe 

nemestecate. Peste puţin timp vipera se simte rău 

şi îl scuipă pe iepuraş.  

Atunci iepuraşul exclamă vesel: 

— Mamă, ce partidă sălbatică de sex oral! 

 

Q Care este deosebirea între porumbel şi cocoşel? 

 Porumbelul este păsărica păcii.  

 Cocoşelul este pacea păsăricii. 
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Un iepure verde intră într-un bar şi cere o bere rece. 

Barmanul îi dă o bere şi îi cere 200.000 de lei. 

Iepurele verde plăteşte. După un timp, barmanul 

caută să intre în discuţie cu ciudatul client: 

— Ştii, pe la noi prin bar nu a mai fost niciodată un 

iepure verde! 

— Nici nu mă mir, la preţurile astea...  

 

În fiecare dimineaţă ea venea la cafenea, comanda 

un croissant cu cafea şi frunzărea ziarele. Într-o 

dimineaţă ea n-a mai apărut. La fel s-a întâmplat 

şi în dimineaţa următoare. Văzând că blonda n-a 

apărut după două zile la rând, proprietarul 

cafenelei a început să se îngrijoreze, că s-a 

întâmplat ceva rău cu ea. În cea de a patra zi, 

proprietarul a văzut-o traversând strada şi 

intrând în barul Cafe, vizavi de barul sau. El a dat 

fuga la ea şi jignit de moarte, a oprit-o şi i-a spus 

cu o voce furioasă: 

— Ştii că am fost foarte îngrijorat pentru tine? Mi-

era teamă că ţi s-a întâmplat ceva rău, iar acum 

se pare că mă înşeli cu cel mai mare concurent. 

Ea, surprinsă, îl priveşte şi-i zice:  

— Eu nu te înşel, ţi-am rămas credincioasă, doar că 

am avut unele probleme dentare de rezolvat, iar 

medicul m-a sfătuit ca timp de câteva zile să 

mănânc pe partea cealaltă.  
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Înainte să se mărite, îi zise mă-sa Alinuţei: 

— Fata mamii, în noaptea nunţii, când va veni 

vremea să te culci cu soţul tău, uite, ia de-aici o 

sticluţă cu cerneală roşie, şi s-o verşi pe cearceaf, 

fără să vadă el, ca să creadă că ai fost virgină... 

Da' ai grijă, să nu uiţi să ţipi cât mai tare şi să spui 

că te doare, ai înţeles? 

— Da, mămică...răspunse Alinuţa. 

Când în sfârşit sosi noaptea cu pricina, mă-sa se 

strecura lângă uşă celor doi tineri însuraţei, să 

asculte dacă totul decurge comform planului. 
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Auzind-o pe fiică-sa cum zbiera de ziceai c-o taie 

careva, ea îşi frecă palmele bucuroasă şi-şi zise în 

gând: "Aşa te vreau, fata mamii!" 

A doua zi de dimineaţa, se duse nerăbdătoare la 

Alinuţa să-i povestească totul mai în amănunt. 

— Ai făcut exact cum te-am sfătuit? 

— Da mamă... 

— Ai vărsat şi cerneala pe cearceaf? 

— Da, mama... 

— Excelent! Şi ia spune, soţul ce-a zis? întrebă mă-

sa, curioasă. 

— A zis: "De ce nu mi-ai zis, fă, că ai hemoroizi?". 

 

Într-o frizerie. Frizerul, tăindu-l de două ori pe 

client, încearcă să discute cu el: 

— Aţi mai fost la noi înainte? 

— Nu, mâna mi-am pierdut-o în război. 

 

Q De ce e nevoie de 100 de milioane de sperma-

tozoizi ca să fecundeze un ovul? 

 Pentru ca nici unul nu se opreşte să întrebe care 

e direcţia cea bună. 

 

— Ioane, l-am prins pe fiu-tău la mine în beci!  

— În beci şi eu pot să-l prind. Încearcă să-l prinzi pe 

câmp! 
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Învăţătoarea:  

— Dragii mei, astăzi vom învăţa conjugarea verbului 

"a vota": 

sing.  Pers.1 Eu votez 

   Pers.2 Tu câştigi 

   Pers.3 El/Ea pierde 

pl.  Pers.1 Noi ne nenorocim 

   Pers.2 Voi vă îmbogăţiţi 

Pers.3 Ei merg în şomaj 

 

Cinci aforisme de viață 

1. Cine nu-i iubeşte pe proşti are mulţi duşmani. 

2. Un idiot bogat este considerat, în primul rând, 

bogat. 

2. Un idiot sărac este considerat, în primul rând, 

idiot. 

3. Nicăieri nu este mai bine ca în altă parte. 

4. Plătitorii în rate sunt rataţi. 

5. Minciuna presupune studii superioare adevărului. 

 

Bulă la şcoală. Cum era ziua învăţătoarei, fiecare 

dintre copii vine pe rând şi îi dă un cadou. Vine 

Ionescu, fiul brutarului, şi îi intinde o cutie. 

Învăţătoarea o ia, o agită puţin şi zice:  

— Sunt franzele, nu?  

— Da, răspunde Ionescu.  
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Vine Stănescu, fiul măcelarului, şi îi întinde o cutie. 

Învăţătoarea o agita uşor... miroase cutia şi zice:  

— Cotlete de porc, nu?  

— Da, răspunde Stănescu.  

Vine Bulă - tatăl lui avea un magazin de băuturi 

alcoolice - şi îi întinde o cutie. Învăţătoarea agită 

cutia de două ori şi observă că dintr-un colţ începe 

să picure. Pune degetul pe cutie apoi îl baga în 

gură şi zice:  

— E vin alb, nu?  

— Nu.  

Învăţătoarea pune iar degetul pe cutie şi apoi îl bagă 

în gură şi zice:  

— Hmmm… e şampanie, nu? 

— Nu.  

— Mă dau bătută. Ce e?  

— Un căţeluş! 

 

În cabinetul unui medic în Iași: 

— Dumneata eşti grav bolnav. Ai inimă.... dilatatî! 

— Da di undi, e di la mamî! 

 

Q De ce merge Bulă cu scara la piaţă? 

 A auzit cã au urcat preturile. 

 

Q Ce s-a gândit Bulă sã-i ia mamei de ziua ei? 

 Zece mii din poşetă. 
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— Împrumută-mi 100 $. 

— Am numai 30. 

— Dă-mi 30, cu restul de 70 îmi rămâi dator. 

 

O doamnă cam plinuţă merge pe stradă... De ea se 

apropie un cerşetor: 

— Doamnă, de cinci zile nu am mâncat nimic. 

— Ehee, de-aş avea şi eu atâta voinţă... 

 

— Dragă, azi după masă a căzut pendula de pe 

peretele din dormitor. Dacă pică cu o clipă mai 

devreme, îi pica mamei în cap! spuse soția. 

— Ţi-am mai spus eu ca pendula aia, de tot rahatul, 

rămâne mereu în urmă, răspunse soțul. 

 

Q De ce burlacii nu se îngraşă? 

 Pentru că ei mănâncă doar jumătate din ce 

gătesc: cealaltă jumătate rămâne lipită de tigaie... 

 

Medicul ginecolog, după consultaţie: 

— Doamnă, am o veste bună. 

— Domnişoară! 

— Domnişoară, am o veste proastă. 
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— Nu înţeleg de ce te enervezi, draga mea. Tu ai 

vorbit şi eu am tăcut. 

— Da, dar ai tăcut într-un mod foarte provocator. 



 

 

Să moară virușii! De râs. 
Folclor umoristic internetist (XVI) 

650 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR. 

Volumul XVI 

 

Cules, selectat şi prelucrat  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

 

Într-o zi, un rege a vrut să meargă la pescuit și l-a 

chemat pe meteorolog să-i spună cum va fi 

vremea timp de câteva ore. Asigurat că va fi 

vreme însorită, regele se îmbrăcă frumos și porni 

spre heleșteul care se afla lângă reședința de vară 

a reginei. Regina putea să-l vadă de la fereastră. 

Un țăran, trecând pe acolo, înțelese ce avea de gând 

regele și-i spuse: 

— Majestate, este mai bine să vă întoarceți, o să 

plouă cu găleata! 

— Specialistul mi-a spus că va fi vreme frumoasă! 

Cum ar putea un om simplu ca tine să știe mai 

mult decât el, pe care eu îl plătesc așa de bine? 

Regele merse mai departe spre heleșteu, fără nicio 

teamă, dar într-adevăr a plouat cu găleata și 

regele a ajuns la castelul reginei că un șoarece 

murat. Regele îl concedie pe meteorolog și-l 

chemă pe țăran să-l numească în această funcție. 

 — Majestate, eu sunt un om simplu, nu am educație, 

tot ce știu este că atunci când măgarul meu stă cu 

urechile pleoștite, sigur va ploua.  

 Începând de atunci, în cel mai bine-remunerate 

funcții sunt numiți măgarii. 

 

Q Ce condiţie trebuie să îndeplinească în Scoţia o 

vânzătoare de la cofetărie? 

 Să aibă diabet. 
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— Am câştigat 100 de peştişori de aur! 

— Şi unde o să-i ţii? 

— În cadă din baie! 

— Şi când o să vrei să faci baie? 

— O să-i leg la ochi! 

 

Două blonde povestesc după noaptea de Revelion: 

— La mulţi ani! Cum ai petrecut anul nou? 

— Ca de obicei, în pat. 

— Şi a fost multă lume? 

 

Nevastă-mea e ca o grenadă. Dacă-i scot inelul, îmi 

dispare casa. 

 

Doi băieţei care se jucau pe stradă au intrat din 

întâmplare într-o galerie de artă modernă. Câteva 

minute au privit înmărmuriţi picturile şi 

sculpturile expuse, apoi unul dintre ai a ţipat: 

— Repede! Să fugim înainte să spună că noi le-am 

stricat! 

 

— De ce cumpără blondele cărţi de la anticariat? 

— Ca să fie gata citite... 
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 Arta abstractă este adesea greu de înţeles, aşa cum 

au păţit şi doi vizitatori ai unei expoziţii de gen, 

buni prieteni şi pasionaţi de artă. S-au oprit în 

faţa unei pânze, un amestec de culori şi forme, iar 

unul dintre ei a întrebat: 

— Ce e asta? 

— Ar trebui să fie un cowboy pe cal! 

După câteva momente de tăcere, a venit şi replica: 

— Şi de ce nu este? 

 

Un doctor vorbeşte cu asistenta să:  

— Înainte de Crăciun, ar trebui să-mi vizitez toţi 

pacienţii.  

— Mergeţi la cimitir? 
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Un copil mic s-a pierdut în supermarket şi plânge 

necontenit. Oamenii din jur îl liniştesc spunându-

i că îi vor găsi mama şi îi dau sfaturi:  

— Trebuia să te ţii de fusta mamei.  

— Am încercat, dar nu am ajuns. 

 

Un tip este în spital împreună cu soţia sa care este 

gata să nască. O ţine de mână şi, văzând-o 

suferind în timpul contracţiilor, îi spune:  

— O... draga mea... te doare atât de rău... şi totul este 

din vina mea...  

— Stai liniştit... tu nu ai nici o vină... 

 

Un pescar prinde peştişorul de aur. Urmează 

clasicul: "dacă mă eliberezi, îţi îndeplinesc trei 

dorinţe". Pescarul:  

— Du-te dracului de nenorocit, că pe nevastă-mea ai 

păcălit-o, transformând-o într-o halbă de bere.  

— Păi dacă şi-a dorit să devină visul oricărui bărbat... 

 

— Dragă, tu eşti cea mai frumoasă, cea mai fină, cea 

mai bună gospodină. 

— Azi fără sex, sunt obosită, mă doare capul. 

— Egoistă nerecunoscătoare, cu celulită, ce nu poate 

face o ciorbă. 
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Discuţie între două blonde: 

— Mama ta este o mare mincinoasă. 

— De ce, dragă? 

— Spunea că negrul slăbeşte şi de două săptămâni 

mă îmbrac doar în haine negre şi nu am dat jos 

niciun kilogram... 

 

Blonda la volan. La radio se aude: "Ascultaţi Radio 

Guerilla".  

Blonda:  

— Doamne, de unde ştiu ăştia totul?! 

 

Două prietene se întâlnesc şi blondă o întreabă pe 

brunetă: 

— Ştii în ce luna se nasc cei mai mulţi copii? 

Bruneta răspunde: 

— În luna a noua. 

Blonda se duce acasă şi îşi întreabă soţul: 

— Ştii în ce luna se nasc cei mai mulţi copii? 

— Habar nu am, răspunde acesta. 

— În septembrie... 

 

O blondă se hotărăşte să se cuminţească, aşa că se 

cuplează cu un băiat cuminte. Când, în sfârşit, 

ajung în pat, tipul îi şopteşte blondei: 
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— Pot să-ţi zic Ghiocel? 

— Da, dar de ce? 

— Păi eşti prima... 

— Aha, da' eu pot să-ţi zic Boeing? 

— Da, dar de ce? 

BLONDA: 

— Păi eşti al 747-lea... 

 

O blondă intră în magazinul de pantofi. Se uită ce se 

uita, şi cere vânzătoarei să îi arate o pereche de 

pantofi, pe care îi şi probează. Vânzătoarea o 

întreabă: 

— Cum sunt? 

— Mă cam strâng puţin, răspunde blonda. 

— Încercaţi să le scoateţi limba, spune vânzătoarea. 

— Tot mă strâng puţin... 

 

Mi s-a întâmplat să aud un schimb de cuvinte între 

un tatăl şi fiica lui în ultimele momente ale des-

părţirii pe aeroport. Tocmai se anunţa plecarea. 

Lângă poarta de securitate, s-au îmbrăţişat şi 

tatăl i-a spus: 

— Te iubesc şi îţi doresc destul. 

Fata, zâmbind, i-a răspuns:  

— Tăticule, viaţa noastră împreună a fost mai mult 

decât destul. Dragostea ta a fost tot ce mi-am 

dorit vreodată. Îţi doresc deasemenea destul, tată. 
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S-au sărutat şi fiica a plecat. Tatăl a făcut câţiva paşi 

înspre fereastra lângă care mă aşezasem. Cum 

stătea acolo în picioare, puteam să văd că îl înecau 

lacrimile. Aş fi vrut să-l îmbărbătez cumva, dar nu 

puteam intra în intimitatea unui om străin. El 

însuşi, însă, a deschis conversaţia întrebându-mă:  

— Vi s-a întâmplat vreodată, să vă luaţi rămas-bun 

de la cineva, ştiind că îl vedeţi pentru ultima dată? 

— Da, mi s-a întâmplat, i-am răspuns. Scuzaţi-mă că 

vă întreb, dar de ce credeţi că acesta a fost un 

rămas-bun pentru totdeauna? 

— Sunt bătrân, iar ea locuieşte foarte departe. Mă 

aşteaptă momente grele înainte şi realitatea este 

că următoarea ei întoarcere aici va fi ca să mă 

ducă la groapa, spuse el. 

 — Pe când vă luaţi rămas bun, v-am auzit spunând, 

"Îţi doresc destul". Pot să vă întreb ce înseamnă 

asta? 

El începu să zâmbească.  

— Asta este o urare care ni s-a păstrat de la 

generaţiile anterioare. Părinţii mei obişnuiau să 

le-o spună la toţi...  

Omul făcu o mică pauză şi se uită în sus ca şi cum ar 

fi încercat să şi-o amintească în detaliu, apoi 

zâmbi şi mai mult.  

— Când spunem "Îţi doresc destul," vrem ca cealaltă 

persoana să aibă viaţă plină cu destule lucruri 

care s-o susţină.  

Apoi, întorcându-se spre mine îmi recita din 

memorie următoarele: 
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— Îţi doresc destul soare, care să-ţi lumineze 

comportamentul, indiferent de cât de mohorâtă ar 

fi ziua. 

Îţi doresc destulă ploaie, pentru a aprecia soarele cu 

atât mai mult. 

Îţi doresc destulă fericire, ca să-ţi ţină spiritul viu 

cât vei trăi.  

Îţi doresc destulă durere, ca până şi cea mai mică 

bucurie a vieţii să ţi se pară mai mare. 

Îţi doresc destul câştig pentru a-ţi satisface dorinţele. 

Îţi doresc să pierzi destul, pentru a aprecia ceea ce 

ai. 

Îţi doresc destule salutări până a ajunge la finalul 

rămas-bun." 

Aici ochii lui se umeziră din nou şi se îndepărtă. 

Se spune că ai nevoie de un minut pentru a remarca 

o persoana specială, o oră ca s-o apreciezi, o zi ca 

s-o iubeşti şi o viaţă întreagă ca s-o uiţi. 
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Toate problemele lumii sunt cauzate 

de faptul că oamenii inteligenți au 

îndoieli, iar cei proşti certitudini 

 

 

 

În timp ce se spovedeşte, o femeie întreabă preotul: 

– Părinte, am săvârşit un păcat, am furat o cutie cu 

lumânări de la magazin. 

– Ah, asta e foarte grav! Dar de ce ai furat tocmai 

lumânări? 

– Păi, ştiţi că mereu se întrerupe curentul electric şi 

nu am lampă cu petrol. Le-am luat să luminez casa. 

– Să ştii că va trebui să te ispăşeşti, să faci treizeci 

de mătănii şi să aduci la biserică două sticle cu vin 

să-l sfinţesc pentru împărtăşanie. 

– Două sticle cu vin? Păcatele mele! Doar ştii, părinte, 

că nu am nici un ban! De unde? 

 

O tânără catolică extrem de credincioasă vine la 

preot să se spovedească: 

– Părinte, mă simt vinovată, pentru că i-am arătat 

prea multă consideraţie prietenului meu. 

Preotul: 

– Şi de câte ori i-ai arătat-o? 
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Pastorul în vârstă îl povăţuieşte pe tânărul coleg: 

— Pentru a câştiga atenţia enoriaşilor, spune la 

începutul slujbei de duminică ceva de genul: "Cei 

mai frumoşi ani din viaţa mea i-am petrecut în 

poala unei femei, dar aceasta nu era nevasta mea". 

Faci o pauză scurtă şi apoi adaugi: "Aceasta era 

mama mea". Zis şi făcut. Duminica următoare, 

păstorul cel tânăr îşi începe predica astfel: "Cei 

mai frumoşi ani din viaţa mea i-am petrecut în 

poala unei femei, dar aceasta nu era soţia mea". 

În primul moment se bucură, constatând numărul 

privirilor întrebătoare îndreptate spre el, apoi îl 

cuprinse panica: "însă cine era, să mă omori şi tot 

n-aş putea să-mi aduc aminte!"  

 

Ca să-şi alunge tracul, tânărul preot se cinsteşte cu 

o sticlă de vin sfinţit, după care toate merg ca pe 

roate. La terminarea slujbei, îl întreabă pe 

episcop: 

– Sfinţia Ta, care e părerea dumneavoastră despre 

felul în care am ţinut slujba? 

– Foarte bine, fiule, cu câteva mici observaţii, în 

primul rând, la sfârşit se spune "Amin", nu "în 

sănătatea dumneavoastră!". În al doilea rând, 

Patimile lui Isus s-au petrecut în Galilea, nu în 

Brazilia. Şi în al treilea rând el, a fost crucificat, 

nu împuşcat! 
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O actriţă celebră îl roagă pe arhiepiscopul Parisului 

să-i boteze pe cei doi fii ai ei. După ceremonie, 

prelatul se adresează actriţei: 

— Vă felicit că aţi convertit pe cei doi copilaşi la 

catolicism, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră 

sunteţi mozaică. 

— Era firesc, monseniore, taţii lor erau catolici 

fervenţi. 

 

După lansarea unei rachete cu un om la bord un 

aparat a început să înregistreze distanţa par-

cursă: 200 km, 400 km, 80.000 km, 250.000 km... 

La un moment dat omul a oftat: 

— Doamne, Dumnezeule! 

Şi imediat se auzi un glas: 

— Da! 

 

Într-o localitate oltenească se demola o clădire.  

Un trecător dintr-o localitate învecinată tocmai se 

nimeri pe acolo şi-l întreabă pe un om de prin 

partea locului: 

— Auzi bade, dar ce fu aicea? 

— Păi aicea fu un bar. Fu bere, fu vin... 

— Şi ce mai fu? 

— Fu tărie... 
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Bărbații au două senzaţii: foame și excitaţie. 

Dacă observaţi că nu are erecție, puteţi să mergeţi la 

bucătărie să-i faceţi un sandwich.... 
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Isac a plecat la oraş să-l vadă pe rabin. La înapoiere 

prietenii săi îl întreabă: 

— Ei, cum a fost, l-ai văzut? 

— Tocmai mă pregăteam să intru în vorbă cu el, 

începe Isac să povestească prietenilor, când un 

bărbat şchiop a intrat sprijinindu-se în cârje. 

Rabinul i-a citit o rugăciune, apoi i-a cerut să 

arunce o cârjă. Bărbatul a aruncat-o. Atunci 

rabinul a rostit o altă rugăciune și i-a spus să 

arunce a doua cârjă. Ei, atunci s-a întâmplat... 

— Ce? au întrebat în cor prietenii gândindu-se la 

vreo minune. 

— S-a întâmplat, că omul căzând, şi-a rupt şi celălalt 

picior. 

 

Un Jumbo-Jet decolează de pe Aeroportul Roissy. 

După ce atinge altitudinea de croazieră, coman-

dantul se adresează pasagerilor la microfon: 

— Doamnelor şi domnilor, vă vorbeşte comandantul 

aeronavei: avem condiţii meteo excelente şi 

prevedem un zbor fără incidente. Trebuie să 

aterizăm la Aeroportul New-York la ora 18:35. Vă 

invităm să luaţi o poziţie cât mai comodă, să 

urmăriţi un film şi să vă relax... Oh nu! Doamne!... 

Se aude un zgomot sec şi ... nimic! 

Linişte de moarte în avion! 

Pasagerii se privesc îngheţaţi... 
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Nimeni nu mai mişca! 

Avionul îşi menține în continuare direcţia şi 

altitudinea, dar... 

Stewardesele zâmbesc nervos...! Semn rău!... 

După câteva minute lungi, comandantul revine la 

microfon: 

— Vă cer scuze pentru incidentul petrecut, dar 

tocmai mi-am vărsat cafeaua fierbinte pe 

pantaloni! Ar trebui să vedeţi cum arată 

pantalonii mei în faţă! 

— Asta nu-i nimic, urlă un pasager, ar trebui să-i vezi 

pe-ai mei la spate! 

 

Într-un bar, intră un grup de scoţieni. Barmanul îi 

priveşte şi întreabă: 

— De ce toţi sunteţi îmbrăcaţi în kilt-uri, numai unul 

în pantaloni? 

— Asta în pantaloni este gay. 

 

Vorbeau două blonde: 

— Fată, îţi vine să crezi? E o mare nedreptate! Eu, cu 

poşeta roşie, rochie roşie, pantofi roşii, deca-

potabilă roşie şi trebuie să trec la semafor pe 

culoare VERDE? 

 

— Vezi că poți, când vrei?, i-a spus soția soțului, 

prinzându-l în pat cu vecina... 
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Dumnezeu le întreabă pe femei: 

— Doamnelor, v-a plăcut bărbatul pe care l-am creat 

pentru voi? 

Toate femeile: 

— Da, da, dar de ce în loc de două piersici şi o banană, 

nu are două banane şi o piersică? 

Dumnezeu, nedumerit: 

— Pai de ce două banane? De ce să ia două femei în 

acelaşi timp? 

Atunci femeile: 

— Nu, nu. Două banane una peste alta ŞI cu piersică 

în vârf! 

 

Înjuratul după ce te loveşti reduce durerea cu până 

la 50%… 

 

Q Ce spune un elefant când vede un bãrbat în pielea 

goalã? 

 Cum poate o fiinţă cu o trompă atât de mică să 

îşi ducă mâncarea la gură? 

 

— Ce-ai păţit, Bulă, de mergi aşa crăcănat? 

— Mi-a crescut colesterolul. 

— Şi de-aia mergi crăcănat?! 

— Păi mi-a spus doctorul să mă îndepărtez de ouă… 
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— Mămico, îmi dai voie să intru în piscină? 

— Nu se poate... Apa e prea adâncă! 

— Dar tăticu' de ce are voie? 

— Are asigurare de viaţă! 

 

 

La Grădina Zoologică, Bubulina îi spune lui Bulişor: 

— Vezi, nu te apropia prea mult de ursul polar... Ştii 

ce repede răceşti! 

 

— Mămico, de ce poartă tăticu' barbă? 

— Ca să aibă în ce se scărpina când se gândeşte! 
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Bulă este chemat la şcoală pentru că Bulişor spărsese 

un geam. Se uită la rama goală şi clatină din cap: 

— E mai grav decât îmi închipuiam... A spart geamul 

pe amândouă părţile! 

 

— Mămico, de ce dacă te certai seara cu tăticu', 

dimineaţa eraţi cei mai buni prieteni? Acum de ce 

nu se mai întâmplă aşa? 

— Cel care ne împăca a murit! 

 

— Tăticule, vecinul nostru, Niculae, e un om rău? 

— De unde ai tras concluzia asta? 

— Păi, dacă nu e un om rău, de ce l-a închis mama 

aseară în debara, când te-ai întors din delegaţie? 

— Probabil ca să dreagă rafturile! 

 

— Vai, mămico, ce palton frumos ai! Tata ţi l-a 

cumpărat? 

— Aiurea! Dacă era după taică-tău, nici pe tine nu te-

aş fi avut! 

 

— Tăticule, 1000 de dolari înseamnă mult? 

— Depinde... Vrei să-i câştigi sau să-i cheltuieşti? 
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— Tăticule, mi-ai povestit odată că ai rămas corigent 

la istorie... 

— Da! Şi? 

— Să ştii că istoria se repetă... 

 

— Mămico, întreabă Bulişor, toţi îngeraşii zboară? 

— Da! 

— Atunci, guvernanta noastră de ce nu zboară? 

— Pentru că nu e îngeraş. 

— Păi, l-am auzit pe tata spunându-i „îngeraş"! 

— A, ai să vezi că şi guvernanta zboară! 

 

Se duce Bulă la tatăl său şi-l întreabă: 

— Care este diferenţa dintre bogăție şi sărăcie? 

— Bogăție: iaht, șampanie, fotomodele. Sărăcie: 

Dacie, sifon, mă-ta! 

 

În genunchi, în faţa altarului, un patron se rugă: 

— Dă-mi, Doamne, un milion de dolari, să scap de 

faliment!…  

Lângă el se aşează un amărât care se roagă să-i dea 

Dumnezeu zece dolari, să aibă ce mânca. 

Vizibil iritat, cel cu milionul îi întinde zece dolari: 

— Ţine zece dolari şi lasă-l pe Dumnezeu să se poată 

concentra! 
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Bulișor şi maică-sa la bancă. În timp ce aşteptau, 

Bulişor întinde funcţionarului de la ghişeu 

sandvişul din care tocmai muşcase. 

— Vă rog să-l scuzaţi, domnule, dar ştiţi, noi acum 

venim de la Grădina Zoologică! 

 

Un adolescent îşi întreabă bunicul: 

— Tataie, ce este dragostea? 

— Păi…la 20 de ani, DMS, la 40 de ani, DMS, la 60 de 

ani, DMS, la 80 de ani, DMS… 

— Bine tataie…da’ ce înseamnă DMS? 

— La 20 de ani….Dimineaţa, la Miezul zilei şi Seară. 

La 40 de ani…Duminică, Marţi şi Sâmbătă 

La 60 de ani…în Decembrie, Martie şi în Septembrie. 

— Şi la 80 de ani? 

— La 80 de ani…Dorinţele Mele Secrete. 

 

Un tip stătea necăjit pe un scaun la bar. Vine 

prietenul lui şi îl întreabă: 

— Ce s-a întâmplat cu tine de eşti aşa distrus? 

— Îţi aminteşti de fata aia superbă de care ţi-am 

povestit data trecută? Tipa nou angajată la firmă? 

— Da, da. 

— Cea pe care numai trebuie să o privesc şi am o 

erecţie puternică. 

— Şi ce s-a întâmplat? 
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— Păi mi-am luat inima în dinţi şi am rugat-o să 

ieşim seara la o cină în oraş şi la ora 8 trebuia să 

o iau de acasă. Ca să n-o sperii din prima seară, 

mi-am legat pula de picior şi aşa am plecat la ea 

acasă. Am sunat la uşă şi a apărut într-o rochie 

mini cu un decolteu imens. 

— Şi ce s-a întâmplat? 

— I-am tras un picior în gură… 

 

— De ce nu porţi cadoul meu? 

— L-am purtat 9 luni, acuma umblă singur... 

 

La sanatoriul acela erau puţini bărbaţi, aşa că multe 

femei se-ntorceau acasă odihnite. 

 

Soţia, dimineaţa, la micul dejun, îl ceartă pe soţ:  

— Ia uite, vecinul nostru, toată noaptea face 

dragoste cu vecina! Tu de ce nu faci?  

Soţul, liniştit, citind ziarul, răspunde:  

— Draga mea, păi cum aş putea să fac, dacă eu nici 

măcar nu o cunosc? 

 

PREOTUL:  

— Ce-mi băgași, fiule, în buzunar? 

— O bancnotă de 50, părinte... 

— Apăi, de ce crezi tu, fiule, că-i zice sutana? 
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— Da' ce-i cu eticheta asta de sticlă de vin, lipită-n 

paşaport? 

— Asta-i viză de intrare în Moldova. 

 

 

 

Aveam 14 ani. M-am dus la farmacie pentru a 

cumpăra un pachet de prezervative. În acele zile 

am avut nevoie de mult curaj pentru a merge la 

farmacie şi a cere aşa ceva, deoarece toată lumea 

din oraș mă cunoștea și nu exista nicio îndoială că 

tânăra, cred că numele ei era Alexandra, ştia 

pentru ce se folosesc.  

Ea lucra ca farmacistă, era în spatele tejghelei și 

vedea că eram într-adevăr jenat de întreaga 

procedură. Mi-a dat pachetul și a întrebat dacă 

știu cum se foloseşte un prezervativ. Am răspuns: 
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— Nu, chiar nu! 

A desfăcut pachetul, a luat unu și l-a tras peste 

degetul mare. M-a avertizat să mă asigur că a fost 

bine şi sigur pus. I se părea că încă o privesc 

confuz. Deci, s-a uitat în jur pentru a vedea dacă 

mai era cineva în farmacie. Nu era... 

— Doar un minut, a spus ea, și m-a condus în spate, 

şi-a descheiat bluza și a îndepărtat-o. Şi-a 

desfăcut sutienul și l-a pus deoparte. 

— Asta te excită? 

Ei bine, am fost atât de uimit că tot ce am putut face 

a fost să rămân cu gura deschisă şi să dau din cap. 

Apoi a spus că era timpul să punem prezervativul. 

Cum eu îl puneam, ea şi-a dat jos fusta şi chiloţeii 

şi s-a aplecat peste un birou. 

— Ei bine, haide, a spus ea. Nu avem prea mult timp. 

Așa că m-am urcat pe ea. A fost atât de minunat că, 

din păcate, nu am mai putut ține mult și am 

terminat în câteva momente. S-a uitat la mine cu 

un pic de încruntare. 

— Ai pus prezervativul? a întrebat ea. 

— Sigur că da! și i-am arătat degetul meu să vadă. 

Am primit cea mai grea palmă din viaţa mea…  

Întotdeauna pentru mine a fost prea greu să înţeleg 

femeile... 

 

Nedumerire mare într-o familie de berze. De câteva 

zile, cei doi pui au început să-ntrebe: "Da' pe noi... 

cine ne-a adus?" 
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No, cine-o fo' primu-n Ardeal 

Cum merjea așa călare, 

Arpad dă' de-o apă mare. 

Opărit fiind la coaie 

Se gândi să fac-o baie. 

Când să iasă iar la mal, 

Pula țoale, pula cal... 

No, cine-o fo' primu-n Ardeal?!  

 

A doua zi de Paşti, Stalin vine la birou. Nu intră bine 

pe uşă că primul subordonat îl întâmpină: 

— Hristos a înviat, tovarăşe Stalin! 

Stalin zâmbeşte, da din cap şi trece mai departe. Nu 

trec două minute şi apare alt subordonat: 

— Hristos a înviat, tovarăşe Stalin! 

— Ştiu, ştiu, am fost deja informat! 

 

— Cu ce maşina călătoriţi prin oraş? sunt întrebaţi 

rușii. 

— Cu Lada! 

— Cu ce maşina călătoriţi la vilă?  

— Cu Moskvici! 

— Cu ce maşina călătoriţi la mare?  

— Cu Volga! 

— Şi cu ce maşina călătoriţi în străinătate?  

— Cu tancurile! 
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Spun şi eu ca ardeleanul care se uita la girafă: aşa 

ceva nu există. 

 

— Eşti fără bun simţ. De fiecare dată când vorbesc cu 

tine te ia căscatul! 

— Iubito, nu căscam, încercam să zic şi eu ceva. 

 

Întrebare la Radio Erevan: 

— Se poate construi socialismul în Sahara? 

Răspuns: 

— Se poate, dar după cinci ani s-ar importa nisip. 

 

Întrebare la Radio Erevan: 

— Dacă eu sunt în grădină şi mă cac şi cade o bombă 

atomică lânga mine... mai am timp să mă şterg la 

fund? 

Răspuns: 

— Doamna dragă, timp ar fi cu condiţia să vă mai 

găsiţi fundul! 

 

Un ţăran cu fiul său culegea fructele coapte.  

— Tată, ce o să facem din astea?  

— Dacă maică-ta vine acasă atunci compot, dacă nu 

vine atunci pălincă. 
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Într-o zi un popă din Grecia mânca struguri în 

grădina bisericii. Deodată aude: 

— Să-mi bag bip! Nu l-am nimerit. 

Popa se uită prin împrejurimi şi vede un arcaş pe un 

deal care trăgea la ţinta. Popa îi zice să nu mai 

înjure că îl pedepseşte Zeus. Peste puţin timp iar 

se aude: 

— Să-mi bag bip! Nu l-am nimerit. 

Popa iar îi face morală arcaşului şi peste un timp se 

aude o voce din cer: 

— Ptiu' să-mi bag bip! Nu l-am nimerit! (Era Zeus şi 

încerca să-l pedepsească pe arcaş). 

 

Se întâlnește un măgar cu un Matiz. 

Măgarul: 

— Tu ce ești? 

— Eu sunt automobil. 

— Înseamnă că eu sunt cal. 

 

Anul aceasta am avut o recoltă medie: mai proastă 

decât anul trecut, dar mai bună decât la anul.  

 

O barză ducea un bătrânel în cioc. La un moment dat, 

batrânelu-i spune: 

— Hai recunoaşte că ne-am rătăcit! 
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Așteptăm niște prieteni la cină și nevastă-mea e 

foarte agitată.  

— Când vine ora mesei, spun „Cina e gata” sau „Cina 

e servită"? 

— Iubito, dacă gătești ca de obicei, spune „Cina e 

arsă”. 

 

În avion, un terrorist pune pistolul la capul pilotului:  

— Mă duci la Paris! 

— Te duc, dar vorbeşte cu ăsta care are grenadă, el 

vrea la Roma... 

 

Dacă soacra dvs. şi Iliescu sunt gata gata să se înece 

şi puteţi salva doar unul dintre ei, ce faceţi, vă 

duceţi la film sau la restaurant? 

 

— Bunico, spune-mi cum te tratezi matale când eşti 

bolnavă? 

— Păi, la răceala cu un păhărel de ţuică, dacă îmi 

creşte tensiunea cu un păhărel de coniac, când îmi 

scade tensiunea cu un pahar de vin roşu, dacă nu 

am poftă de mâncare cu un un pahar de vin alb, 

iar pentru o digestie mai bună un pahar de bere. 

— Bine, bunico, şi pentru care boala bei matale apă? 

— Dragă, eu aşa boală gravă încă n-am avut... 
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Secretara deschide cu piciorul uşa directorului: 

— Din această clipă, salariul meu va fi de 3.000 şi 

voi avea patru zile de odihnă! 

Directorul: 

— Cine ţi-a zis asta, draga mea? 

— Ginecologul şi avocatul! 

 

 

Soţul intră în pat şi-i şopteşte soţiei la ureche:  

— Sunt fără chiloţi... 

— Lasă-mă să dorm, am să-ţi spăl o pereche 

dimineaţă. 
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Un tip merge în autobuz şi se gândeşte: "Soţia 

— curvă, prietenii mei — nişte rataţi, şeful — un 

cretin, serviciul — gunoi, viaţa — rahat ..."  

În spatele tipului stă îngerul păzitor, scrie într-un 

carnet şi se gândeşte: "Ce dorinţe ciudate... Şi cel 

mai important — în fiecare zi una şi aceeaşi... Dar 

ce pot să fac? Dorinţa este dorinţă!" 

 

Folclor nou manelesc 

Hai cârpeşte-mi bade gardu 

Că mă rupe bodygardu ! 

Hai mândruco-n cucuruz 

Ca să facem un abuz! 

La Băsescu-n capitală 

S-o făcut buli-Băsheală! 

 

Trei lucruri rele mi s-au întâmplat azi: 

1. Am aflat că prietenul meu se culca cu iubita mea... 

2. Prietenul meu a fost lovit de un autobuz... 

3. Mi-a fost suspendat permisul de autobuz... 

 

— Tatăl tău nu te mai ajută să-ţi faci lecţiile pentru 

acasă? 

— Nu, doamna profesoară, ultimul 3 l-a jignit 

profund. 
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Ce ne-am face fără mamele noastre… 

Tot ce am avut vreodată nevoie să învăţ, am învăţat 

de la mama... 

M-a învăţat să apreciez un lucru bine făcut: Dacă tot 

vă omorâţi, omorâţi-vă afară! Abia am terminat 

curăţenia!   

M-a învăţat religie: Roagă-te să iasă pata asta de pe 

covor!   

M-a învăţat logică: Pentru că eu am spus! Şi gata!  

M-a învăţat să prezic viitorul: Să foloseşti mereu 

lenjerie curată, în caz că vreodată ţi se întâmplă 

vreun accident”.   

M-a învăţat ironia: Mai plângi mult şi atunci chiar o 

să-ţi dau un motiv să plângi!   

M-a învăţat să fac economii: Păstrează lacrimile 

pentru când voi muri eu. 

M-a învăţat osmoză: Închide gura şi ia şi mănâncă!  

M-a învăţat contorsionism: Mai uită-te şi tu de jur 

împrejurul tău... 

M-a învăţat ventrilogia: Nu-mi răspunde înapoi! 

Taci din gură şi spune: de ce ai făcut asta?  

M-a învăţat deontologia: Dacă încă o dată mai 

vorbeşti neîntrebat, îţi lipesc dinţii de perete!  

M-a învăţat linia dreaptă: Îţi trag o palmă de te 

îndrepţi imediat!  
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Spălați-vă pe mâini, că noi vă spălăm 

pe creier 
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Cele mai tari bancuri din izolare 

 

 

Când i-am zis mamei mele azi: “Nu ai voie să ieși 

afară!” mi-am simțit răzbunată toată copilăria! 

 

Dăncilă ar fi rezolvat rapid situația: închidea 

imediat granița României cu Italia. 

 

Menajera mea lucrează de acasă... Mă sună și îmi 

spune ce să fac... 

 

Ca să nu se supere poporul român, domnii Arafat, 

Iohanis, Orbán și Hellvig au cooptat în celula de 

criză un român. Îi spun Streinul. 

  

Dacă trece acest virus o să facă românii niște grătare 

de o să zică ungurii că ne-am dat foc la țară. 

 

Hotărâre oficială: România luptă împotriva Corona-

virusului până pe 22 august.  

Dacă nu învinge, pe 23 august întoarce armele și 

luptă alături de Coronavirus. 
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A treia zi de carantină și deja am mâncat tot ce am 

cumpărat în ultimele două săptămâni. 

 

Când aud pe cineva că spune: “Totul va fi bine!” mi-

o amintesc pe mama spunând: “Vino aici că nu-ți 

fac nimic!” 

 

Știe cineva mai exact cât trebuie păstrată această 

“distanțare socială?” 

Că nevastă-mea tot încearcă să intre în casă... 

 

Primul semn de coronavirus, care apare inainte de 

febră sau tuse, e că te mănâncă-n cur să ieși afară 

din casă. 

 

Primul deces din Rusia cauzat de coronavirus. 

Pacientul avea însă și alte afecțiuni: la autopsie i-

au găsit un glonț în cap! 

 

A 12-a zi de izolare. 

Din jurnalul unui bărbat: 

“Eu și nevastă-mea am devenit așa buni prieteni   

că era cât pe ce să-i povestesc de amantă...” 
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Îmi amintesc ce frumos era la ora asta... Cum ne 

scuipam și ne înjuram în trafic. Ce vremuri... 

 

Toți ieșiți cu câinele. Eu am broască țestoasă. Am 

ieșit acum trei zile și încă mai coborâm scările. 

 

Q Cum crezi că se termină carantina? 

A. Cu 10 kg în plus? / B. Alcoolic/a 

C. Divorțat/a  

D. Toate răspunsurile sunt corecte. 

 

Q Pe unde pot trece din Franța, Germania, Austria? 

 Pe la Matei Balș 

 

Când se va termina nebunia asta, vreau să rămân 

liniștit acasă, măcar câteva zile... 

 

Pentru cei care doresc senzații tari, organizăm 

plimbări cu IZOLETA! 

 

Guvernul ne sfătuiește: “Important nu e să stai în 

casă. Important e să nu ieși afară.”  
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20 de lucrurile clarificate de Covid-19 

 

1. Nimeni nu mai este liderul mondial. 

 

2. China a câștigat "al treilea război mondial", fără 

să tragă cu o rachetă și nimeni nu a observat asta. 

 

3. Ne întoarcem la Dumnezeu doar atunci când avem 

nevoie. 

 

4. Prevenția salvează mai multe vieți decât acțiunea 

de ultim moment. 

 

5. Muncitorii din sănătate (chiar și cei care iau 

șpagă) valorează mai mult decât un fotbalist. 

 

6. Combustibilul nu mai are valoare într-o societate 

fără consum. 

 

7. Moartea nu distinge rasa, culoarea sau statutul 

social. 

 

8. Ființa umană este oportunistă și josnică. 

 

9. Știm acum cum se simt animalele în grădinile 

zoologice. 

 

10. Copiii din ziua de azi nu se pot juca fără internet 

sau televiziune. 
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11. Unii câștigă milioane de dolari și nu servesc 

omenirea. 

 

12. Începem să apreciem marele gest de încredere 

care înseamnă o strângere de mâna. 

 

13. Oamenii sunt adevărații viruși ai planetei. 

 

14. Planeta se regenerează rapid fără oameni. 

 

15. Nu suntem pregătiți pentru o pandemie. 

 

16. Trebuie să investim mai mult în sănătate. 

 

17. Alcoolul (pe mâini) salvează vieți. 

 

18. E mai bine să cumperi o casă cu grădină decât un 

apartament. 

 

19. Bătrânii noștri au nevoie de noi. 

 

20. Lumea digitală nu este viața reală, contactul 

uman este necesar.  
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