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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. Am consultat
pentru acest volum şi seria de texte umoristice colectate şi
adaptate de Ioan Marinescu «Bancuri pentru tot românu’»,
10 volume apărute la Editura Hyparion, 1998 – 2003.
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.
Selecţia, prelucrarea, ordonarea şi titlurile capitolelor ne
aparţin. Volumul nu este destinat comercializării.
Prezenta ediţie s-a realizat prin compararea volumelor de
folclor umoristic internetist editate până acum, cu ajutorul
unui soft de identificare a dublurilor realizat de Mihai Liviu
Smarandache.
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Bani, bănet, bănoşi, bănie

Culmea bogăţiei:
Să ai bani să-mi poţi da şi mie!
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- Gaura unui covrig costă bani în România?
- Sigur că nu, cum o să coste?!
- Şi atunci de ce n-o fac mai mare?

La Radio Erevan, un ascultător întreabă:
- Câţi miliardari sunt în România?
- Nu vă putem spune exact, dar oricum, până să ne
întrebaţi dumneavoastră, au mai apărut câţiva.

La casieria băncii, o doamnă întinde cecul şi spune
încet:
- Îmi cer scuze că semnătura soţului meu e atât de
neclară... Nici nu m-am gândit că se va speria aşa de tare
văzându-mă cu pistolul în mână...

- Ai o mulţime de tablouri frumoase. Din ce perioadă
sunt, mi-ai putea spune?
- Din perioada când aveam bani!

Avocatul îşi întreabă unul dintre viitorii clienţi:
- Aveţi banii necesari pentru a vă permite să fiţi
apărat de mine?
- Da, am două milioane de dolari.
- Bine, atunci să vedem... De ce sunteţi acuzat?
- De furtul celor două milioane de dolari...
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- Am fost aseară cu prietena la restaurant. Am cheltuit cinci milioane.
- Dar ce, ai înnebunit?!
- Nu, mă, nu, dar n-a avut mai mult la ea.

Un tip mai jerpelit intră într-o bancă:
- Duduie, vreau să depun nişte bani în rahatul
vostru de bancă.
- Domnule, în banca noastră nu se permite un
asemenea vocabular. Îl voi chema îndată pe director...
- Care este problema, domnule?, întreabă directorul.
- I-am zis duduii că vreau să depun nişte bani în
rahatul vostru de bancă.
- Aha... „în rahatul nostru de bancă"... Şi despre ce
sumă este vorba?
- A, de vreo două milioane de dolari!
- Aha... „De vreo două milioane de dolari"... Şi curva
asta nu vrea să vă servească!...

Un client parcurge nota de plată primită de la avocatul său:
- Da, bine... Nu am nimic împotrivă să achit costul
cinei, la care totuşi am crezut că dumneavoastră m-aţi
invitat, dar ce vrea să însemne asta: "Sfat profesional la
masa de seară: 500.000 lei?”
- Vă aduceţi aminte, atunci, la cină, v-am recomandat ştiucă în sos de vin...
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Doi oameni de afaceri stau de vorbă:
- Dacă ai uitat să plăteşti, nu e mare nenorocire. E
nenorocire doar dacă te prind!

Matematica la cumpărături:
Un bărbat va plăti 2$ pentru un produs de 1$ de care
însă are nevoie. O femeie va plăti 1$ pentru un produs de
2$ de care însă nu are nevoie.

Q De ce a murit Hitler?
A S-a împuşcat când a văzut factura la gaz.

- Dacă ai câştiga un milion de dolari, ce ai face cu el?
- Jumătate ţi l-aş da ţie. Dar tu ce ai face?
- Ti-aş spune "Mulţumesc".

- Formidabil! Aţi intrat în afaceri cu numai 6 luni în
urmă şi aveţi deja un milion de dolari. Cum aţi reuşit?
- Foarte simplu. Am început cu două milioane de
dolari...

Q De ce îşi deschide o blondă un cont nou la bancă?
A Deoarece cel vechi e gol.
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JAFUL
Un tânăr intră într-o bancă şi îi întinde casierului un
bileţel şi un diplomat:
"Puneţi toate bancnotele în această geantă şi, fără să
atrageţi atenţia celorlalţi clienţi, înapoiaţi-mi-o în cea mai
mare grabă. Sunt înarmat".
Casierul citeşte liniştit biletul, îi aruncă o privire
tânărului şi, ca răspuns, îi întinde alt bileţel:
"Vă rog frumos să vă aranjaţi cravata. Sunteţi
filmat!"

La bibliotecă:
- Fii amabilă... Am luat o carte: "Cum să câştigi un
milion", dar jumătate din pagini sunt rupte!
- Ei, şi? Nici jumătate de milion nu sunt de lepădat!

Ceartă între soţi.
- Băiatul nostru iar mi-a luat bani din portmoneu!,
spune supărat tatăl.
- De ce crezi că el a făcut-o?, întreabă soţia. Poate iam luat eu!
- Exclus! Au mai rămas ceva bani...

Domnişoară, vă privesc şi nu am cuvinte…
Dar bani, ai?
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- Nevastă, spune Bulă, suntem în economia de piaţă,
aşa că am introdus şi eu nişte tarife. De câte ori te culci cu
mine, tariful este de 100 de euro pentru un contact cu
figuri şi de 25 de euro pentru unul fără figuri.
- Poftim!, zice Bubulina, şi-i întinde 100 de euro.
- Aha, în seara asta vrei unul cu figuri!
- Da' de unde! În seara asta, vreau patru simple!

Prima regulă a unei economii de tranziţie:
Pentru fiecare economist, se găseşte un al doilea
economist, care are acelaşi nivel de pregătire, dar cu o
părere diametral opusă.
A doua regulă a economiei de tranziţie:
Niciunul dintre ei nu are dreptate.

- Nu am noroc cu bărbaţii, spune o tânără prietenei.
- De ce?
- De câte ori vreau să mă mărit cu un bărbat din dragoste, aflu că acesta n-are nici un ban...

Directorul unei firme completează formularele
fiscale. La un moment dat, o întreabă pe secretară cu câte
zerouri se scrie un milion.
- Cu şase!
- Aha... Dar jumătate de milion?
- Cu... trei!
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- Salut, poţi să-mi împrumuţi 300 de lei?
- Îmi pare rău, dar n-am bani la mine!
- Dar acasă?
- Acasă toţi sunt bine, sănătoşi, mulţumesc de
întrebare!

Preoţii celor trei mari confesiuni încearcă să
dovedească puterea religiei proprii:
- Mă plimbam pe câmp într-o bună zi şi, dintr-o dată,
se porneşte o ploaie şi o furtună groaznică!, spune preotul
creştin. Atunci, m-am rugat Domnului şi, pe o rază de 10
metri în jurul meu, se făcu senin.
- Eu eram în deşert când m-a prins o furtună de
nisip teribilă!, zice cel mahomedan. Atunci, m-am rugat lui
Allah şi, pe o rază de 25 de metri, furtuna a încetat ca prin
minune.
- Eu mă plimbam într-o zi de sâmbătă, fără să am
niciun fel de grijă, când deodată am văzut o bancnotă de
100 de dolari pe jos, povesteşte rabinul. Ce să mă fac, doar
nu puteam atinge banii în ziua de Sabat! Ei, atunci m-am
rugat Domnului şi în jurul meu se făcu pe dată luni!

SFAT AVOCĂŢESC
Unui avocat îi este cerut sfatul de către un cămătar.
- Cum îmi pot primi înapoi cele 30 de milioane pe
care le-am împrumutat, dacă eu mi-am pierdut chitanţa
prin care dovedeam împrumutul?
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- Scrieţi-i o scrisoare şi spuneţi-i să trimită cât mai
repede cele 60 de milioane pe care i le-aţi împrumutat.
- Bine, dar o să-mi răspundă furios că i-am împrumutat doar 30 de milioane!
- Tocmai asta vrem să şi obţinem de la el! O dovadă
scrisă că vă datorează 30 de milioane...

Doi tipi merg pe malul mării. Unul zice:
- Hei, uite, am găsit 10 euro!
- Bravo!... Stai aşa, de ce i-ai aruncat?
- Sunt falşi!
- De unde ştii?
- Unde ai mai văzut tu 10 euro scrişi cu doi de zero?

AVANTAJ
Un bancher discută cu un prieten:
- Imaginează-ţi, m-am îndrăgostit! Ea are 20 de ani,
iar eu am 65. Dar tu ştii că eu sunt şi foarte bogat! Iar ăsta
e un avantaj... Ce crezi, şansele mele vor creşte dacă îi voi
spune că am numai 50 de ani?
- Eu zic că şansele tale vor creşte dacă îi vei spune că
ai 80 de ani!

- Împrumută-mi 100 de euro, te rog.
- Îmi pare rău, am numai 50.
- Bine, fie... Dă-mi numai 50... Cu restul de 50 ai sămi rămâi dator.
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La înmormântarea unui bancher, de sicriu se
apropie un prieten, deschide portmoneul, ia de acolo 200
de dolari şi-i pune înăuntru, apoi pleacă în tăcere.
Se apropie altul, scoate de asemenea 200 de dolari
şi-i pune în sicriu, după care pleacă suspinând.
Vine al treilea, scoate carnetul de cecuri, completează unul pe 600 de dolari, îl pune, ia cei 400 dolari şi
pleacă oftând din greu.

Pentru a evita alte certuri şi scandaluri pe tema
banilor, soţul şi soţia iau decizia să scrie toate cheltuielile.
Peste o săptămână, ea îi arată soţului carnetul cu socotelile
proprii:
Gospodărie - 350 de euro, hrana pentru papagal - 20
de euro, oase pentru câine - 35 de euro, diverse - 2500 de
euro...

Q Care este diferenţa dintre un leu şi un dolar?
A Un dolar.

Un tip care tocmai şi-a asigurat casa pentru suma de
200.000 de dolari îl întreabă pe agentul casei de asigurări:
- Deci... Dacă mâine casa mea va arde mistuită întrun incendiu, eu cât aş putea primi?
Agentul:
- Păi... între 5 şi 10 ani..
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AMANTUL
Două tinere, vecine de compartiment, stau de vorbă
într-un tren.
- E atât de plictisitor să trăieşti când nu ai niciun
ban...
- Păi, care e problema? Găseşte-ţi un amant, îţi va da
500 de dolari pe lună.
- Ei, na! Unde să găsesc un astfel de amant? Cine miar putea oferi atâţia bani?
- Atunci caută-ţi doi amanţi. Fiecare îţi va da câte
250 de dolari.
- Şi asta e mult.
- Atunci patru a câte 125 de dolari...
Deodată, vecinul lor de compartiment, care moţăia
pe locul de la geam, deschide un ochi şi spune:
- Doamnelor, vă rog să mă treziţi când ajungeţi la 20
de dolari.

- Ştii ce, spune soţia, hai ca de acum înainte, de
fiecare dată când ne vom certa, să punem câte un milion
de lei la bancă.
La care soţul, indignat:
- Da' ce, crezi că-s miliardar?

Un tip intră în cabinetul unui psiholog.
- Doctore, am venit să-mi daţi nişte pastile pentru
lăcomie... Şi cât mai multe, cât mai multe!
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- Bună ziua, sunt agentul Ion Popescu din cadrul
Gărzii Financiare şi vă prezint oferta noastră promoţională
pentru Anul Nou: Scrieţi-ne o istorioară interesantă despre partenerul dumneavoastră de afaceri şi el va primi în
mod gratuit un maiou alb-negru cu număr individual.

Un inspector economic, un poliţist şi un vameş iau
masa într-un restaurant. După ce au mâncat şi au băut,
chelnerul le aduce nota de plată.
Inspectorul economic:
- Ce?!? Ăsta-i jaf la drumul mare! Mâine veţi avea
control aici!
Chelnerul se sperie şi se apropie de poliţist.
Poliţistul:
- Asta-i bună! Poate vrei să nu mai poţi să-ţi scoţi
maşina din parcare!
Chelnerul se sperie şi mai tare. Se apropie de vameş.
Ăsta, mult mai calm, nu zice nimic. Ia liniştit nota de plată,
o studiază cu atenţie şi compară cu ce au avut pe masă,
după care spune-ncetişor:
- Bine, documentele sunt în ordine, dar banii... unde
sunt banii?

Un scoţian câştigă la Loto un milion de dolari. Suma i
se înmânează în cadrul unei ceremonii festive. Iar pentru
ca efectul la marele public să fie mai puternic, în pachete
de bancnote a câte 10 dolari.
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La conferinţa de presă, un jurnalist îl întreabă:
- Ce aveţi de gând să faceţi mai întâi cu banii?
La care scoţianul răspunde dintr-un foc:
- Cum ajung acasă, îi număr!

Doriţi să admiraţi zâmbetul enigmatic al Giocondei,
fără să fiţi nevoit să vizitaţi Louvre-ul? Întrebaţi-vă soţia
pe ce v-a cheltuit salariul...

Telegramă de presă:
„Începând de astăzi, pe site-ul Băncii Naţionale sunt
prezentate modelele noilor bancnote. Tot de acolo se
poate descărca şi versiunea pentru tipar.”

- De ce eşti atât de trist?
- Mi s-a furat portmoneul.
- La poliţie ai fost?
- Am fost...
- Şi?
- Şi degeaba... Cică nu ei mi l-au furat...

MITA
- De ce ai ajuns la închisoare?
- Păi... am dat mită.
- Aha... Şi de ce te-au eliberat aşa devreme?
- Păi... am dat mită.
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Două prietene stau de vorbă:
- Nu pot concepe căsătoria între două persoane care
nu se iubesc. Nimeni nu mă va putea determina vreodată
să mă căsătoresc cu un bărbat pe care nu-l iubesc.
- Dar dacă ar fi vorba de un miliardar?
- Un miliardar?... Păi, cum aş putea să nu iubesc un
miliardar?!

Din cugetările cumpărătorului român:
Numai la noi poţi cumpăra cu bani americani de la
comercianţi de naţionalitate arabă produse de origine
turcească şi calitate chinezească, pentru ca mai apoi să te
revolţi că evreii au dus ţara asta de râpă.

Dialog matinal între doi soţi în bucătăria unui
apartament de bloc:
- Auzi, da' de ce urla vecinu' aseară în halul ăla la
nevastă-sa?
- Ea nu dorea să-i spună pe ce naiba i-a cheltuit
salariul!
- Păi, şi-acum, dimineaţă, de ce dracu' strigă de două
ori mai tare decât atunci?
- Se pare că până la urmă i-a spus...

Q Ce i-a luat Bulă soţiei de ziua ei?
A Un milion de lei din poşetă.
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Pentru a scăpa de dependenţa financiară şi subordonarea economică faţă de statele occidentale, ţările
continentului african au decis adoptarea unanimă a unei
valute noi, pe nume „afro". Astfel, începând cu data de 1
ianuarie anul curent, s-a convenit ca un afro să fie
echivalent cu o oglinjoară şi doua mărgele.

Gimnastică de înviorare pentru lucrătorii unei bănci.
În difuzoare se aude vocea crainicului: „Joc de glezne,
fandare stânga, răsuciţi trunchiul, vă aplecaţi, drepţi... Joc
de glezne, fandare dreapta, răsuciţi trunchiul, vă aplecaţi,
drepţi... Trunchiul drept, picioarele îndepărtate, mâinile
sus, faţa la perete...”

Un tip vine la un cămătar pentru un mic împrumut:
- Ascultă, dă-mi două milioane de lei până luna
viitoare. Atunci îţi voi înapoia dublu. Ca garanţie îţi pot
lăsa ceasul meu.
- Bine, domnule, cum spui tu. Poftim cele două
milioane. Da' eu mă gândesc că îţi va fi greu să-mi
înapoiezi patru milioane luna viitoare. Şi-ar fi şi păcat de
ceasul ăsta... Hai mai bine să-mi înapoiezi acum jumate din
cât ai de plătit.
Cămătarul avea dreptate. Plăteşte două milioane şi,
mergând acasă, se gândeşte:
- M-am dus să iau cu împrumut două milioane. Bani
nu am, ceas nu am. Mai sunt dator cu două milioane...
20
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

Amanta secretară îi reproşează iritată directorului
de bancă:
- Dacă nu ai încredere în mine, atunci mai bine nici
nu mai lucrez aici!
- Cum nu am încredere, iubito? Doar ţi-am dat să
păstrezi până şi cheia de la seif!
- Ce să-ţi povestesc! Şi dacă vrei să ştii, nici măcar
nu se potriveşte!

Într-un restaurant, dialog între chelner şi client:
- Nemaipomenit! Cum adică, să plătesc înainte? Dar
ce-i aici, bordel?
- Nu, stimate domn, dar, vedeţi, problema e că dumneavoastră aţi comandat ciuperci...

STATUT
Un ambasador, un preot şi un agent de impozite şi
taxe se laudă cu statutul lor social.
Ambasadorul:
- Eu sunt cel mai respectat dintre toţi. Pe mine toată
lumea mă numeşte "Excelenţa Voastră"...
Preotul:
- E, asta-i o nimica toată. Mie oamenii îmi spun
"Preasfinţia Ta".
Agentul de impozite şi taxe:
- Ei, şi? Mie, când sunt văzut intrând undeva, toata
lumea îmi strigă: "Doamne, iar ai venit!?".
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Un tip întreabă o tânără frumoasă:
- Spune-mi, ai fi în stare să te căsătoreşti cu un prostănac bogat, chiar dacă e urât ca dracu'?
- Greu de spus... Dar câţi bani ai?

BANNERUL
Un automobilist se apropie de punctul de trecere al
frontierei vestice, când vede la marginea drumului o staţie
de benzină şi un banner enorm:
NU RATAŢI ULTIMA ŞANSĂ DE A VĂ FACE PLINUL
LA PREŢUL DE 2,5 EURO PE LITRU!
Tipul pune imediat frână, se dă jos, face plinul, plăteşte satisfăcut şi demarează în trombă. Trece de graniţă şi
primul lucru pe care îl vede e un banner de deasupra unei
staţii de benzină:
BENZINĂ, ORICE CATEGORIE: 1,5 EURO PE LITRU.

CURĂŢENIA
Soţul vine acasă puţin cam afumat şi murdar de
noroi după o "şedinţă" prelungită cu băieţii. Dimineaţa,
după ce se trezeşte, îşi întreabă nevasta:
- Mi-ai curăţat pantalonii?
- I-am curăţat, stai liniştit.
- Dar haina?
- Şi haina, stai liniştit.
- Dar pantofii?
- Dar ce, aveai bani şi-n pantofi?
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Două prietene stau de vorbă:
- Eu şi soţul meu ne certăm în fiecare săptămână.
La care, cealaltă:
- La noi certurile sunt mult mai rare. Al meu primeşte salariul numai o dată pe lună.

Un grup de cercetători americani au reuşit în sfârşit
să identifice cele două motive din cauza cărora bărbaţii îşi
risipesc timpul şi banii în baruri:
1. SUNT NECĂSĂTORIŢI;
2. SUNT CĂSĂTORIŢI.

Se face un top al celor mai corupte ţări. Spre surpriza generală, România iese doar pe locul doi.
Q De ce?
A A dat şpagă să nu iasă prima.

- Iubitule, scumpule, spune-mi, dragule, îmi cumperi
această bijuterie sau nu?
- E un ultimatum?
- Nu, e un smarald.

Anunţ:
Caut sponsor generos pentru publicarea cărţii "Cum
am devenit miliardar".
23
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

- Iubito, de azi înainte o să stăm şi noi într-un apartament scump, aşa cum ţi-ai dorit dintotdeauna!
- Vai, iubitule, cât sunt de bucuroasă! Ne cumpărăm
în sfârşit un apartament?
- Nu, s-au mărit chiriile...

DOI POLITICIENI
În Parlamentul European se întâlnesc doi politicieni
români din partide diferite. Unul dintre ei e gras şi rotunjor, iar celălalt e slab, numai piele şi os. Cel gras îl ia la
mişto pe cel mai slab:
- Auzi... Dacă se uită careva la tine, ar putea crede că
la noi în ţară e foamete de mori!
La care, celălalt replică:
- Da, sigur, iar uitându-se la tine ar putea crede că e
din cauza ta...

Profesorul se adresează unui părinte:
- Fiul dumneavoastră este slab la geografie!
- N-are importanţă. La cât se câştigă în ţara asta,
oricum n-are cum să plece.

La vizita medicală, un bancher este întrebat:
- Cât vă trebuie minimum ca să alergaţi 100 metri?
Bancherul:
- Cel puţin 1.000 de dolari.
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SCRISORI
Un cunoscut om de afaceri se prezintă la poliţie.
- De la un timp încoace am început să primesc scrisori care conţin ameninţări serioase la adresa mea.
- Scrisorile sunt anonime?
- Nu, sunt iscălite.
- Ei, drăcie! De către cine?!
- De şeful Gărzii Financiare.

Un tânăr se prezintă la patronul unui club de noapte.
- Sunt maseur. Pentru 200 de euro pe lună sunt gata
să vă masez dansatoarele.
- Dacă aveţi banii ăştia la dumneavoastră, puteţi
începe chiar acum.

La brutărie:
- Aş dori o pâine de un kilogram. Cât costă?
- 16.000 de lei. Poftim!
- Dar pâinea aceasta pare mai uşoară de un
kilogram, spune clientul cântărind-o în mână.
- Nu-i nimic, răspunde brutarul impertinent. O să vă
fie mai uşor de cărat.
- Poftim banii, zise clientul, aruncând pe tejghea
10.000 de lei.
- Păi, staţi aşa. Nu sunt suficienţi bani. Mai trebuie.
- Nu-i nimic, replică clientul. O să va fie mai uşor de
numărat.
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IDIOTUL
Un tip intră vesel în casă şi-i spune soţiei:
- Iubito, am câştigat 500 de milioane la Loto!
- Idiotule! Vezi şi tu ce greu o ducem şi tu arunci
banii pe bilete la Loto?

Dialog între doi scoţieni:
- Spune-mi... Pe tine te cheamă Vincent, nu-i aşa?
- Da.
- Atunci de ce semnezi întotdeauna "Vin"?
- Pentru că, astfel, la fiecare semnătură economisesc
un cent!

DIN DRAGOSTE, PENTRU BANI
Doi prieteni care nu se mai văzuseră de mult stăteau
de vorbă într-un bar. Unul dintre ei zice:
- Am auzit că fata ta s-a căsătorit. S-a măritat din
dragoste sau pentru bani ?
- Păi... s-a măritat din dragoste... pentru bani!

Un afacerist scoţian primeşte un telefon de ameninţare de la un gangster:
- Îmi vei plăti 10.000 de lire sau te voi ucide!
La care scoţianul răspunde:
- Ce-ar fi să-ţi dau numai 5.000 de lire? Sunt deja pe
jumătate mort de frică!...
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Un englez şi un scoţian iau cina împreună, la un
restaurant de lux. După masă, plătesc. Când ajung la bacşiş, englezul pune pe masă o liră sterlină, apoi face un
semn cu degetul către şeful de sală, chelner şi bucătar:
- Să-i împărţiţi!
Scoţianul se uită lung, pune şi el un penny pe masă,
face acelaşi gest ca şi englezul şi le zice cu voce celor trei:
- Să-i înmulţiţi!

Un tânăr om de afaceri primeşte o somaţie de plată
de la societatea de electricitate care îl avertizează că
trebuie să îşi achite neîntârziat factura.
Tipul răspunde:
Stimate domnule, vă aduc la cunostinţă prin prezenta că, o data pe luna, eu şi angajaţii mei adunăm cu grija
toate facturile, le punem într-un bol, amestecăm bine şi
domnişoara secretară face trei extrageri la întâmplare.
Facturile astfel trase la sorţi sunt achitate în ziua următoare. Desigur, dacă o să vă mai permiteţi să ignoraţi
această cale de rezolvare a problemei şi veţi mai încerca
stratageme de ocolire a regulilor firmei noastre, propunându-ne o rezolvare prioritară în ceea ce vă priveşte şi
dezavantajând astfel ceilalţi competitori, vă avertizez că,
fără nicio umbră de regret, vom exclude facturile dumneavoastră de la următoarea tragere la sorţi.
Morala: Dacă contabilul dumneavoastră vă plăteşte
toate impozitele, atunci lăsaţi-l să-şi primească salariul de
la Garda Financiară.
27
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

Dialog între doi prieteni, la un bar de striptease:
- Auzi? Cam câţi bani mi-ai da pentru nevastă-mea?
- Pentru nevastă-ta?
- Da!
- Păi... niciun ban...
- Ne-am înţeles! A ta e!

Q De ce toate băncile din lume au gratii la ferestre?
A Pentru ca directorii acestora să se obişnuiască din
timp cu ele.
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Preşedintele Băsescu vizitează Statele Unite şi se
întâlneşte cu George Bush la Casa Albă. După o discuţie
cordială, preşedintele Statelor Unite îşi ia la revedere:
- Dear Băse, în semn de prietenie, aş dori să îţi fac
cadou o maşină Ford ultimul răcnet.
- Vai, îmi pare rău, dear George, dar nu pot primi un
cadou atât de scump, zice Băse. Eu sunt politician român
şi, la mine în ţară, asta va fi considerată mită.
- Eh, nicio problemă. Atunci, ai putea să o "cumperi"
de la mine cu un preţ promoţional.
- Serios? Cu cât?
- Păi, să zicem... zece dolari. Băselu zâmbeşte cu
gura până la urechi, se caută prin buzunare, găseşte o
bancnotă de douăzeci de dolari şi i-o dă lui Bush.
Ăsta ia bancnota, se uită la ea, vede că e de douăzeci
şi, încurcat, se caută şi ei prin buzunare, să dea restul.
Vede Băse că ăsta se scormone degeaba prin pantaloni şi-i
zice lui Bush cu un zâmbet larg pe figură:
- Nu-i nimic, domnule preşedinte... Lăsaţi, la preţul
ăsta... mai bine îmi mai daţi înc-o maşină.

ROBIN HOOD
Un cerşetor mergea prin pădure când, deodată, îi
iese în cale un om mascat care-i spune:
- Mâinile sus, sunt Robin Hood şi îi jefuiesc pe cei
bogaţi ca să dau săracilor!
- Prietene, păi, eu sunt cel mai sărac dintre săraci, ce
să jefuieşti de mine?
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- Chiar aşa?, spune Robin Hood. Atunci ţine, şi începe să-i dea saci cu aur şi bijuterii.
De bucurie, cerşetorul, bietul, începe să sară în sus şi
să strige:
- Sunt bogat! Sunt bogat!
Şi în acel moment, omul mascat îi sare din nou în
faţă, spunând:
- Mâinile sus, sunt Robin Hood!
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CONCENTRARE
Doi evrei se rugau de zor la Zidul Plângerii.
Primul, un sărac lipit pământului, tot zicea:
"Doamne, fie-ţi milă, dă-mi şi mie 10 dolari ca să-mi
iau ceva de mâncare..."
Al doilea, un bogătaş, se ruga şi el:
"Doamne Dumnezeule, dă-mi, te rog, un milion de
dolari, ca să pot să-mi termin hotelul..."
Azi aşa, mâine aşa... La un moment dat, se enervează
bogătaşul şi zice: "Mai amârâtule, na, ia 10 dolari de-aici şi
lasă-L pe Dumnezeu să se concentreze!"

Medicul casei este asaltat de rudele miliardarului:
- E adevărat, doctore? Vai, chiar nu mai e nicio
speranţă?
- Absolut nici una! Bolnavul se va însănătoşi.

- Anul trecut, când a luat-o de nevastă pe fiică-mea,
ginerele mi-a cerut împrumut 10.000 de euro.
- Şi ţi-a mai înapoiat ceva?
- Da, pe fiică-mea.

Într-o bancă, tânăra de la ghişeu, către client:
- Aţi uitat să puneţi punct.
- Da, într-adevăr. Puneţi, vă rog, dumneavoastră.
- Nu pot, trebuie să fie cu acelaşi scris.
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-

Când îmi înapoiezi datoria?
Cum va veni unchiul meu din SUA.
Păi, a trecut un an de când aud povestea asta!
Să-ţi arăt scrisoarea pe care am primit-o de la el.
Da? Şi ce scrie?
Mă roagă să-i trimit ceva bani de drum.

Un om de afaceri are un accident de maşină. La fata
locului sosesc Poliţia şi Salvarea, iar un medic se repede
să-i acorde victimei primul ajutor:
- Ce nenorocire!... Mercedesul meu de 60.000 de
dolari!
- Lasă Mercedesul... Nu vezi că ai sânge pe haine?
- Ce?! Vai, costumul meu Armani!
- Lasă, domnule, costumul, bucură-te că mai eşti în
viaţă! Nu vezi că ai rămas fără o mână?
- Ah, nu, Rolexul meu!

Un bancher se decide să-şi cumpere un castel peste
hotare. Agentul său de vânzări îi spune:
- Am găsit un loc formidabil: la numai 50 de
milioane de dolari, un castel vechi, a doua jumătate a secolului al XVIII-lea...
La care bancherul începe să dea brusc din mâini şi îl
întrerupe agitat:
- Stai, stai, stai, stai! Stai aşa! Nu te grăbi, că nu-s aşa
de uşor de păcălit. Dar prima jumătate unde e?!
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- Auzi, prietene, uite, îţi dau 1.500.000 de lei şi te
rog să te duci tu în locul meu să o iei pe soacră-mea de la
gară.
- Bine, bine, dar dacă trec pe lângă ea fără să o
recunosc şi ratez întâlnirea?
- E, atunci ai să mai primeşti trei milioane!

- De ce îţi trimiţi de fiecare dată declaraţia de impozit pe venit pe data de 1 aprilie?
- Pentru ca, în caz de ceva, să pot spune că a fost o
păcăleală.

Într-o anticameră, un milionar intră în vorbă cu
secretara partenerului său de afaceri şi începe să flirteze:
- Şi cam cât primiţi aici?
- 350 de euro.
- A, nu se poate aşa ceva. Transferaţi-vă la firma
mea. Cu plăcere o să vă ofer 500 de euro.
- O, vă mulţumesc. Sunteţi foarte generos. Dar ştiţi,
cu "plăcere" eu aici primesc 750.

DIFERENŢA
- Ospătar, aş vrea să servesc un meniu fix.
- Cu 55.000 de lei sau cu 65.000 de lei?
- Păi, care-i diferenţa?
-10.000 de lei.
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Anunţul anului în "Financial Times":
Guvernul American oferă o recompensă de un miliard de dolari pe capul lui Osama Bin Laden.
Anunţul anului în "Science et Vie":
Un grup de specialişti în domeniul clonării îl invită
pe Bin Laden la discuţii preliminare în scopul unei colaborări reciproc avantajoase.

SALARIUL
Când nu ţi se plăteşte salariul la timp, există numai
două moduri de a ieşi din încurcătură: sau să nu te mai
duci la serviciu, sau să nu te mai duci acasă!

LIPSA
- Spune-mi, dacă ai avea de ales între bani şi
inteligenţă, ce-ai alege?
- Banii, doamna profesoară.
- Ei, eu cred că aş alege inteligenţa!
- Doamna profesoară, fiecare cu ce-i lipseşte...

Q De câţi poliţişti e nevoie ca să scoată 50 de lei de la
bancomat?
A De cinci! Unul bagă cartela, al doilea greşeşte PINul, al treilea sună la informaţii să ceară PIN-ul corect, iar al
patrulea îi cere celui de-al cincilea o altă cartela de telefon,
că asta nu merge.
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Un apel telefonic la operatorul de telefonie mobilă:
- Să vă fie ruşine! Compania dumneavoastră fură
bani din buzunarul clienţilor.
- Explicaţi-ne, vă rog.
- Aseară mi-am controlat contul, erau 10 dolari, am
închis telefonul, dimineaţa l-am pornit, iar acum în cont nu
mai am nici un dolar.
- Dar v-aţi pus cumva peste noapte telefonul la
încărcat?
- L-am pus.
- Eh! Sunt banii pentru consumul de curent electric!

Un vânzător şi un client într-o canişă cu pretenţii:
- Aş dori să cumpăr câinele acesta. Cât costă?
- 50 de milioane.
- 50 de milioane?! Bine, dar e foarte scump.
- Înţelegeţi că e un câine de rasă, cu pedigree din cel
mai pur şi, desigur e foarte bun pentru pază.
- Da, dar pe de altă parte, dacă îl cumpăr la acest
preţ, nu cred că o să mai rămână mare lucru să păzească.

Un tip este oprit de radar pentru depăşire de viteză.
Poliţistul îi dă amendă şi îi scrie o chitanţă.
- La ce dracu' credeţi că-mi trebuie mie chitanţa
voastră?, întreabă cu răutate tipul.
- Păstraţi-o, răspunde ironic poliţistul. Când veţi
strânge cinci astfel de chitanţe, veţi primi o bicicletă.
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DATORIA
- Fiul meu vă datorează bani pentru un costum pe
care i l-aţi făcut acum trei ani!
- Da, aşa e. Şi dumneavoastră aţi venit să-mi daţi
banii înapoi?
- Nu! Aş dori să-mi comand şi eu un costum în
aceleaşi condiţii.

Soţia cumpără câteva bilete la Loto.
- Dacă câştig, atunci îmi cumpăr un mantou de
blană!
- Dar dacă nu câştigi?, întreabă soţul.
- Atunci mi-l cumperi tu!

Anunţ de angajare:
„Se caută fete tinere, frumoase pentru postul de
traducător din limba engleză. Salariul între 500 şi 750 de
euro pe lună.”
Şi mai jos, adăugat cu litere mici: „Cunoaşterea
limbii engleze reprezintă un avantaj.”

Cum defineşte un economist "bolile tranziţiei" în
termeni de la bursă:
„Recesiune este atunci când vecinul meu îşi pierde
slujba. Depresiune este când îmi pierd eu slujba. Panică
este când soţia mea îşi pierde slujba.”
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- Când am sosit în oraşul acesta nu aveam altă avere
decât propria mea inteligenţă, se laudă omul de afaceri.
- Cu alte cuvinte, aţi pornit de la zero, nu?, întreabă
inocent jurnalistul.

Din angoasele unui avar: Ce se întâmplă oare cu
găurile când şvaiţerul s-a terminat?

Cel mai uşor mod de a face bani este să încetezi să-i
mai cheltui pe cei pe care-i ai.

Legea lui Perlsweig:
Oamenii cărora le este cel mai greu să plătească
chiria stau în chirie. Cei care nu ar avea nicio problemă în
a plăti chiria îşi construiesc locuinţe şi devin proprietari.

Axioma schimbului (a lui Angus):
Când călătoreşti în străinătate, rata de schimb a
valutei se îmbunătăţeşte simţitor a doua zi după ce ţi-ai
schimbat tu banii. La întorcerea acasă, rata scade din nou
de îndată ce ţi-ai schimbat banii nefolosiţi.

Dacă îţi ajung banii tăi, înseamnă că nu îţi ajunge
imaginaţia.
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AVARUL
A fost odată un om foarte avar, care a muncit toată
viaţă şi adunase banii pe care-i iubea nespus de mult.
Înainte de a muri, acesta îi spune soţiei sale :
- Când voi muri, vreau să pui banii cu mine în sicriu,
să am dincolo...
Femeia jură că aşa va face. După nu mult timp, omul
nostru îşi dădu obştescul sfârşit. La cimitir de jurîmprejurul sicriului, membrii familiei, prietenii. Când ceremonia se termină, înainte de a închide sicriul femeia zice:
- O clipă!, şi pune alături de mort o cutie.
Văzând acest gest, un prieten îi spune văduvei:
- Sper că ai fost destul de deşteaptă şi ai păstrat ceva
bani şi pentru tine, nu?
- Eu sunt foarte creştină şi nu pot să încalc jurământul făcut soţului meu de a-l îngropa cu toată averea sa.
Dacă are cumva nevoie de bani pe lumea cealaltă? Aşa că iam făcut un carnet de cecuri.

MOTIV DE DIVORŢ
- Măi Ştrul, îmi pare tare rău, dar m-am gândit bine
şi am hotărât să divorţez!, îi zice Raşela lui Ştrul.
- Cum aşa, Raşela dragă, după 40 de ani de
căsătorie? Dar ce-ţi veni?
- Păi tu-ţi dai seama, măi Ştrul, că în 40 de ani tu nu
mi-ai cumpărat niciodată nimic?
- Păi bine, măi Raşelo dragă, dar mi-ai spus tu
vreodată că ai avea ceva de vânzare?!?
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SOŢUL: Asta numeşti tu pălărie? Îmi vine să mor râs!
SOŢIA: Nu-i nimic! O să-ncepi să plângi imediat,
când vei auzi cât am dat pe ea!

Din cugetările „investitorului" român: De 7 ani de zile
beau Noroc... Şi tot n-am câştigat la Loto!

Q De ce sunt dolarii verzi?
A Pentru că îi culeg evreii înainte să se coacă!
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Era odată un bărbat care avea trei iubite, dar nu ştia
cu care să se însoare. Aşa că decide să-i dea fiecăreia câte
5.000 de dolari, ca să vadă cum îi cheltuie fiecare. Prima
iese în oraş şi cheltuie toţi banii pentru a se aranja: îşi
cumpără haine după ultima modă, îşi schimbă coafura, îşi
face manichiura, pedichiura, tot tacâmul şi-i zice bărbatului:
- Am cheltuit banii ca să mă fac frumoasă pentru
tine, pentru că te iubesc asa de mult!
A doua iese în oraş cumpără crose de golf, un
televizor cu ecran mare, un laptop şi i le dă bărbatului,
zicând:
- Am cumpărat aceste cadouri pentru tine, pentru că
te iubesc aşa de mult!
Cea de-a treia ia cei 5.000 de dolari şi-i investeşte în
acţiuni, îşi dublează suma, returnează cei 5.000 de dolari
bărbatului şi reinvesteşte restul, după care îi spune:
- Investesc restul banilor pentru viitorul nostru,
pentru că te iubesc atât de mult!
Tipul, ce să facă?! S-a gândit el ce s-a gândit şi, în
cele din urmă a decis sa se însoare cu tipa... care avea sânii
cei mai mari.
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Profâsioniştii

Cea mai buna profesie pentru un
bărbat este astronaut. E plecat câte
şase luni de acasă, iar când se întoarce,
ştie toată ţara!
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Orice muncă începe cu vacanţa
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Medici, chiar şi stomatologi

- Suferi de vise erotice?, întreabă
doctorul pe o fată de 14 ani.
- Nu sufăr, domnule doctor. Chiar îmi
fac plăcere!
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- Mai răbdaţi o clipă, vă rog!, spuse stomatologul.
Mai trebuie să vă scot o ultimă fărâmă de măsea.
- Cred că nu mai e vorba de măsea... Atâta m-aţi
învârtit şi m-aţi sfredelit, încât cred că acum e vorba de
nasturele de la guler...

- Mi-aţi spus, domnule doctor, să mă duc la
Techirghiol. Am fost, şi degeaba. Nimic nu s-a prins.
- Cum aşa?
- După ce făceam duş, se ducea tot nămolul...

- V-aş scrie reţeta, zise doctorul, dar nu-mi găsesc
pixul.
- Cred că mi l-aţi spus mie sub braţ când aţi vrut sămi luaţi temperatura...

Un medic consultă o prostituată care avea un abces
pe una din fese.
- Îl rezolvăm imediat, îl deschid, îl dezinfectez, îl
pansez şi în 2-3 zile vei putea să stai iar pe spate...

- Să ştiţi, domnule doctor, sunt sigură că bărbatul
meu mă înşeală!
- De unde ştiţi?
- Am patru copii şi niciunul nu seamănă cu mine...
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- Domnule doctor, de câte ori îmi scot sutienul, mi se
ridică sânii şi mi se întăresc sfârcurile.
- Ia să vedem!
Femeia scoase bluza, apoi sutienul şi, sânii, zvâc!
- Fantastic, se minună doctorul.
- E grav, domnule doctor?
- Grav nu e, dar e molipsitor...

După terminarea „ostilităţilor", prostituata îi spune
clientului:
- Să ştii că dumneata eşti un om foarte fin. Cred că
pot ghici ce meserie ai... Trebuie că eşti medic... şi mai
precis, anestezist.
- Formidabil! Cum de ţi-ai dat seama?
- Păi, în timpul contactului nu am simţit nimic...

- D-le doctor, zise Bulă, prietena mea nu vrea să se
întindă cu mine în pat. Ce să fac?
- Întinde-o pe jos!

- Vai, fetelor, zise o asistentă mai tinerică, la noi în
salonul nr. 5 este un tip care are tatuat pe... ştiţi voi ce...
cuvântul „Adam"...
- Şi eu am văzut odată unul, numai că la el scria
„Madam".
- Pesemne că voia să-şi schimbe sexul!
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-

Când apare durerea de care vă plângeţi?
La fiecare cinci minute, după ceas, doctore.
Şi cât ţine?
Câte o jumătate de oră...

La un control medical de rutină, medicul constată cu
stupoare că Bulă are un testicul de metal şi unul de lemn.
- Domnule, e fantastic, cum poţi trăi aşa?
- Foarte bine, domnule doctor! Sunt sănătos, am şi
nevastă şi doi copii...
- Ce copii?
- Ai mei! Pe unul îl cheamă Pinochio şi pe celălalt
Robocop...

- De ce ai fugit din spital?
- Stai să vezi! Mă aflam pe masa de operaţie şi am
auzit-o pe soră spunând: "Nu vă temeţi, chiar dacă e prima
operaţie, trebuie doar scos un banal apendice!"
- Şi numai pentru atât ai întins-o?
- Da, dar sora vorbea cu chirurgul care trebuia să mă
opereze!

- Unchiul meu are o meserie de ţi se face părul
măciucă.
- Lucrează cumva la Criminalistică?
- Da de unde! E stomatolog...
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Un medic român se întoarce acasă dintr-o expediţie
internaţională transafricană.
- Draga mea, îi spune soţiei la sosire. Trebuie să-ţi
dau două veşti; una rea şi una bună.
- Ce veste rea?
- Acolo, în Africa aia nenorocită, m-am culcat şi eu
cu o negresă, numai ca să văd cum e şi, după o săptămână
a început să-mi crească pe penis nişte ciuperci.
- Vai nenorocitule, n-ai putut să rabzi până acasă? A
trebuit să te întinzi cu târfele alea împuţite, să te îmbolnăveşti de cine ştie ce boli venerice, să ne nenoroceşti pe
toţi.
- Stai aşa!... Nu ţi-am spus vestea cea bună.
- Ce veste bună?!
- Ciupercile sunt comestibile...
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- Vai, d-le doctor, cum să vă mulţumesc că m-aţi
vindecat? Aş face orice pentru dumneavoastră.
- Mi-aş dori o noapte din viaţa dumneavoastră.
- Bine, domnule doctor, dacă vă mulţumiţi, daţi-mi
cheile de la apartament şi vă voi aştepta acolo.
- Ce apartament? Uite, ia matale cheile de la Dacia
mea, o duci la coadă la benzină, iar dimineaţa vine
nevastă-mea să te schimbe...

- Cum ai dormit după preparatul pe care ţi l-am
prescris?
- Nu prea bine, domnule doctor! Am visat că mă aflu
în excursie în Italia şi acolo oamenii sunt atât de gălăgioşi,
că nu m-am putut odihni toată noaptea. Aşa că am venit
să-mi prescrieţi alt medicament...

- Domnule doctor, m-am tot dus la băi, dar nu au
avut nici un efect...
- Te înşeli, dragul meu, băile au întotdeauna un
efect: te spală!

La stomatolog.
- Vai, domnule doctor, zise pacientul, dar ştiu că vă
tremură mâna!... Sunteţi nou în profesie?
- Ce nou, domnule? Sunt stomatolog de 11 ani, dar
izolaţia cablului electric ar trebui să fie mai nouă!
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- Dumneata ai o nevroză, ar trebui să încerci să fii
mai vesel, să fredonezi melodii de muzică uşoară, să spui
bancuri, să zâmbeşti...
- Am încercat, domnule doctor, dar m-au dat afară
din serviciu...
- Te-au dat afară?! Dar unde lucrai?
- La o firmă de pompe funebre...

- Domnule doctor, unul dintre colegii dumneavoastră pe care l-am consultat mi-a recomandat să mă duc
la mare, iar altul mi-a spus că la reumatismul meu sunt
foarte bune plimbările lungi... Ce-ar trebui să fac?
- Să vă duceţi la mare pe jos!

- Banii sau viaţa!, îl somă un tâlhar pe medicul
stomatolog în locuinţa căruia intrase.
- Bani nu am, se plânse medicul, iar cu viaţa mea nu
ai ce să faci. Dar ca să nu pleci totuşi cu mâna goală, uite,
mă ofer să-ţi scot un dinte pe gratis!

CHEFURI
- Nu m-am simţit prea bine, m-am dus la doctor şi
mi-a recomandat să încetez cu chefurile, îi spune Bulă
nevestei sale.
- La care doctor te-ai dus?
- La ăla care stă deasupra noastră...
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- În general, trăiesc destul de bine de pe urma
pacienţilor mei, se lăuda un medic care avea cabinet
particular.
- Ar fi bine ca şi pacienţii dumitale să poată să spună
acelaşi lucru despre dumneata...

Un viitor tată se plimba nervos pe coridorul de la
maternitate. La un moment dat, uşa de la salonul de
naşteri se deschise şi apăru doctorul.
- Spuneţi-mi, întrebă nerăbdătorul tată cu sufletul la
gură, e băiat?
- Cel din mijloc da, răspunse doctorul...

Un bolnav îşi revine din comă.
- Doctore, nu trebuie să-mi mai spui nimic! Am
scăpat şi ce-a fost mai rău a trecut!
- Perfect adevărat, dar de unde v-aţi dat seama?
- După mutrele posomorâte ale rudelor mele...

Înainte de efectuarea unei operaţii estetice faciale,
chirurgul îi spune soţului:
- O să vedeţi că peste două ore veţi căpăta o cu totul
altă femeie!
- Lucrul acesta nu poate decât să-mi facă o deosebită
plăcere, însă vă rog, multă discreţie ca să nu afle nevastămea...
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- Costică, dragă, întreabă soacra, ştiu că eşti bolnav
destul de tare, ştiu că mă iubeşti, dar nu înţeleg de ce nu-i
laşi şi pe ceilalţi din familie să stea la căpătâiul tău, să te
îngrijească?
- Nu pot, mamă soacră! Doctorul mi-a spus că boala
asta e foarte molipsitoare..

- Când o să încep să-ţi curăţ caria cu freza, te rog să
urli cât te ţine gura!, spuse stomatologul.
- Vai de mine, domnule doctor, chiar aşa de tare o să
mă doară?
- Da de unde! Adevărul este că a mai rămas doar un
sfert de oră până la începerea transmisiei meciului la televizor şi în sala de aşteptare mai am cinci pacienţi...

- Piciorul de lemn îmi provoacă tot felul de dureri...
- Cum poate să te doară un picior de lemn?
- Nu piciorul de lemn mă doare, ci cucuiele pe care
mi le face nevastă-mea când se înfurie pe mine şi-mi dă cu
el în cap...

- O mare amatoare de consultaţii medicale gratuite,
îl întrebă odată pe un doctor:
- Ce faceţi când sunteţi gripat?
- Ce să fac?! Fac şi eu ca toată lumea, strănut, tuşesc
şi-mi curge nasul!
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La maternitate, apare sora cu doi prunci nou-născuţi
în braţe şi-i spune proaspătului tătic:
- Să vă trăiască, aceştia sunt ai dumneavoastră!
Tătitul leşină. Când se trezeşte, sora era tot lângă el.
- Bine că v-aţi revenit! Ţineţi-i şi pe aceştia doi!

Un pacient se prezintă la stomatolog pentru a-i
extrage nişte colţi de la o măsea.
- Ah, ce plăcere să vă avem la noi!, zise medicul
stomatolog. Dacă nu mă înşel şi sper că nu, dumneata eşti
poliţistul care mă tot amendează pentru că am parcat
maşina neregulamentar? Luaţi loc şi faceţi-vă comod!...

- Dar dumneata eşti plin de vânătăi, nu glumă! Cu
cine te-ai încăierat?
- Cu nimeni, domnule doctor, că eu sunt om paşnic
de felul meu. Zăpăcita de nevastă-mea, care e de două ori
cât mine, s-a apucat să-mi scuture paltonul în balcon şi n-a
observat că eram şi eu în el!

- Domnule doctor, nu ştiu ce să mă mai fac cu problema mea: casc tot timpul.
- Ei, na, pentru treaba asta nu trebuia să veniţi la
mine, doamnă.
- Dar unde?
- La teatru sau la concert.
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- Domnule doctor, sunt aşa de nefericită... Soţul meu
se uită după toate fustele. Ce aş putea să fac ca să-l dezvăţ
de acest obicei?
- Cumpăraţi-i un bilet de la o agenţie de turism
pentru o excursie pe timp de o lună, în Scoţia...

- Domnule doctor, zise un cântăreţ, de câte ori încep
să cânt o arie, încep să-mi lăcrimeze ochii. Ce mă sfătuiţi?
- Să vă puneţi dopuri în urechi!

- Doctore, care nervi sunt mai sensibili: cei oculari
sau cei auditivi?
- De ce vă interesează?
- Am două prietene şi nu ştiu cu care din ele să mă
însor: una e pictoriţă şi cealaltă e cântăreaţă...

- Domnule doctor, vă datorez viaţa!
- Nu exageraţi! Trebuie să-mi achitaţi doar 2000$...

- Cred că medicul ăsta e începător, spuse un pacient
în sala de aşteptare, care se plictisise să răsfoiască
revistele medicale de pe mese.
- De unde ştii?, întreabă alt pacient.
- Uită-te la revistele astea! Nu sunt mai vechi de
două luni.
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La ginecolog.
- Doctore, am fost la dumneavoastră azi dimineaţă şi
m-aţi consultat. Nu cumva mi-am uitat aici chiloţii?
- Poftiţi doamnă, căutaţi-i!
- Nu-i găsesc, dar mai înainte să vin la dumneavoastră, am fost la stomatolog. Mă duc să-i caut şi acolo!

- Dumneata câte sticle de bere bei pe zi?, întreabă
doctorul.
- Opt, până la zece sticle...
- Colosal! Eu nici apă nu aş putea să beau atâta!
- Păi, apă nici eu n-aş putea să beau...

ŞASE
În timp ce o ascultă la plămâni pe tânăra pacientă,
dezbrăcată până la brâu, medicul îi spuse:
- Respiră adânc şi zi 33!
- Treizeci şi trei, şase!... Treizeci şi trei, şase!
- De ce zici treizeci şi trei, şase?
- Pentru că o văd pe soţia dumneavoastră cum tot
bagă capul pe uşă!

- Sunteţi mulţumit de noul aparat auditiv pe care vi
l-am recomandat?, întrebă doctorul orelist.
- Foarte mulţumit, domnule doctor! De când mi l-am
pus şi până acum, de trei ori mi-am schimbat testamentul...
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- Domnule doctor, nu pot să dorm şi nu ştiu ce să mă
mai fac!
- Ce să faci? Trage-i seara câte o vodcă mare!
- Şi m-ajută la dormit?
- Nu, dar până o bei, altfel o să-ţi trecă timpul...

- Doctore, azi mă simt mult mai bine şi am decis să
întrerup tratamentul. Cât am de plată?
- Nu v-aş recomanda acest lucru, domnule, încă nu
sunteţi destul de întremat ca să puteţi suporta un astfel de
şoc!

- Domnule, îi spuse oftalmologul, pentru a-ţi stopa
miopia progresivă de care suferi, trebuie să consumi un
kilogram de morcovi cruzi pe zi!
- O, Doamne! Un kilogram de morcovi pe zi? Şi
credeţi că o să-mi ajute?
- Indubitabil! Ai văzut vreodată iepure să poarte
ochelari?

CEA MAI LUNGĂ ZI
- Ca să te vindeci, trebuie să renunţi la băutură.
Numai astfel îţi poţi lungi zilele.
- Aveţi dreptate, doctore. Acum câteva săptămâni nu
am băut nicio picătură de vin timp de 24 de ore şi trebuie
să recunosc că mi s-a părut cea mai lungă zi din viaţa mea.
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- Domnule, zise chirurgul către pacient, ai avut mare
noroc că ai venit la timp şi operaţia de apendicită a reuşit
de minune.
- Ce apendicită, ce operaţie, domnule doctor? Eu
sunt poştaşul şi venisem să vă aduc o recomandată...

- De ce ţipi aşa, măi omule? Nici nu m-am atins de
măseaua dumitale!
- Aşa e, domnule doctor, dar m-aţi călcat pe picior...

- Am venit să mă plâng de familia mea, doctore. Tot
timpul mă acuză că nu aş fi normală pentru că îmi plac
Pufuleţii.
- Asta nu-i un motiv, stimată doamnă. Uitaţi, de
exemplu şi mie îmi plac Pufuleţii, dar nu mă acuză nimeni
pentru asta.
- Vai ce bine îmi pare, strigă doamna tare încântată.
Trebuie să-mi faceţi o vizită. Am vreo cinci dulapuri pline...

- Mă bucur de ce-mi spuneţi, domnule doctor, că
operaţia a reuşit aşa cum trebuie, dar în timp ce mă
operaţi, la un moment dat, am avut impresia că cineva m-a
pocnit cu un par în cap şi după aceea n-am mai ştiut
nimica.
- Nu vă faceţi probleme! Aşa s-a şi întâmplat, deoarece ni se terminase anestezicul...
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- De la o vreme, domnule doctor, am nişte simptome
foarte bizare: mă apucă uneori nişte furii roşii, alteori văd
albastru dinaintea ochilor şi toate acestea îmi cauzează
nişte gânduri negre, din cauza cărora petrec nişte nopţi
albe...
- Fiind în posesia unei asemenea cromatici bogate,
nu înţeleg de ce nu vă faceţi pictor?...

La psihiatru:
- Am ajuns la concluzia că nu se mai poate trăi cu
mine, domnule doctor! Soţia m-a părăsit, familia ei nu mai
vrea să ştie de mine...
- Spune-mi repede şi mie, cum Dumnezeu ai reuşit
performanţa asta?

- După ce v-am consultat cu atenţie, pot să vă spun
că nu-mi dau seama de ce afecţiune suferiţi, zise doctorul.
- Dacă vă spun eu, împărţim onorariul pe din două?

Un medic proaspăt căsătorit este invitat discret, prin
telefon, de către colegii lui la o partidă de poker.
- Draga mea, sunt chemat la spital, zise acesta
îmbrăcându-se grăbit.
- E ceva urgent?
- Foarte urgent; trei medici sunt deja acolo şi mă
aşteaptă...
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- Aveţi o nevroză endogenă, zise medicul. Cum vă
petreceţi timpul liber?
- Stau acasă mai tot timpul...
- De ce nu vă găsiţi o femeie să ieşiţi cu ea în oraş, să
vă distraţi? Nu v-ar plăcea?
- Ba da, mi-ar plăcea!
- Şi atunci de ce nu o faceţi? Sunteţi timid?
- Nu, dar nu mă lasă nevastă-mea!

REMEDII
- Pentru a scăpa de această stare de care vă plângeţi,
doamnă, vă recomand să vă recăsătoriţi cât mai iute!
- Vai ce mă bucur! N-aţi vrea să vă căsătoriţi cu
mine, domnule doctor?
- Îmi pare rău, dar de când sunt medic, niciodată nu
am consumat remediile pe care le-am prescris altora!

- L-am vizitat pe Costică la spital. Să ştii că va mai
rămâne o vreme...
- De unde ştii? L-ai văzut pe doctor?
- Nu, dar am văzut-o pe soră... Mă bate gândul să mă
internez şi eu...

- Spuneţi-mi, zise doctorul, tabletele pe care vi le-am
recomandat v-au adus vreo uşurare?
- Da, la pungă, de vreo 10.000 de lei...
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- Alo, pot vorbi cu domnul doctor Ionescu?
- Nu puteţi, zise fetiţa medicului, tăticul e la spital,
efectuează o apendictomie.
- O apendictomie?
- Dar tu ştii ce înseamnă asta?
- Sigur că da, cam 1 milion de lei...

- V-aş recomanda, le spuse medicul pacienţilor din
sala de aşteptare, ca până vă vine rândul să vă consult, să
nu vă povestiţi unii la alţii bolile!
- Dar de ce, dom' doctor?
- Schimbul de simptome dintre dumneavoastră face
foarte dificilă stabilirea exactă şi corectă a afecţiunii de
care suferiţi...

- Care este programul de astăzi?, întreabă chirurgul
înainte de a intra să se spele pe mâini.
- Azi avem două operaţii uşoare: un accidentat cu
leziuni multiple şi o fractură de femur, şi o operaţie grea:
un soţ care a refuzat să spele rufe...

- Dumneata ai temperatură, te doare capul, ai
ameţeli şi nici cu inima nu stai prea bine... Deci, ce ar
trebui să facem?
- Poate că ar trebui să mergem să consultăm împreună alt medic?
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- Să ştii că dumitale toate simptomele de la ficat ţi se
trag!
- Aveţi dreptate, domnule doctor! Totdeauna mi-a
plăcut să-l mănânc fript şi, mai ales, condimentat...

- Doctore, ca să slăbesc, trebuie să renunţ la multe
din cele cu care eram obişnuită?
- Nu la foarte multe! Doar la mâncare...

- Alo, domnule doctor, fetiţa mea a înghiţit un stilou!
- Sosesc cât pot de repede! Ce măsuri aţi luat până
acum?
- Ei, nu prea multe. Am scris cu pixul.

- O, dar dumneata arăţi complet dărâmat. Şi uite, îţi
tremură şi mâinile ca la epileptici... Bei mult?
- Vai domnule doctor, nu vorbiţi cu păcat. Până să-l
duc la gură, vărs aproape tot ce e în pahar...

La doctor.
- Regret că nu vă pot pune un diagnostic. Cred că de
vină este alcoolul, îl atenţionează, elegant, medicul pe
pacient.
- Nu vă faceţi probleme, doctore! Am să vin altă
dată, când o să fiţi treaz...
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- Domnule doctor, pot să beau puţin vin?, se interesează un pacient.
- Desigur, răspunse doctorul. O linguriţă dimineaţa
şi una seara. Dar înainte de a bea, scuturaţi bine linguriţa...

- Vă rog să-mi mai spuneţi, tatăl dumneavoastră
cum a decedat? A murit de moarte naturală?
- A, nu! A fost tratat de un doctor...

- Sunteţi sigur, domnule doctor, că mă voi vindeca
dintr-un singur flacon?
- Negreşit! Nimeni nu a mai venit vreodată să i-l
prescriu pe al doilea...

Unul dintre brancardierii salvării, la un accident de
circulaţie:
- Păcat că nu a murit, că morga e la doi paşi, pe când
spitalul e la 5 kilometri...

- Nu pot să mai dorm deloc, doctore, se plânge un
pacient.
- Nici după ce aţi luat medicamentul pe care vi l-am
prescris?
- Ba da, atunci adorm imediat, dar imediat visez că
am insomnie...
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- Vederea dumneavoastră foarte slabă se datorează
alcoolului.
- Nu cred, doctore, de când beau, văd dublu!

- Alo, Salvarea?
- Da, Salvarea.
- Să fiţi diseară, pe la ora 8.00, pe strada Lalelelor la
nr. 7. Soţia mea a pregătit din nou tocăniţă de ciuperci
pentru cină...

CHENZINA INSUFICIENTĂ
- Am auzit că te-ai lăsat de fumat.
- Da, doctore.
- Bine, dar cum de ţi-a venit ideea asta?
- M-am apucat de băut şi nu-mi ajungea chenzina...

- Te doare piciorul stâng?
- Da, doctore!
- E din cauza vârstei.
- Bine, dar piciorul drept are aceeaşi vârstă şi totuşi
nu mă doare!

- Spune „33”, îl îndemnă doctorul pe pacient.
- Eu mă gândeam să spun chiar 100, că numai 3 zile.
de concediu medical am nevoie...
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- Cu viaţa dezordonată pe care o duci, n-ai să ajungi
la 60 de ani!
- Perfect, doctore! Vreau să rămân mereu tânăr...

- Bei cafea?
- Da, d-le doctor.
- Rău faci! Cafeaua e o otravă lentă. Foarte lentă. O
beau de 85 de ani...

- Domnule dentist, mi-ai scos până acum trei măsele
sănătoase.
- Lasă, o să ajungem noi şi la cea bolnavă!

- Dar nu aveţi deloc temperatură. Poftiţi, termometrul arată doar 36,8° C!
- Sunteţi sigur că nu merge înapoi?

- Bine, dar dumneata nu ai absolut nimic!
- Ba da, doctore, am o damingeană plină ochi cu tulburel, dar nu m-au lăsat cu ea în spital.

- Eşti vesel, doctore!
- Cum să nu fiu vesel când am descoperit o boală
nouă, care o să aibă foarte mare succes?
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La psihiatru.
- Domnule doctor, soţia mea a căpătat un vădit complex de inferioritate faţă de mine, spuse Bulă.
- Şi de ce te plângi? Şi eu aş vrea să se întâmple
minunea asta şi la noi în casă.
- Păi, nu mă plâng. Doamne fereşte! Am venit să-mi
spuneţi cum aş putea s-o ţin cât mai mult în starea asta?

- Domnule doctor, sufăr de o obsesie tulburătoare,
zice pacientul. Mereu am impresia că sunt două persoane,
nu una.
- Vă rog să repetaţi ce-aţi spus şi v-aş ruga să vorbiţi
pe rând, nu amândoi deodată.

La pediatru.
- Copilul să ia câte cinci linguriţe pe zi...
- Nu se poate, replică micuţul. În toată casa nu avem
decât patru.

- Acestui alcoolic, dă raportul medicul de salon
şefului clinicii, i-am aplicat metoda reflexului condiţionat.
De câte ori duce paharul cu băutură la gură, primeşte un
şoc electric.
- Şi s-a lăsat de băutură?
- Nu tocmai. Acum, înainte de a bea un pahar, îşi
bagă singur două degete în priză.
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- Doamnă, ce vă aduce la mine?, întreabă psihiatrul.
- Vai, domnule doctor, nu e vorba de mine. E vorba
de soţul meu care tocmai s-a aşezat pe scaunul din faţa
dumneavoastră. Se crede invizibil.

Căutând să depisteze cauzele nevrozei de care suferea copilul Bulă, medicul îl întreabă:
- În timpul vacanţei, tatăl tău s-a ocupat de tine?
- Da, în fiecare dimineaţă mă ducea cu barca până la
mijlocul lacului şi de-acolo trebuia să mă întorc la mal,
înot.
- De la mijlocul lacului? Şi nu-ţi era greu?
- Nu chiar! Mai greu era până ieşeam din sac...

CURIOZITATE
- Tabletele sunt pentru stomac, siropul pentru ficat
şi fiolele pentru nervi.
- Şi de unde ştiu ele unde să se ducă, după ce ajung
înăuntru?

- Pentru măseaua pe care ţi-am extras-o, ai de
achitat 30.000 lei.
- Dar cum se poate, doctore? La tarife scrie că o
extracţie costă 6.000 lei.
- Da, dar dumneata ai zbierat aşa de tare, că cei cinci
pacienţi din sala de aşteptare au fugit acasă.
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Un domn se prezintă la psihiatru şi îi relatează că el
se crede câine.
- Aveţi de mult această impresie?, întreabă doctorul.
- Da, de când eram căţeluş...

HEMOROIZI
La restaurant, doctorul face semn chelnerului să se
apropie. Văzând că acesta mergea cam chinuit, îl întreabă:
- Aveţi hemoroizi?
- Nu ştiu. Să întreb la bucătărie.
Se duce şi apare însoţit de bucătarul-şef.
- Domnule, vă rog să mă iertaţi, dar dacă veneaţi cu
cinci minute mai devreme, vă serveam. Ultima porţie am
servit-o chiar acum...

- Domnule doctor, întreabă pacienta, acum, când
există o literatură medicală atât de bogată, ce nevoie mai
este de medici?
- Băgaţi de seamă, doamnă, să nu muriţi cumva din
cauza unei greşeli de tipar...

Un medic îşi vizitează pacientul.
- Observ cu satisfacţie că medicamentul ţi-a ajutat
foarte mult. Azi arăţi mult mai bine.
- Nici nu-i de mirare, doctore. Doar am exersat toată
noaptea...
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- Domnule doctor, sunteţi sigur că m-aţi vindecat de
cleptomanie?
- Sigur. Dacă o să constataţi că boala v-a revenit,
aduceţi-mi şi mie un iPod!

- Doctore, întreabă o pacientă mai în vârstă, să mă
ung şi dimineaţa cu cremă de faţă?
- Da, de ce nu? Dar mai întâi asiguraţi-vă că cei din
casă nu suferă cu inima...

Doi medici psihiatri discută între ei:
- Colega, am un pacient care se ţine scai de mine.
Vrea să-mi vândă podul Grant.
- Şi, de ce nu-l cumperi?
- Exclus! Cere o groază de bani pe el...

- Nu pot să dorm, doctore, adorm foarte greu.
- Ei, atunci să te culci seara în pat, închide ochii şi
închipuieşte-ţi că prin faţa ta defilează un şir de oi, pe care
le numeri.
Peste o săptămână, la control:
- Ei, zice doctorul, ai numărat oile?
- Le-am numărat, doctore. Am ajuns cu număratul la
1.736.345...
- Şi?
- Şi a trebuit să mă duc la serviciu, că se făcuse ziuă.
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Q Este adevărat că femeile trăiesc mai mult?
A Foarte adevărat. Mai ales văduvele!

- Ce părere aveţi, doctore, prostia e molipsitoare?
- Până în prezent, ştiinţa nu a dat un răspuns precis,
dar în orice caz, feriţi-vă de aglomeraţii...

- Doctore, ce spuneţi, un bărbat de 80 de ani ar mai
putea avea urmaşi?
- Da, ar mai putea, dacă are un vecin de 20 de ani...

- I-ai spus amicului tău ce părere proastă am despre
el?, îşi întrebă doctorul fiica.
- Da. Şi am convenit că iar ai greşit diagnosticul...

La cabinetul doctorului de întreprindere.
- Ştiţi, soţul meu se simte atât de rău, încât nu a
putut veni personal să-l consultaţi, dar i-am înregistrat
tusea pe casetofon, să-i prelungiţi concediul medical.

La radiolog, examen pulmonar.
- Dumneata bei?
- Domn' doctor, ce să zic, dacă insistaţi, cred că am
să iau un păhărel.
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- La început, până să vă obişnuiţi, aveţi voie să vă
enervaţi, câte 5, 10 apoi 15 minute pe oră. Treptat, după
câteva luni de tratament, veţi reveni la forma dinainte...

- Doctore, sunt disperat. Mă lasă memoria şi uit tot,
ceva fantastic!
- De când?
- De când, ce?

- Domnule doctor, zice o soră frumuşică, pacientul
din rezervă se plânge că nu i se acordă destulă atenţie.
- Dă-i tot ce îşi doreşte.
- Mai bine îmi dau demisia!

La stomatolog.
- Vai, domnule doctor, îmi este aşa de frică. Decât sămi scot o măsea, mai bine aş face un copil!
- Hotărâţi-vă mai repede doamnă, ca să ştiu cum
aşez scaunul.

- Nu cred că pacientul din salonul doi mai are mult
de trăit, zice o soră...
- Fugi de-aici, zice o altă soră. Nu mai târziu decât
astăzi, m-a prins de gât şi m-a sărutat.
- Păi, tocmai de-aici i se trage, a aflat nevastă-sa...
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- Şi acum, atenţie, am să vă pun întrebări pe sărite!
- Nu vă faceţi griji, doctore, şi eu am să vă răspund
tot pe sărite.

La policlinică, o femeie iese plângând din cabinetul
unui doctor. Acesta, ieşind după ea, pe coridor este
interpelat de un coleg.
- Ce-i cu ea, de ce plânge?
- A venit la mine cu un sughiţ continuu.
- Şi tu ce i-ai făcut?
- Eu i-am spus că e gravidă.
- Păi, ce legătură are una cu alta?
- Ştii tu altă metodă mai bună ca asta pentru a speria
femeile?

- Cum mai merge tratamentul, moşule?, întreabă
urologul.
- Vai, domnnule doctor, foarte bine! Fac pipi din ce
în ce mai sus.
- Chiar aşa?
- Dacă înainte făceam pipi pe laba piciorului, acum
fac pe genunchi.

- Oare va reuşi operaţia?, întreabă pacientul.
- Domnul doctor, răspunse asistenta, a spus că vom
şti lucrul acesta cam peste un ceas...
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- Domnule doctor, nu ştiu ce să mă mai fac. Tot
timpul am senzaţia că eu am un gât lung şi subţire.
- Te sfătuiesc să te autosugestionezi, adică să-ţi spui
mereu: nu am gât, nu am gât, nu am gât...
- Bine, aşa am să fac. „Nu am gât, nu am... Aoleu!"
- Ce s-a întâmplat?
- Mi-a căzut capul!

- Cum se prezintă azi pacientul?, întreabă doctorul
pe asistentă.
- De-abia aşteaptă să se întoarcă acasă la soţia sa.
- Aha... tot mai delirează...

- D-le doctor, cum să fac ca să apuc 100 de ani?
- Renunţă la fumat, la băuturi şi la femei!
- Şi o să trăiesc 100 de ani?
- Nu, dar aşa o să ţi se pară!

- L-aţi consultat pe soţul meu. Mai e vreo speranţă?
- Depinde la ce vă aşteptaţi...

- Domnule doctor, de ce pe mine mă doare mai des
capul decât stomacul?
- Pentru că de multe ori capul digeră mai greu decât
stomacul tot felul de prostii cu care îl hrănim.
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- Domnule doctor, mă operaţi şi pe mine?
- De ce?
- De ce vreţi dumneavoastră. Vedeţi, eu joc bridge cu
mai multe doamne şi, neavând nicio operaţie, nu pot
participa la licitaţii.

- În cazul dumitale, scapă 1 din 10...
- Şi eu al câtulea sunt, domnule doctor?

- Alo, doctore, vino repede, nevastă-mea are o criză
de apendicită!
- Imposibil! I-am scos apendicele acum trei ani!
- Păi de atunci m-am mai căsătorit de două ori...

- Cum îţi merge?, întreabă doctorul.
- Îmi merge bine, doctore.
- Arată limba! Da, e în regulă... Ai poftă de mâncare?
- Foarte mare.
- Şi durerea de cap?
- Nu, n-o mai am.
- Am să-ţi prescriu imediat un medicament care va
face să dispară toate aceste simptome...

- Doctore, cum să nu mai contractez o nouă gripă?
- Păstraţi-o cu grijă pe aceasta pe care o aveţi!
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La oftalmolog, pacientul ajunge cu cititul până la
ultimul rând unde erau literele cele mai mari, şi anume: A
T R S P X Y S.
- Cum, nici pe acestea mari nu le vedeţi?, se miră
doctorul.
- Ba, le văd, dar nu pot să citesc cuvântul.

- Domnule doctor, de două luni iau tabletele de
slăbit pe care mi le-aţi prescris şi văd că nu slăbesc deloc.
- Şi câte tablete luaţi pe zi?
- Zece... câte una după fiecare masă...

- Pesemne că durerea dumneavoastră de spate are o
origine genetică, adică este o moştenire de familie.
- Să ştiţi că asa şi este, domnule doctor! A început
atunci când am căzut de pe scara pe care mi-a lăsat-o
moştenire tatăl meu...

- E adevărat doctore, întreabă o cântăreaţă, că ouăle
proaspete fac vocea mai clară?
- Desigur! Dumneavoastră nu aţi observat că găinile
imediat ce ouă, încep să cânte?

- În ce zonă aţi simţit mai întâi durerile?
- În zona gării, doctore!
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- Te-am văzut ieri la magazinul Central. Erai cu soţia
dumitale care striga atât de tare, încât toată lumea o
privea. Pesemne că e tare bolnavă.
- Ba nu, doctore, e sănătoasă tun. Numai că îşi
cumpărase o rochie nouă...

- Mi-ai ascultat sfatul să dormi cu fereastra deschisă,
să respiri aer curat în timpul nopţii?
- Da, doctore!
- Şi, ai scăpat de răceală?
- De răceală nu am scăpat. Am scăpat, în schimb, de
ceasul şi de portmoneul de pe noptieră.

- Aş vrea să mă angajez ca infirmieră la spitalul
dumneavoastră.
- Aveţi experienţă în îngrijirea suferinzilor?
- Desigur, domnule director. Am un frate fotbalist,
altul joacă rugby, al treilea este boxer profesionist. Unchiul
joacă hochei pe gheaţă, iar tata practică motociclismul...
- În cazul acesta, sunteţi angajată imediat!

- Alo, doctore, de câteva zile soţul meu se crede cal
de curse. Nu mai mănâncă decât ovăz şi se culcă pe paie...
- Doamnă, trebuie să-l aduceţi imediat la cabinet să-l
consult!
- Bun! Pun şaua pe el şi sosim în galop...
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- Doctore, mă supără tare rău genunchiul, cred că o
să plouă.
- Luaţi capsulele astea! Nu o să vă mai doară
genunchiul şi nici nu o să mai plouă...

La maternitate, moaşa, fostă vânzătoare la măcelărie, cântărea pe nou-născut:
- Trei kilograme patru sute! Rămâne aşa, doamnă?

- Doctore, ce să iau pentru răceală?
- Luaţi câteva batiste şi dacă nu vă trece, veniţi la un
consult.

- Ce cauţi aici la maternitate, Ileana Cosânzeana?
- Am venit să făt frumos!

- Doctore, după operaţie am voie sa citesc reviste?
- Da, dar vă recomand să nu începeţi nici un serial
sau roman în foileton...

- Doctore, am venit să mă ajutaţi! Am încercat o
mulţime de tratamente şi tot nu am rămas gravidă.
- Doamnă, să încercăm s-o luăm metodic! Ia să
vedem! Mama dumneavoastră a avut copii?
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Pe înserate, un nebun se ia după o femeie. Văzînduse urmărită, aceasta o rupe la fugă. Nebunul, după ea. Când
reuşeşte s-o ajungă, femeia era căzută la pământ, epuizată.
- Eşti vie?, întreabă nebunul.
- Da, izbuti să îngâne femeia.
- Atunci de ce nu faci struguri?

La psihiatru:
- Nu înţeleg care este originea nevrozei dumneavoastră. După câte mi-aţi spus, v-aţi căsătorit în condiţii
foarte romantice. V-aţi răpit soţia.
- Da, e adevărat, doctore.
- Şi părinţii soţiei v-au urmărit?
- Ne-au urmărit cu înverşunare.
- Şi v-au găsit?
- Ne-au găsit, doctore, şi acuma stau la noi!

Un individ se duce la doctor şi-i spune:
- Domnule doctor, eu sunt dezechilibrat sexual...
- Lasă, pun eu diagnosticul că de-aia-s doctor, dumneata spune simptomele!
- E simplu, doctore, când mi se scoală, cad pe spate...

- Doctore, în fiecare dimineaţă am scaun la ora opt.
- Asta e excelent. E foarte sănătos.
- Da, dar eu mă trezesc abia la ora nouă...
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Între medici:
- De ce boală spui că suferă pacienta dumitale?
- De-atâţia ani de când o îngrijesc, crezi că-mi mai
aduc aminte?...

SINUCIGAŞUL
- Măi Bulă, de ce ai venit pe plajă cu costum şi
cravată? Uite, toţi bărbaţii sunt în slip!
- Treaba lor! Ei au venit să înoate, iar eu am venit să
mă înec.

Întrebare la examenul de admitere la Medicină:
- Bulă, ce înseamnă anatomie?
- Păi, este ceva ce avem cu toţii, dar se vede mai bine
pe femei...

- Acum un an mi-aţi prescris să evit umezeala pentru
reumatismul meu.
- Şi acum ce mai doriţi?
- Să vă întreb dacă pot face o baie...

Medicul către pacient:
- Dumneavoastră şchiopătaţi numai când plouă şi
aveţi dureri reumatice...
- Nu, domnule doctor, şchiopătez numai când merg...
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Un bolnav de ulcer duodenal se prezintă la medic:
- Ai nimerit la cine trebuia, îi spune medicul. Cunosc
perfect boala asta, sufăr de ea de peste 20 de ani...

La facultatea de Medicină:
- Domnule profesor, când vom învăţa ceva despre
creier?, întreabă un student.
- Peste vreo trei luni, acum avem altceva în cap...

- Ce e mai bine să fii? Medic uman sau veterinar?
- Veterinar, deoarece pacienţii nu te cheamă când nau nimic.
84
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

La examenul de anatomie, o studentă de la stomatologie are ca subiect penisul.
- Penisul, începe cu elan studenta, este organul
sexual masculin care are 40 de centimetri lungime şi 17
centimetri grosime...
Auzind acestea, laboranta îi şopteşte profesorului:
- Domnule profesor, asta ori e proastă, ori a dat
norocul peste ea...

Un tânăr mai încrezut din fire este vizitat la spital de
un prieten.
- Atingerea mâinii asistentei, povesteşte el, m-a
liniştit imediat...
- Te cred, îi răspunde prietenul, am auzit palma de
pe hol...

- Domnule doctor, soţul meu se crede avion.
- Trimiteţi-l la mine!
- Bine, dar aveţi pistă de aterizare?...

Sfatul medicului.
Pentru îmbunătăţirea stării lor de sănătate şi pentru
sporirea calităţii vieţii medicii le recomandă parlamentarilor să urmeze un program de activitate diversificată. De exemplu, să încerce să combine activitatea de
parlamentar cu cea mintală.
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Ministerul Sănătăţii a aprobat noua listă de medicamente gratuite. Aceasta cuprinde:
• cimitirină,
• colivosan,
• grop an oloi,
• clopotul,
• cazmacilină.
Rugăm toţi asiguraţii Casei de Sănătate să se prezinte la medicul de familie pentru prescriere.

- Domnule doctor! De la o vreme sunt puţin cam
confuz... Sau nu?

O femeie merge la consilierul matrimonial:
- Doctore, faceţi ceva, vreau ca bărbatul meu să
devină un adevărat taur în dormitor.
La care, doctorul:
- Bine, daţi-vă jos fusta şi aşezaţi-vă comod pe pat.
Vom începe mai întâi prin a-i pune coarne.

O tipă merge la ginecolog. Acesta o consultă cu
atenţie, după care o întreabă:
- Domnişoară, aveţi pierderi mari în timpul menstruaţiilor?
La care, tânăra:
- Ei, aş!... Cam două-trei sute de euro pe zi!...
86
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

Badea Gheo vorbeşte cu doctorul după operaţie.
- Vai, domnule doctor, mulţumesc foarte mult, fără
ajutorul dumneavoastră nu aş mai fi trăit...
- Auzi, măi bade, lasă, nu-mi mai mulţumi atâta, că
doar era de datoria mea să îţi salvez viaţa... Da' spune
drept, ştii tu că eu am un birou la etajul III, nu?
- Da, dom' doctor, cum să nu. Toată lumea ştie unde
e cabinetul dumneavoastră.
- Şi ştii că acolo e cuierul în care îmi ţin eu halatul?
- Da!
- E, şi cât am fost eu plecat, nu mi-ai pus tu cumva
100 de euro în buzunar?
- Eu? Nu!
- Păi, de ce?!

- Doctore, nimeni nu crede că eu sunt câine...
- Hai, domnule, iar vii cu prostii din astea la mine?
Marş dracului de-aici!

În urma unui nefericit accident, un tip rămâne fără
penis. Chirurgul spitalului îi spune:
- Domnule, ai noroc. Avem un bogat sortiment de
organe din care îţi poţi alege unul pentru transplant. Ce
zici de ăsta de 12 centimetri?
- Ce naiba, domnule doctor, am eu faţa unuia cu aia
de numai 12 centimetri?!?
- Atunci ăsta de 18 centimetri?
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- Fii serios, domnule, ce, eu sunt puştan?!
Doctorul, se uită atunci de jur împrejur să nu-l audă
nimeni, se apleacă şi îi şopteşte complice:
- Ei, dar atunci, de asta de 32 de centimetri, ce zici?
La care, tipul contemplă o vreme podoaba care
plutea în borcan şi, după o clipă de gândire, spune:
- Ei, da, aşa mai merge. Dar acelaşi model pe alb naveţi?

După o beţie cruntă, merge badea Ion la doctor.
- Domnu' doctor, m-o tot durut capul şi mi-o zis
cineva că varza murată ar fi foarte bună... I-adevărat?
- Da, zice doctorul, e bună. Mai ales cu cârnaţi.

O bătrână intră în cabinetul unui medic.
- Doctore, zice baba, nu ştiu ce să mă fac, de la o
vreme am gaze la stomac, trag vânturi tot timpul. Noroc că
le trag fără zgomot şi chiar fără miros. Dar orişicât, uneori
e deranjant. Uite, de când am intrat în biroul dumitale, am
tras cel puţin 10 bucăţi.
- Bine, zice doctorul şi îi dă nişte pastile:
- Luaţi pilulele astea de trei ori pe zi şi veniţi luni la
control.
Vine baba după o săptămână şi zice:
- Nu ştiu ce mi-aţi dat, dar acum vânturile mele put
îngrozitor, dar ce-i drept au rămas la fel de silenţioase.
- OK, zice doctorul, acum, că v-am degajat sinusul,
hai să vedem ce putem face cu timpanul.
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Doctorul către pacient:
- Domnule, îmi pare rău, dar va trebui să vă transferăm la boli infecţioase, într-un salon separat, pentru că
suferiţi de o boală extrem de rară şi contagioasă. Va trebui
să urmaţi un regim de hrană constituit numai din clătite şi
pizza.
- Da? Păi nici nu sună chiar atât de rău. Şi în felul
acesta mă voi face bine?
- Nu, dar numai astea încap pe sub uşă.

FRIPTURĂ DE PORC
Un tip merge la medic, îngrijorat că soţia sa e pe cale
să surzească. Doctorul îl sfătuieşte să facă un test. Îi spune
să se aşeze la o anumită distanţă de ea, să-i pună o
întrebare şi, dacă nu răspunde, să micşoreze distanţa din
ce în ce mai mult şi să continue să-i pună aceeaşi
întrebare, ca să-şi dea seama cât de gravă e problema.
Zis şi făcut. Merge omul acasă se aşază în uşă şi o
întreabă pe soţia lui:
- Draga mea, ce mâncăm azi la cină?
Femeia, nimic. Se apropie puţin mai mult de ea şi o
întreabă din nou. Iarăşi niciun răspuns din partea ei. Şi tot
aşa, până ajunge la o jumătate de metru distanţă faţă de ea.
- Dragă, te întreb pentru a zecea oară. Ce mâncăm în
seara asta?!
Într-un final, femeia răspunde:
- Pentru a zecea oară îţi spun, în seara asta o să
mâncăm FRIPTURĂ DE PORC!
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Vine o tipă timidă la ginecolog. Bate încet la uşă şi...
nimic. Bagă uşor capul pe uşă şi vede doi oameni îmbrăcaţi
în alb.
- Nu vă supăraţi, pot să intru?
- Desigur!
- Pot să mă dezbrac?, continuă femeia, temătoare.
- Bineînţeles!
- Pot să mă aşez pe masă?
- Da, da!
După vreo 10 minute de stat pe masă, timp în care
cei doi nici măcar nu au băgat-o în seamă, tipa îşi face
curaj şi întreabă:
- Nu vă supăraţi, dar nu veniţi să vă uitaţi la mine?
- Ba da, doamnă, imediat, cum să nu. Vin cei doi, se
uită şi exclamă într-un glas:
- O, Doamne! Ia te uită! Ca să vezi!
- E chiar aşa de grav, dom' doctor?, întreabă speriată
domnişoara.
- Nu ştim, doamnă. Dom' doctor trebuie să vină
imediat. Noi suntem zugravii!

Vine o tipă la ginecolog, se aşază pe scaun, îşi
desface picioarele şi le pune pe stativ. Doctorul îi spune:
- Mai sus...
Tipa îşi ridică picioarele mai sus. Doctorul spune iar:
- Mai sus...
Tipa ridică şi mai sus picioarele. Doctorul:
- Mai sus e ginecologia, doamnă, aici e stomatologia!
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MARGARETA
Vine un moş, cu baba lui, la doctor:
- Domn' doctor, am venit pentru... pentru...
- Ei, pentru ce ai venit tataie?... Ce necaz te-aduce?
- Pentru... Pentru... Cum îi spune...
- Pentru ce? Ce supărare ai, ia zi?
- Pentru... Pentru... Auzi, cum îi spune la floarea aia
la care îi rup tinerii petalele şi spun "mă iubeşte, nu mă
iubeşte.."
- Margaretă?!
- Aşa, aşa, aşa... Margareto, pentru ce-am venit aici?!

La farmacie:
- Aş dori nişte vitamine pentru copii!
- A,B sau C?
- Indiferent! Oricum, încă nu au învăţat să citească.

Q Ce diferenţă poate fi între un termometru anal şi
unul oral?
A Gustul!

- Domnule doctor, am avut un coşmar toată
noaptea: se făcea că trăgeam de o uşă pe care scria ceva,
fără să reuşesc s-o deschid.
- Şi ce scria?
- Împinge!
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Duminică dimineaţă sună telefonul acasă la medicul
veterinar. O doamnă cu o voce extrem de politicoasă se
scuză de deranj şi spune că doreşte să ştie cum să dea jos
câinele vecinului de pe căţeluşa ei. Medicul îi recomandă:
- Loviţi-i cu un băţ, stimată doamnă! Asta îi va face
să se despartă.
Doamna mulţumeşte şi închide. La puţin timp după
aceea sună din nou telefonul. Aceeaşi doamnă îi transmite
medicului că metoda recomandată nu a dat niciun rezultat.
Veterinarul:
- Atunci, aruncaţi o găleată de apă rece peste cele
două animale! Asta îi va despărţi cu siguranţă.
Doamna mulţumeşte şi închide. După alte 10
minute, iar sună telefonul:
- Domnule doctor, nici aşa nu am obţinut vreun
rezultat. Ce să mai fac?
La care doctorul răspunde iritat:
- Duceţi-vă şi spuneţi-i câinelui că îl caută cineva la
telefon!
Se lasă un moment de tăcere, după care doamna
întreabă mirată:
- Vai, şi credeţi că asta ajută?
- Doamnă, puteţi fi sigură de asta. La mine a funcţionat de trei ori în ultima jumătate de oră!...

- Acuma eşti sănătos, aşa că îţi dau voie să bei câte o
bere pe zi, zise doctorul.
- Dar noaptea, câte pot să beau, domnule doctor?
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- Acum câţiva ani, doctorul mi-a spus că, dacă nu mă
las de băut, o să tâmpesc.
- Şi de ce nu te-ai lăsat?

- Domnule, îi spune medicul pacientului, nu aveţi
nimic, sunteţi sănătos tun.
- Ah, atunci m-am speriat degeaba...
- Ei, nu chiar degeaba, vă costă 300.000...
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Doi copii stau în sala de aşteptare la medic, iar unul
dintre ei plânge de mama focului. Celălalt îl întreabă
curios:
- De ce plângi?
- Păi, am venit aici pentru un test de sânge şi o să mă
taie la deget...
Când aude asta, celălalt copil începe şi el să plângă.
- Dar tu de ce plângi acum?, îl întreabă o asistentă
care auzise întâmplător discuţia dintre cei doi micuţi.
- Păi, pe el o să-l taie la deget, dar eu am venit aici
pentru un test de urină!

Un medic de dispensar e solicitat să facă o vizită la
un bolnav. Prins cu problemele altor pacienţi, îşi aduce
aminte abia seara, caută adresa, ia trusa de prim ajutor şi,
cam fără chef, pleacă totuşi spre casa bolnavului. În faţa
porţii, nevasta bolnavului îl aşteaptă cu o lumânare
aprinsă în mână. Doctorul se face galben la faţă, începe să
tremure şi încearcă să se disculpe speriat:
- Regret, am venit cât am putut de repede, dar...
- Lăsaţi, lăsaţi, haideţi în casă şi să ne scuzaţi, că s-a
luat curentul...

Un tip intră disperat în cabinetul unui doctor:
- Doctore, nevasta mă înşeală pe rupte şi totuşi nu
îmi apar niciun fel de coarne. Uitaţi-vă şi dumneavoastră,
neted ca-n palmă...
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Doctorul începe să râdă încetişor şi-şi linişteşte
pacientul:
- Nu vă faceţi niciun fel de griji, chestia cu coarnele e
numai o figură de stil, coarnele nu vă cresc cu adevărat.
La care tipul, răsuflând uşurat:
- Uf, vă mulţumesc. Să ştiţi că mi-aţi luat o piatră de
pe inimă, credeam că am lipsă de calciu...

Un tip merge la medic:
- Domnule doctor! Vă rog, vă rog, ajutaţi-mă!
- Dar de ce? Ce probleme aveţi?, întreabă medicul.
- Îngrozitor, domnule doctor, îngrozitor. Aproape în
fiecare noapte am acelaşi vis: trei blonde trăznet se aruncă
pe mine, mă ling pe tot corpul, iar când să ajungă la locul
acela, eu le îndepărtez indignat de mine de fiecare dată! Şi
mă lupt cu ele... Dimineaţa mă trezesc sfârşit de oboseală.
- Păi da, dar... Probabil un psiholog... Nu ştiu cu ce vaş putea ajuta în acest caz, spune medicul jenat. Eu sunt
chirurg... Nu cred că pot să fac ceva ca să vă ajut...
- Vai, cum să nu! Puteţi, puteţi, domnule doctor! Vă
rog eu, vă implor: amputaţi-mi mâinile!

- Domnule farmacist, sunt atât de constipat că atunci
când reuşesc să am scaun, cam o dată pe săptămână, e atât
de tare... Că v-aţi putea rupe dinţii în el...
- Nu-i nimic, o să-ţi dau eu un laxativ care o să-ţi
înmoaie scaunul în aşa fel încât... o să-ţi alunece pe gât ca o
budincă!
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Sfatul medicului la radio Erevan.
Un ascultător ne întreabă daca e adevărat că, după
accidentul nuclear de la Cernobîl, oamenilor care au ajutat
la construirea sarcofagului de beton le-au căzut dinţii?
Noi răspundem că da, dar nu tuturor, ci numai
acelora care nu şi-au ţinut gura...

Un ceh merge la oftalmolog care îi arată celebra
tăbliţă, pe care se aflau scrise literele: CZWYN Q S T A C z.
- Puteţi citi asta în întregime?, îl întreabă doctorul.
- Dacă pot să citesc? Chiar îl cunosc pe tip!

URECHILE
Vine un tip la medic, ţinându-se cu mâinile de burtă.
- Doctore, vă rog să faceţi ceva, mă doare foarte rău
stomacul.
La care doctorul, foarte liniştit:
- Nu-i nimic, acuşi o să-ţi tăiem urechile.
Când aude tipul ce-l aşteaptă, face ochii mari de
groază şi dă fuga la un farmacist:
- Fiţi amabil, domnule farmacist, am fost adineauri
la medic, îi spun că mă doare foarte rău stomacul, iar el,
nici una, nici două, îmi spune că trebuie să-mi taie
urechile!
- Ei, lăsaţi, nu vă faceţi probleme. Aşa-s medicii ăştia,
numai de tăiat sunt buni. Staţi liniştit, imediat vă dau eu o
pastilă şi o să vă cadă singure.
96
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

- Domnule doctor, am mereu impresia că nimeni nu
mă bagă în seamă, oare de ce?
- Următorul.
- Asta numiţi dumneavoastră progrese remarcabile?
Cu şase luni în urmă eram Napoleon, iar acum... Acum am
devenit un nimeni...

- Ce s-a întâmplat cu mine?, spune cu greu un tip,
revenindu-şi după o operaţie chirurgicală.
- Aţi suferit un accident rutier şi a trebuit să fiţi
operat de urgenţă.
- Înseamnă că acum sunt în spital?
- Păi, în mare parte, da...

Soţia unui pacient se adresează neliniştită sorei şefe:
- Spuneţi-mi, vă rog, dar sincer... Soţul meu face
unele progrese?
Sora medicală:
- Nu, doamnă, şi nici nu cred că o să facă. Nu e genul
meu deloc...

După ce-l pune să se dezbrace, medicul îi recomandă
pacientului:
- E bine să faceţi o baie!
- Păi, eu fac baie zilnic.
- Atunci, vă rog să schimbaţi apa.
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- Vasile, au venit rezultatele finale ale analizelor tale.
Până la sfârşitul săptămânii, ai să părăseşti spitalul.
- Oh, asta da, veste bună. Mulţumesc mult, doctore!
- A, nu... Mi-e teamă că aţi înţeles greşit unde veţi
pleca de la spital...

O asistentă vine la lucru cu un decolteu foarte
îndrăzneţ. O colegă o întreabă:
- Fato, ce-i cu decolteul ăsta?
- De câteva zile, doctorul acela tânăr mă tot hărţuieşte cu tot soiul de apropouri şi vreau să-i ţin piept.

Un tip intră şontâc-şontâc în cabinetul unui medic.
- Doctore, am venit pentru un consult la dumneavoastră şi sper din sufletul să mă găsiţi bolnav...
- Vai de mine, glumiţi, cum se poate aşa ceva?! De ce
spuneţi asta?
- Ba nu glumesc deloc... Ar fi groaznic să fiu sănătos
şi să mă simt ca acum...

Doi medici psihologi se plimbau cu bicicleta. La un
moment dat, unul dintre ei derapează, cade şi îşi rupe
piciorul. Se tăvăleşte de mama focului şi începe să urle de
durere. La care celălalt se repede la el şi, luându-l uşor pe
după umeri, îl întreabă:
- Ascultă, nu vrei să discutăm puţin despre asta?
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Doi părinţi se prezintă la medic, îngrijoraţi că, de la o
vreme, fetiţa lor avea un zâmbet cretin întipărit în permanenţă pe figură.
- Domnule doctor, vă rugăm să ne ajutaţi... Nu ştim
ce are de rânjeşte mereu aşa... Oare nu ar trebui să
consultăm un neurolog?
Doctorul se uită mai atent la fetiţă, o examinează o
vreme, după care zice:
- Spuneţi-mi, aţi încercat să îi slăbiţi codiţele?

La psihiatru.
- Povesteşte-mi totul în ordine cronologică. Cum au
început toate astea?
- Păi, să vedeţi... La început am creat cerul şi
pământul... Pe urmă am început să am necazuri...

Anunţ într-un cabinet medical de consiliere
psihologică: Tratăm pacienţii dependenţi de alcool într-o
singură şedinţă. Rezultate garantate. Avantaj: Clienţilor
permanenţi li se oferă reduceri substanţiale.

O tânără medic-veterinar era bolnavă şi merge la
medic pentru o consultaţie. Medicul îi pune întrebările
uzuale, gen: ce simptome are, când au apărut. La un
moment dat, tipa îl întrerupe şi îi spune pe un ton plin de
reproş:
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- Uite ce e, eu sunt medic-veterinar şi nu am nevoie
să-mi întreb pacienţii ce şi cum. Îmi dau seama ce nu e în
regulă doar uitându-mă la ei. Tu de ce nu poţi face asta?
- Bine, doamnă, răspunde doctorul, cum doriţi.
Apoi, se uită la ea de sus până jos, după care scrie o
reţetă şi i-o dă, zicându-i:
- Poftiţi! Şi, desigur, dacă tratamentul nu dă roade,
va trebui să vă eutanasiem...

Un medic intră într-un separeu de spital, unde este
internată o doamnă tânără.
- Dezbrăcaţi-vă, trebuie să vă consult.
- Dar cu numai zece minute în urmă m-a consultat
un coleg de-al dumneavoastră, care mi-a zis ca sunt într-o
formă excelentă!
- Da, ştiu, şi mie mi-a spus acelaşi lucru...

PROGRESELE MEDICINEI
La 16 ani m-am dus la un medic pentru un consult.
Am fost trimisă la încă alţi 4 medici de diverse
specializări, pipăită, dezbrăcată de fiecare dată, mi s-au
făcut diverse măsurători, mi s-a prescris tratament pentru
o zi şi am fost din nou chemată la consultaţie...
Am împlinit 50 de ani, m-am prezentat la un medic,
am cerut o consultaţie generală, doctorul mi-a luat pulsul,
mi-a spus să scot limba şi mi-a prescris tratament pentru o
lună, fără ca măcar să mă atingă...
Ce progrese rapide a mai făcut şi medicina!
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Un medic intră într-un restaurant şi se aşază la o
masă. Vine chelnerul şi îi spune politicos:
- Am picioare afumate, ficat în sânge, rinichi
muraţi...
La care, doctorul, foarte nervos, îi replică:
- Măi omule, eu am venit aici să mănânc, nu să-ţi
ascult necazurile!

CONCEDIAT
Un homosexual cere o consultaţie la psiholog:
- Doctore, eu lucrez la o fabrică de îmbuteliat conserve de legume şi de o săptămână sunt chinuit de o
obsesie care nu îmi dă pace zi şi noapte.
- Ce obsesie?
- Visez, să mă scuzaţi, să îmi bag organul genital în
tăietorul de castraveţi. Zi şi noapte nu mă pot gândi la
altceva decât la asta. La serviciu curg apele pe mine numai
la gândul ăsta, dar când îl văd aşa de impasibil şi de rece
nu mai ştiu nici eu ce să fac. Noaptea am cele mai erotice
vise pe care le-am avut vreodată şi nu mă pot odihni deloc.
- Interesant... Cred că e vorba de negarea propriei
masculinităţi, ţinând cont de preferinţele tale sexuale. Şi?...
- Şi astăzi nu am mai rezistat tentaţiei. Am făcut-o,
domnule doctor! Acolo, în văzul tuturor!
- O, Doamne! Şi ce s-a întâmplat? Te-ai rănit?,
întrebă doctorul cu o vădită îngrijorare în glas.
- Nu, nu... Nici vorbă de aşa ceva, dar am fost
concediat şi eu, şi tăietorul de castraveţi!
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Firul dental
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Pacienţi pacificaţi

Pacientul bine fixat nu necesită
anestezie.

Cum salută doctorii:
OFTALMOLOGUL: La bună-vedere!
CARDIOLOGUL: Cordiale salutări!
O.R.L-ISTUL: Am o nară să te salut!
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Doi medici ginecologi, întâlnindu-se la o convenţie
de specialitate în Elveţia, stăteau de vorbă. La un moment
dat, cel din Franţa spune:
- A venit ieri una la mine la cabinet cu un clitoris ca
un pepene.
Cel din Anglia ascultă atent, clatină neîncrezător din
cap şi spune:
- E imposibil, dacă un clitoris ar avea dimensiunea
asta, femeia nici n-ar mai putea umbla!
Ginecologul francez dă din mână a lehamite şi îi
răspunde enervat:
- Voi, englezii, totdeauna vă gândiţi numai la dimensiuni! Eu mă refeream la gust!

VIAGRA
Un bătrânel merge la doctor şi cere să i se prescrie o
pastilă de Viagra. Medicul îi îndeplineşte rugămintea. A
doua zi, bătrânelul vine iar şi cere doar o jumătate de
pastilă. Medicul se miră, dă din cap, dar îi prescrie reţeta
cerută. A treia zi, bătrânelul revine şi cere doar un sfert de
pastilă. Clătinând mirat din cap, medicul îi spune pe un ton
admirativ:
- Bine, tataie, văd că te ţii bine. Bravo, aşa te vreau!
La care bătrânelul se ridică de pe scaun cu genunchii
tremurând şi spune cu glas scârţâit:
- Măi, băiete, ce să facem... Dar mie nu-mi trebuie
decât numai cât să nu mă piş pe pantofi!
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La medicul cardiolog:
- Spune-mi sincer, doctore, chiar nu am nimic grav la
inimă?
- Liniştiţi-vă, stimată doamnă, vă asigur că inima
dumneavoastră o să bată fără niciun fel de probleme atâta
timp cât veţi trăi!

DURERE ATIPICĂ
- Domnule doctor, sunt bolnav...
- Dar ce te supără?
- Cred că am un sindrom de reacţii adverse!...
- Reacţii adverse? De 25 de ani profesez, dar nu am
auzit de un astfel de sindrom. Cum se manifestă?
- Păi, să vedeţi, domnule doctor, la serviciu şeful mă
bate întruna la cap şi pe mine mă doare fix în fund...

O nimfomană merge la psiholog.
Medicul:
- Vă rog să vă întindeţi pe canapeaua de acolo.
La care, nimfomana:
- Vai, domnule doctor, dar ce repede v-aţi dat seama
de ce fel de tratament aveam nevoie!

- Domnule doctor, zice pacienta disperată, aţi uitat
că de trei minute stau cu limba scoasă?
- N-am uitat, dar vreau să scriu reţeta în linişte.
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Un pacient intră în cabinetul unui medic:
- Domnule doctor, problema mea e că am picioarele
foarte reci noaptea şi din această cauză nu pot să adorm!
Medicul se uită la el şi-i răspunde zâmbind:
- Nu e nimic grav, domnule dragă. Vă mărturisesc
ceva... Să ştiţi că şi eu am picioarele reci, dar noaptea, când
mă bag în pat, mi le ţin între coapsele soţiei şi aşa se
încălzesc. Vă recomand să faceţi şi dumneavoastră la fel!
Rezultatul este garantat!
- Vai, vă mulţumesc, vă mulţumesc mult, domnule
doctor! Şi când spuneţi că aş putea să trec pe la stimata
dumneavoastră doamnă?

911 - Linia verde:
Dacă suferiţi de obsesie maniacal-compulsivă, apăsaţi tasta 1 în mod repetat.
Dacă sunteţi co-dependent, rugaţi pe cineva
să apese tasta 2 pentru dumneavoastră.
Dacă aveţi personalităţi multiple, apăsaţi
tastele 3, 4, 5 şi 6.
Dacă sunteţi paranoic, nu vă mai deranjaţi să
apăsaţi pe nici o tastă. Ştim deja cine sunteţi
şi unde să vă găsim.
Dacă sunteţi schizofrenic, ascultaţi cu atenţie
şi o voce şoptită o să vă spună ce număr
trebuie să alegeţi.
Dacă suferiţi de depresie, nu mai contează
numărul, oricum nu vă va răspunde nimeni!
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Un doctor moare şi ajunge la poarta Raiului. Bate el
încetişor şi numai ce aude vocea Sfântului Petru:
- Furnizorii intră pe uşa din spate.

O asistentă speriată bagă capul pe uşa cabinetului
medical de la secţia de Psihiatrie şi spune:
- Doctore! Doctore! Un pacient care spune că este
Omul Invizibil se tot agită în sala de aşteptare!
La care, medicul, mormăind cu capul băgat între
hârtii:
- Mda, bine... Te rog să-i spui că acum nu-l pot
vedea!

Un dietetician se adresează asistentei prezente la o
conferinţă:
- Nici nu aveţi idee cât de distrugătoare sunt pentru
organism unele dintre alimentele pe care le consumăm!
Carnea este toxică, alcoolul este profund dăunător
sănătăţii, cafeaua este asemeni unui drog şi aşa mai
departe. Dar cu toate astea, există un aliment care este
chiar mai toxic decât toate acestea la un loc. Îmi poate
spune cineva care este acel aliment care, după ce este
consumat, îl face pe om să sufere îngrozitor de mult, chiar
ani în şir?
La care un bătrânel din primul rând se ridică timid şi
îşi dă cu presupusul:
- Tortul de nuntă?!
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Un tip, la farmacie:
- Un pachet de prezervative, vă rog!
- Ce mărime?, întreabă farmacistul.
- Habar n-am! zice bărbatul încurcat.
- Atunci luaţi şablonul acesta cu găuri şi mergeţi la
toaletă pentru a afla, vă rog!
După 10 minute, tipul se întoarce:
- M-am răzgândit. Nu mai vreau prezervative. Dar aş
vrea să ştiu cât costă şablonul...

Un bărbat intră în cabinetul unui psiholog:
- Domnule doctor, am o mare problemă. Seara când
vine nevastă-mea acasă, este prea obosită şi nu are niciun
chef de sex. Să fiu eu problema?
Doctorul se gândeşte o vreme, apoi îi spune tipului:
- Îmi pare rău, dar trebuie să vină şi ea, să o întreb,
ca să-ţi pot da un răspuns.
Zis şi făcut. Vine nevasta ăstuia a doua zi şi, la
invitaţia medicului, începe să povestească:
- Păi să vedeţi cum stă treaba, domnu' doctor. Eu
plec la serviciu cu taxiul, pentru că soţul meu n-are timp să
mă ia cu maşina. Odată ajunsă la destinaţie, nu am bani să
plătesc drumul, pentru că soţul meu nu îmi dă nici bani. Iar
taximetristul îmi spune: „Îmi daţi bani sau...” Şi eu aleg
"sau". Ajung la serviciu si şeful mă ceartă pentru că am
întârziat şi îmi spune: „Te concediez sau...” Şi eu aleg tot
"sau". Iar seara iau tot taxiul şi fac acelaşi lucru. Normal că
nu mai pot face nimic şi pentru el.
111
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

La care doctorul, după ce a ascultat atent, se gândeşte o vreme concentrat, îşi freacă fruntea cu mâna şi-i
spune:
- Stimată doamnă, nu ştiu cum să facem, îi spun
totul soţului dumneavoastră... sau...

Un proaspăt pacient al unui sanatoriu pentru
bolnavii suferinzi de afecţiuni ale coardelor vocale intră în
cabinetul medicului logoped.
- Domnnule doctor, spuneti-mi, de ce toţi bolnavii
din salonul cinci, când se întâlnesc, se plesnesc peste faţă?
- Ăia sunt muţi şi aşa se salută ei, stimate domn.
- Bine, bine, dar ăla din patul de la geam de ce le dă
mai multe palme celorlalţi?
- A, ăla? Păi, ăla e şi bâlbâit.

Vine un tip acasă cu o moacă amărâtă şi, fără să
salute, dispare direct în baie. După o jumătate de oră, se
duce nevastă-sa să vadă ce s-a întâmplat, că se cam auzeau
nişte icneli ciudate din baie şi, când deschide tipa uşa... Să
facă infarct, nu alta: tipul stătea în fundul gol, cu un picior
pe chiuvetă şi unul pe cadă, încercând să îşi bage o franzelă în fund.
- Ce faci, dragă?!? Ai înnebunit?
La care tipul, amărât:
- Lasă-mă, dragă, în pace, că am fost la dentist, mi-a
pus o plombă şi mi-a zis să mănânc vreo două zile pe
partea cealaltă...
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Un tip merge la doctor şi îi spune că are dureri de
ficat. Doctorul îl întreabă:
- Ce-aţi mâncat aseară?
Tipul se gândeşte un pic şi spune:
- Ouă.
- Încearcă să nu mai mănânci ouă. Sunt greu de
digerat. Mai bine încearcă nişte carne.
A doua zi, se întoarce tipul la medic şi îi spune:
- Cred că înainte era mai bine. Alaltăieri am mâncat
ouă şi m-a durut ficatul, pe când ieri am mâncat ficat si azi
mă dor ouăle.

Sfatul medicului, la Radio Erevan. Un ascultător
anonim ne întreabă: De ce berea e mai bună decât vodka?
Marele nostru specialist, domnul doctor Ivan Pilitovici,
răspunde: Deoarece ficatul este unul singur, pe când rinichii
sunt doi!
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O blondă merge la ginecolog:
- Domnule doctor, de fiecare dată când fac sex, mă
doare.
Doctorul introduce mâna şi întreabă dacă doare,
blonda zice că nu, medicul introduce mâna mai mult,
blonda zice că tot nu o doare, apoi mai mult şi mai mult şi
mai... Şi în cele din urmă blonda scoate un ţipăt ascuţit.
- Vă doare acum?, întreabă doctorul.
- Da!, răspunde blonda.
- E clar! Aveţi amigdalită.

CONSTIPAŢIA
În Vestul Sălbatic, un indian înalt de 2 metri, cu o
mină încruntată, intră într-o farmacie. La tejghea se află
numai farmacistul, care stă liniştit pe un scaun. Indianul
bate cu pumnul ameninţător în masă şi spune cu o voce
cavernoasă:
- Big chief no shit!
După care tace definitiv. Farmacistul, speriat, intuieşte că e vorba de o constipaţie şi-i dă repede un laxativ.
Indianul plăteşte, ia laxativul şi pleacă. A doua zi, însă,
indianul se întoarce ameninţător, bate cu pumnul în tejghea şi strigă şi mai tare decât prima dată:
- Big chief no shit!
Farmacistul caută înnebunit prin medicamente şi îi
dă indianului un flacon...
- Poftim! Ăsta e cel mai puternic laxativ pe care-l am,
nu ştiu ce să-ţi mai dau...
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Indianul nu zice nimic, plăteşte, ia flaconul şi pleacă.
A treia zi indianul se întoarce mohorât, intră în farmacie,
unde farmacistul îl aştepta de-acum dârdâind după tejghea, şi spune cu glas plângăcios:
- Big shit no chief!

După ce îşi consultă atent pacientul, medicul răsuflă
uşurat şi-i spune:
- Aţi venit la mine la timp.
- Dar de ce, am ceva foarte grav?
- Încă o zi şi v-ar fi trecut totul.

În cabinetul unui oculist:
- Citiţi rândul de jos!
- Executat la combinatul poligrafic, tiraj 5.000 ex.,
ordinul N 242.

Soţul vine la psiholog, la cabinetul de consiliere
maritală, împreună cu soţia.
- Doctore, uite ce e. Am venit cu... cum naiba-i zice...
Se tot plânge că nu-i acord destulă atenţie.

Notă medicală.
Bolnavul se îndrepta cu paşi repezi spre însănătoşire. Din păcate, cu toate insistenţele, a murit înainte
să ajungă până acolo...
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Doi tineri îndrăgostiţi, dimineaţa în pat:
- Iubitule, închipuie-ţi! Am visat că sunt însărcinată!
- Hm, poate-ar trebui să-ţi faci un test de ăla, de
sarcină...
- Sigur! Eram atât de fericită!
- Da, şi să treci şi pe la psihiatru...

- Doctore, am gripă. Ce mă sfătuiţi să fac?
- Staţi cât mai departe de mine.
- Aceste somnifere o să vă ajungă pentru şase zile,
spune medicul completând reţeta.
- Bine, dar eu nu vreau să dorm atât de mult!
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Cuprins de o criză bruscă, un bolnav de astm bronşic
vine acasă la medic pentru un consult de urgenţă. Uşa se
deschide şi în prag apare tânăra soţie a medicului.
- Domnul doctor e acasă?, întreabă bolnavul cu o
voce abia desluşită.
- Nu, îi răspunde în şoaptă soţia zâmbitoare, hai,
intraţi mai repede să nu vă vadă cineva.

Promoţie: Strânge 500 de ambalaje de concentrat de
supă de la Maggy şi câştigi automat un tratament gratuit
împotriva ulcerului!

Un tip intră grăbit într-o farmacie, se apropie de
tejghea şi-i şopteşte ceva farmacistului la ureche. Farmacistul ascultă cu atenţie, apoi strigă cu voce contrariată:
- Ce mijloace de protecţie să vă dau? Aici e farmacie,
nu Ministerul Apărării.

Un pacient se pregăteşte de operaţie. Vecinul de
salon îi dă sfaturi:
- Nu uita: sora medicală primeşte 10$, chirurgul,
200$, iar anestezistul, 500$.
- Ce, ai înnebunit?! Dar ce naiba face anestezistul?!
500$ numai ca să mă adoarmă?! Nici nu mă gândesc!
- Nu, îi dai numai 10$ ca să te adoarmă, restul de
490$, ca să te mai şi trezească!
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Doctorul discută cu pacientul:
- Am două veşti pentru dumneavoastră...
- Păi.... Spuneţi-mi-o pe cea bună.
- Cred că boala va primi numele dumneavoastră...

O blondă merge la medic şi începe să i se plângă, în
timp ce îşi atinge diferite părţi ale corpului:
- Doctore, când apăs cu degetul aici, mă doare, când
apăs cu degetul aici mă doare, când apăs cu degetul
dincolo, iar mă doare. Când apăs dincoace, mă doare îngrozitor. Ce să fie? Nu cumva sufăr de vreo boală gravă?
- Nu, domnişoară, nici pomeneală. Probabil aveţi
degetul fracturat.

Medicul i se adresează zâmbitor pacientului:
- Ei bravo, domnule. Astăzi arătaţi cu mult mai bine.
- Sigur că da, doctore, am urmat cu stricteţe instrucţiunile de pe sticla cu medicamente prescrisă.
- Ce instrucţiuni?
- A se păstra bine închisă.

Medicul îl întreabă pe colegul său care făcuse de
gardă în timpul nopţii:
- Câţi pacienţi au murit în noaptea asta?
- Trei.
- Ceva nu e în regulă. Ieri am scris patru reţete.
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- Nu e nevoie să căscaţi aşa de tare gura, doar cât
este nevoie să pot intra cu freza.
- Care freză?
- Asta din mână, că cea din cap s-a dus!

Un pacient cu o teribilă durere de măsele se prezintă
la dentist. Acesta, constatând că trebuie să-i extragă
măseaua cariată, îl întreabă, înainte de a-i face o injecţie
anesteziantă în gingie:
- Consumaţi alcool?
- Da, dar nu ajută!

Un tip se întâlneşte cu un medic stomatolog pe
stradă.
- Domnule doctor, azi-noapte aşa de tare m-a durut
o măsea, încât mi-a venit să mă urc pe pereţi. Dacă şi la
noapte mă apucă, ce mă sfătuiţi să fac?
- Să puneţi de cu seară o scară lângă perete.

Un miliardar în convalescenţă vorbeşte cu medicul:
- Ştiţi, am hotărât să nu vă mai plătesc acum, dar în
schimb am să vă includ în testamentul meu. Sunteţi
mulţumit?
- Da, bineînţeles, stimate domn. Dar înapoiaţi-mi
numai puţin reţeta pe care am scris-o, mai am de făcut
câteva mici modificări...
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La un congres internaţional al medicilor stomatologi, în pauză, delegaţii se interesează de tarife.
- La noi, zice delegatul american, o extracţie de
măsea costă 20 de dolari.
- La noi, intervine şi delegatul sovietic, costă, dacă
transformăm rublele în dolari la cursul oficial, 50 de
dolari.
- De ce e aşa de scump?
- Păi, la noi, cum nu e voie să deschizi gura, trebuie
să o scoatem prin fund.

- Cum, doctore, 200.000 de lei pentru extracţia unei
măsele? Pentru câteva minute de muncă?
- Dacă doriţi, eu pot să vi-o extrag şi într-o oră.
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Când medicul stomatolog se întoarce acasă, nevasta
îl întâmpină în prag.
- Mircea dragă, te anunţ că băieţelului nostru drag ia apărut primul dinţişor...
- Asta e prima veste bună pe ziua de azi...
- Stai să vezi: pe deasupra, a izbutit şi să facă singur
primul pas.
- Asta e a doua veste bună.
- Da, dar, făcând primul pas, a căzut şi şi-a rupt
dinţişorul.
- Hm.. Nu-i nimic, o să-i crească altul!
- Da, dar după ce şi-a rupt dinţişorul, a rostit şi
primul lui cuvânt...
- Mă bucur. Asta e a treia veste bună!
- Da, dar dacă ai şti care a fost cuvântul acela, nu teai mai bucura atât!

- Aş dori şi eu un vibrator, se adresează o tipă unei
vânzătoare de la sex-shop, dar ştiţi, vrea ceva puternic.
- Da, doamnă, modelul pe care vi-l recomand este un
vibrator de mare putere. Dacă în 15 zile nu sunteţi
mulţumită, vă returnăm banii.
După trei zile, tipa vine iarăşi la magazin.
- Ei, zice vânzătoarea, cum e, sunteţi mulţumită de
vibrator?
- Aşa de mulţumită, încât tocmai am venit să vă
prezint nota de plată de la stomatologul meu. După ce am
folosit vibratorul, mi-au sărit toate plombele!
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Bulă, la stomatolog, în sala de aşteptare, se vaită:
- O, Doamne, în loc să-l fi dotat pe om cu 32 de dinţi
şi de măsele, mai bine îi dădeai 32 de scule.
Cât ai clipi, Bulă se trezeşte înconjurat cu un brâu,
unde stau frumos aranjate cele 32 de scule. Bucuros, se
ridică de pe scaun şi se îndreaptă spre uşă.
- Unde pleci?, întreabă asistenta.
- Să le probez!

La cabinetul de stomatologie:
- Domnule doctor, zice Bulă, aveţi soluţie de dizolvat
proteze?
- La ce-ţi trebuie?
- Am mâncat ceva friptură care avea un os în ea şi
nu ştiu cum am muşcat, dar mi-am înghiţit proteza.
- Şi?
- Şi de-atunci, de câte ori mă şterg la fund, mă muşcă
de mână!

- Mimi, nu ştii un dentist bun?
- Ba da, dr. Bulă, pe Bd. Coşbuc, nr. 24. La adresa
respectivă Mimi găseşte cabinetul, pe uşa căruia scrie însă:
„Medic ginecolog''.
- Nu vă supăraţi, îl caut pe dr. Bulă, stomatologul.
- Eu sunt.
- Dar ce scrie pe uşă?
- Am făcut nişte trăznăi şi m-au dat la munca de jos!
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- Domnule doctor, zice Bulă, pe nevastă-mea, când o
apucă durerea de măsele, începe să cânte arii din opere.
- Şi, de ce n-ai adus-o ca s-o tratez?
- Nu vrea... Zice că vrea să sufăr şi eu!

Doi poliţişti, în misiune. Când li se face foame, unul
dintre ei îşi ia sandviciul şi vrea să plece.
- Unde te duci?
- Să-l mănânc pe trotuarul celălalt.
- De ce?
- Mi-am scos o măsea şi dentistul mi-a spus că timp
de patru ore să mănânc pe partea cealaltă.

- Eh, zice stomatologul, dantura e făcută praf. Va
trebui să-ţi pun o placă.
- Dacă trebuie, să mi-o puneţi pe aia cu Benone
Sinulescu!

- Vai, ce mă doare o măsea, se vaită Bulă.
- Şi pe mine m-a durut mai zilele trecute o măsea,
dar m-a luat nevastă-mea...
- Şi te-a dus la stomatolog?
- Nuu, m-a mângâiat şi m-a sărutat, am făcut sex şi
mi-a trecut durerea!
- Şi acuma e acasă nevastă-ta?
- Şi coşul ăsta cu 64 de ouă, cui îl laşi?
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O tipă povesteşte:
- Ieri după-masă mă duc în vizită la o cunoştinţă.
Respectivul mă întreabă dacă e pentru prima oară şi îi
spun că da. Mă aşază pe un fotoliu, îmi pune capul pe
spătar şi zice: Eşti sigură că vrei?
Tipa face o pauză de suspans.
- Da, i-am răspuns, tremurând. Atunci o să fiu tare
blând cu tine, răspunde. Apoi, îmi cere să desfac şi mai
mult. Îl ascult, deşi mă durea foarte tare. Simt apoi o
durere şi scot un geamăt.
- Gata! Te mai doare?
- Da, dar nu aşa de tare, îi zic. Îmi pune atunci un
pansament şi îmi spune să strâng tare. Mă simt mai
uşurată şi îmi zic că o să fie prima şi ultima dată din viaţa
mea când mai merg la stomatolog ca să-mi scoată o măsea!

- Cum a fost la petrecere?, întreabă Bubulina.
- Să ne trăiască stomatologul! Toată lumea mi-a
admirat dantura.
- Sper că nu ai dat-o, după obiceiul tău prost, să
treacă din mână în mână...

- Poţi să-mi spui unde ţi-ai rupt colanţii?, o întreabă
Bulă pe nevastă-sa.
- Azi dimineaţă când am plecat la stomatolog...
- Da, dar la plecare erau rupţi pe piciorul stâng şi
acum sunt pe cel drept!
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Bulă vine acasă bucuros cu proteza cea nouă instalată la locul ei. Peste vreo săptămână, o vecină o întreabă
pe Bubulina:
- Ei, cum se simte Bulă cu proteza în gură?
- Foarte bine! Am avut noroc de un dentist bun si
am reuşit să îl dezvăţ să-şi mai roadă unghiile.
- Cum aşa?
- I-am ascuns proteza!

Bulă, la stomatolog.
- Extraordinar! Aveţi cea mai mare carie pe care am
văzut-o în întreaga mea carieră... carieră... carieră...
- Şi dumneata ai obiceiul curios de a repeta
cuvintele, deşi te anunţ că te aud foarte bine.
- Eu nu repet cuvintele, ceea ce aţi auzit a fost ecoul!

- Domnule Bulă, vă anunţ că dintele acesta este
mort! O să-i pun o coroană...
- A, nu, vă rog, detest ceremoniile funebre!

PUNTEA
- Vai, Bulă, ce urât îţi miroase gura, zice Bubulina, să
te duci la medic să-ti îngrijeşti dantura!
- Păi, de acolo vin. Mi-a pus o punte.
- Atunci, înseamnă că şi-a făcut cineva nevoile sub
punte!
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- Când ai avut accesul de febră, ţi-au clănţănit dinţii?
- Nu ştiu, d-le doctor, că dinţii erau pe noptieră şi eu
nu aud prea bine...

Între scoţieni:
- Cât ţi-a luat dentistul ca să-ţi scoată măseaua?
- 25 de lire.
- 25 de lire? Mie mi-a spus că în acest cabinet se
lucrează fără să te doară nimic!

Judecătorul, după ce se instalează pe scaunul dentistului, îi spune acestuia:
- Juraţi să scoateţi dintele vătămat şi nimic altceva?

- Mi-a zis doctorul stomatolog, zice Bulişor către
Bulinuţa, să mă spăl cât mai des pe dinţi... Cine dracu’ o
mai fi inventat şi spălatul ăsta?
- Precis că unul care nu a fost niciodată copil!

- Băiatul meu vrea să se facă medic stomatolog, zice
mama lui Bulişor.
- Şi de ce neapărat medic stomatolog? De ce nu
oftalmolog?
- Pentru că omul are numai doi ochi, dar 32 de dinţi
şi măsele.
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- Domnule doctor, cred că mi-aţi scos un dinte
sănătos!
- Nu-i nimic, aveţi răbdare, ajungem noi şi la cel
stricat!

Ca să-i dea, cât de cât, curaj pacientului, stomatologul îi oferă, înainte de a-i scoate măseaua, câteva
pahare de coniac, după care îl întreabă:
- Ei, cum stăm acuma? Avem curaj?
- Ohoho! Să îndrăznească numai cineva să se
aproprie de măseaua mea!

ÎNCEPĂTORUL
Bulă şi cu Lulă, în sala de aşteptare a unui dentist.
- Cred că doctorul ăsta e un începător, zice Bulă.
- De unde ştii?
- Păi, tu nu vezi că revistele astea nu sunt mai vechi
de 3 săptămâni?

POLIŢISTUL
Un pacient se prezintă la dentist pentru o extracţie.
Medicul se uită cu luare-aminte la el şi odată se luminează
la faţă:
- Vai de mine, ce plăcere! Dumneata eşti poliţistul
care m-a amendat pentru că am parcat maşina greşit! Te
rog să te faci comod!
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- Bulişor, să fii cuminte şi să nu te temi! Dacă aş fi eu
în locul tău pe scaun, nu mi-ar fi frică să-l las pe nenea
doctorul să-mi scoată dintele...
- Nici mie nu mi-ar fi frică, tăticule, dacă ai fi tu în
locul meu!

Lulă se duce la Bulă, ajuns medic stomatolog, ca să-i
scoată o măsea.
- Având în vedere că am fost colegi de şcoală, sper că
o să faci în aşa fel, încât să nu mă doară... prea tare.
- N-avea nicio grijă, încă îmi amintesc ce bătăi îmi
trăgeai când eram colegi de şcoală!

VATĂ
După ce îl aşază pe pacient în scaun, doctorul stomatolog îşi îndeasă în urechi nişte vată.
- De ce vă puneţi vată în urechi, domnule doctor?,
întreabă îngrijorat pacientul.
- Eu, de felul meu, sunt foarte sensibil.

ABSENŢĂ
Se întâlnesc Bulă şi cu Lulă.
- De ce eşti, mă, aşa de vesel? întreabă Bulă.
- Vin de la dentist, că mă durea foarte rău o măsea...
- Şi, ăsta-i motiv de veselie la tine?
- Sigur că da... Medicul nu venise, că era bolnav!
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La culcare, moşul, cuprins de dorinţe nesăbuite,
începe să-i mângâie babei părţile erogene. La un moment
dat, după vreo jumătate de oră, baba strigă, înfierbântată:
- Moşule, dă-mi repede proteza de pe noptieră, că
vreau să te muşc!

- Aveţi un dinte care trebuie scos, zice stomatologul.
- Şi cât o să mă coste, doctore?
- Am să vă spun cinstit că nu am destulă experienţă
în extracţii, aşa că tariful meu e de numai 100.000 de lei
lei pe oră.
- Ca să nu simţiţi durerea când vă voi extrage
măseaua, am să vă administrez un anestezic local...
- Vai de mine, doctore, am destui bani, aşa că vă rog
să-mi administraţi unul din import!

- Dintre toţi pe care i-am cunoscut, un singur bărbat
a reuşit să mă facă să sufăr...
- Cine?
- Dentistul!

- Măi, Costică, tare mă doare un ochi...
- Pe mine m-a durut tare o măsea şi ştii ce am făcut?
- Ce?
- Am scos-o!
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- Ce mai face Bulişor?
- S-a asociat cu tatăl lui, dentistul.
- Şi au deschis un al doilea cabinet?
- Eh, nici vorbă! Are o tonetă unde vinde alviţă şi
caramele!

- Domnişoară, de câte ori îmi surâdeţi, îmi vine să vă
invit la mine.
- Vai, sunteţi un seducător!
- Nu. Sunt dentist!

- Uite, Bulişor, zice stomatologul, dacă mă spăl
regulat pe dinţi, ce albi şi frumoşi îi am?
- Da, dar dumnevoastră de câţi ani vă spălaţi pe
dinţi, pe când eu, numai de şase!

- Bulişor, întreabă profesorul de istorie, ce ai reţinut
tu din „Bătălia de la Călugăreni"?
- Că românii au fost viteji, iar Sinan Paşa s-a ales cu
o programare la stomatolog!

- Draga mea, am o surpriză pentru tine: închide
ochii şi deschide gura!
- Ăsta e cusurul tău: nu poţi uita nici o clipă că eşti
medic stomatolog!
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Dentistul Bulă, după o excursie în Egipt, le povesteşte prietenilor:
- Într-o zi, am căzut în apa Nilului aşa cum eram:
îmbrăcat şi cu trusa de urgenţe la mine. Când am revenit la
suprafaţa apei, am văzut lângă mine un crocodil uriaş...
- Doamne, nu ne lăsa! Şi atunci, ce ai făcut?
- Când a căscat fălcile să mă înghită, am luat cleştele
de extracţii şi i-am smuls toţi colţii, fără să mai apuce să se
dezmeticească!
- Şi colegii tăi au venit ca să te audă cum urli?!

- Bulişor, o să-ţi scot măseaua de minte. E cariată.
- Şi eu ce-o să mă fac fără minte?

- Spuneţi-mi, domnule doctor, e adevărat că
dumneavoastră reuşiţi să scoateţi dinţii si măselele fără
dureri?
- Din păcate, nu! Uite, ieri a trebuit să-i extrag nişte
colţi unui pacient şi am tras de ei de mi-am scrântit mâna!

Din apartamentul lui Bulă, medic stomatolog, în
fiecare seară se aud răcnete scoase de o femeie. Într-o zi,
un vecin îl întreabă:
- Ce-i cu gemetele astea?
- Îmi cer scuze, dar a trebuit să-i scot o măsea unei
femei care suferea teribil.
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- După calculele mele, biata femeie trebuie că nu mai
are nici un dinte în gură, că treaba asta durează de mai
bine de o lună!

- Domnule doctor, mă supără inima, am probleme cu
ficatul, rinichii...
- Dar cu dinţii, n-ai probleme?
- Nu, că de ei am scăpat mai demult!

Bulişor este întrebat la şcoală:
- Cum se numesc ultimii dinţi care ne apar în gură?
- Proteză, domnule profesor!

Bulişor aşteaptă, împreună cu bunica în sala de aşteptare a cabinetului stomatologic.
- Haaapciu!
- Bulişor, de câte ori ţi-am spus să pui mâna la gură
când strănuţi!
- De ce, bunico? Mie nu mi-e teamă că o să-mi sară
dinţii din gură, cum ţi s-a întâmplat matale.

La scoţieni:
- Domnule doctor, cât mă costă extracţia unui dinte?
- 15 lire.
- Vă dau două, ca să mi-l zgâlţâiţi atât cât să-i slăbească rădăcina, că după aia îl scot şi singur.
132
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

Un spărgător pătrunde noaptea în locuinţa unui
medic stomatolog şi începe să-l ameninţe pe acesta.
- Dă-mi banii, sau o păţeşti!
- Bani n-am, răspunde speriat omul, dar, ca să nu
pleci cu mâna goală, pot să-ţi scot un dinte pe gratis!

Bulişor intră în cabinetul dentistului, mama lui îl
aşteaptă afară.
- De ce ai urlat în halul ăla? Te-a durut aşa de tare?
- Nu am urlat eu, ci doctorul, când l-am muşcat de
deget.

După ce i se extrage măseaua, pacientul întreabă:
- Cât mă costă?
- 350.000 lei.
- Cum aşa? Pe uşă scrie că extracţia unei măsele
costă 70.000 lei.
- Dar dumneata ai urlat aşa de tare, încât cei patru
pacienţi din sala de aşteptare au fugit acasă!

Un tip sună la uşă. Îi deschide stăpânul casei.
- Aş dori să vorbesc cu soţia dvs...
- Soţia mea nu doreşte să vorbească cu nimeni. Are o
teribilă durere de dinţi.
- Mă mir! Eu sunt tehnicianul dentar şi dinţii ei sunt
la mine în geantă. Trebuie să-i probez proteza...
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- Nu trebuie să căscaţi gura aşa tare, zice destistul.
- Nu mi-aţi spus că trebuie să intraţi cu cleştele?
- Da, dragă doamnă, dar eu rămân afară.

În sala de aşteptare a unui dentist, doi pacienţi.
- Eu stau rău cu dinţii. Din cauza lor nu mai pot să
dorm noaptea. Şi dumneata?
- N-am probleme. Eu şi dinţii mei dormim separat!

Un tânăr dentist lucrează cu freza la caria unei
paciente. La un moment dat, se opreşte şi întreabă:
- Aveţi cumva la baza dintelui o placă metalică?
- Nu, domnule doctor... aceea e broşa de la guler!

La cinematograf, în timp ce pe ecran se desfăşoară o
scenă palpitantă, un domn caută ceva pe jos, printre
scaune, deranjând vecinii. O femeie, furioasă, îl întreabă:
- Ce te-a apucat? Ce cauţi acolo?
- O caramea.
- Faci atâta caz pentru o caramea?
- Da, pentru că am fost azi la stomatolog să-mi pună
dinţii cei noi şi mi-au rămas înfipţi în ea.

Q Care este culmea stomatologiei?
A Să plombezi dinţii unei greble!
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Moşul şi cu baba, dimineaţa, la sculare:
- Vai dragă, zice moşul, m-au durut dinţii toată
noaptea.
- Aşa îţi trebuie! Nu ţi-am spus să nu-i mai pui seara
în apă rece?

- De ce urli aşa, omule? Nici n-am apucat să ating
caria din măseaua dumitale.
- Dar m-aţi călcat pe bătătură, domnule doctor!...

- Copii, ce profesii au părinţii?, întreabă profesorul.
Când îi vine rândul, Bulişor răspunde:
- Tatăl meu este stomatolog agricol.
- I-auzi? Şi practic, ce face?
- Pune dinţi la greble!

Ion şi cu Maria.
- Măi, muiere, să ştii că am fost la dentist şi mi-am
scos dintele...
- Ei şi, te mai doare?
- Nu ştiu, că a rămas la dentist!

- Unde îţi sunt dinţii, Bulă? se miră stomatologul.
- Păi, să vedem: 4 la stadion, 6 la bar, 2 la locul de
muncă, iar restul la o doamnă al cărei soţ e boxer.
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CĂMAŞA
- Doctore, zice Bulă, am ameţeli şi îmi vâjâie capul...
După consultaţii şi analize laborioase, medicul:
- Cred că aceste simptome le aveţi din cauza dinţilor
de sus... Trebuie să vi-i scoatem...
Bulă, ce să zică, îi scot dinţii de sus, dar simptomele
continuă.
- Trebuie să vi-i scoatem şi pe cei de jos. A doua zi,
Bulă se duce la un croitor să-şi comande câteva cămăşi.
- La gât aveţi 42, să vi le facem mai largi, de 43?, îl
întreabă croitorul.
- Ce 42, meştere? Că eu port 40 la cămăşi...
- Dacă vi le facem de 40, o să vă strângă la gât, o să
aveţi ameţeli şi o să vă vâjâie capul!

Bulă se duce la dentist. Acesta, după ce-i face o
injecţie anesteziantă în gingie, îl bate uşor cu palma peste
falcă şi îl întreabă:
- Simţi ceva?
- Da, domnu’ doctor.
- Dar acum?
- Da, domnu’ doctor.
- Nu mă mai doctori atât! Nu vezi că sunt Sf. Petru?!

Dentistul caută să-i insufle curaj pacientei sale:
- Aveţi nevoie de calm şi curaj. Nu vă fie frică,
strângeţi bine din dinţi şi deschideţi gura!
136
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

Bulă şi cu Lulă.
- Ce ţi-a zis soţia când te-a prins sărutându-te cu
vecina?, întreabă Lulă.
- Crede-mă, nimic. Oricum, dinţii ăştia din faţă
trebuiau extraşi...

Coadă la singura cabină a unui W.C. public. Tot
aşteptând să iasă cel care o ocupase de destul de mult
timp, oamenii se înfurie şi unul dintre ei forţează uşa.
Înăuntru dau de un tip cu o proteză într-o mână şi cu
cealaltă mână în W.C.
- Ce faci, mă, aici?
- Mi-a căzut proteza în W.C. şi n-o găsesc.
- Care proteză? Cu aia din mână ce-i?
- Una care am găsit, am probat-o, dar nu-i a mea!

- Cum a fost la recepţie?, întreabă curioasă soţia
medicului stomatolog.
- Cum să fie? O mulţime de mutre vechi cu dinţi noi!

Un domn şi o doamnă mai în vârstă stau în sala de
aşteptare a unui medic stomatolog. Doamna, foarte neliniştită, oftează şi suspină de zor.
- Nu trebuie să vă fie frică, că nu e aşa de îngrozitor.
- Poate pentru dumneata, dar nu pentru mine. Eu
sunt soacra stomatologului!
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În cabinetul medicului stomatolog intră val-vârtej o
doamnă între două vârste, foarte grăbită, care îşi saltă
fusta până la brâu, îşi dă jos chiloţii şi apoi se aşază în
scaunul stomatologic cu picioarele desfăcute.
- Doamnă, zice acesta stupefiat, cred că aţi greşit.
Aici sunteţi la stomatologie...
- Ştiu, doctore, am venit unde trebuia. Tu i-ai pus
proteza lui bărbatu-meu, tu să i-o scoţi!

Bulă, la neurolog.
- Domnule doctor, vă rog să-mi scoateţi măseaua, că
nu mai pot.
- Domnul meu, ai greşit cabinetul, eu sunt neurolog,
mă ocup de mintea oamenilor, nu de măselele lor. De ce nu
ai mers la stomatolog?
- Pentru că pe mine mă doare măseaua de minte!

- Domnule, zice stomatologul către Bulă, ar fi cazul
să-mi achitaţi costul protezei pe care v-am pus-o şi
datorită căreia acum puteţi să mâncaţi!
- Dacă valul de scumpiri la toate celea continuă, cred
că o să vă dau proteza înapoi.

Bulă, cu o falcă foarte umflată, sună la uşa unui
cabinet stomatologic. Iese asistenta:
- Doctorul nu este acasă. A plecat la un congres.
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- Vai, ce mă bucur! Ce veste bună mi-aţi dat! Dar pot
să vă mai întreb ceva?
- Da, ce anume?
- Nu ştiţi câte zile va mai ţine congresul?

- În fine, un bărbat curajos, îl laudă medicul pe Bulă.
- Draga mea, spune Bulă, aşează-te comod în scaun!

Mama lui Bulişor îşi aşteaptă odorul să iasă din
cabinetul stomatologic. În locul lui, iese medicul, care are
un deget bandajat.
- Doamnă, am reuşit să-i pun plomba băieţelului dvs.
Şi vă recomand să nu-l mai lăsaţi să muşte pe nimeni, cel
puţin 3 ore de acum încolo!

- Doctore, îl întreabă Bulă pe stomatolog, ce trebuie
să facem ca să ne păstrăm dinţii până la adânci bătrâneţi?
- Să nu scrâşniţi din ei în faţa şefilor dumneavoastră.

- Domnule doctor, de ce mi-aţi scos doi dinţi?
- Păi, nu mi-ai adus două găini?

- Vai, doctore, se plânge Bulă, aşa de tare mă doare o
măsea, de-mi vine să mă caţăr pe pereţi.
- Şi credeţi că acolo n-o să vă mai doară?
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Bulă o conduce pe Bubulina la stomatolog.
- Cu anestezie sau fără?, întreabă acesta.
- Fără!, zice Bulă.

- Vai, ce mă doare o măsea, se vaită Lulă. Am încercat toate medicamentele şi nu mi-a trecut durerea.
- Să ştii că am eu cunoştinţă de o rădăcină. Dacă o ţii
în palmă, gata cu durerea, îi zice Bulă.
- Şi tu te ţii de leacuri băbeşti? Ce rădăcină?
- Rădăcina măselei care te doare.

- Nu doriţi, domnule Bulă, să vă puneţi dinţii?
- La ce bun? De douăzeci de ani sunt peltic şi sâsâit,
nu plec nicăieri, plivesc telefisolul şi n-am cui să-i mai arăt
dinsii!

- Nu mai plânge Bulişor, gata, ţi-am scos dintele care
se clătina....
- Dar acuma trebuie să mă întorc din nou la şcoală!

- Vă rog să-mi scoateţi măseaua asta, zice Bulă.
- Imediat, numai să vă fac o injecţie ca să nu mai
simţiţi nimic.
- Vrăjelile astea să le ţii pentru alţii, că şi eu sunt
stomatolog!
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- Bulişor, hai la dentist!
- Nu merg nicăieri, că mi-e frică.
- N-are de că să-ţi fie frică, doar nu-ţi face nimic.
- Păi, dacă nu-mi face nimic, atunci de ce să ne mai
ducem?

- Mi-aţi spus că durerea la măsea apare din 5 în 5
minute. Şi cât vă ţine?
- Câte o jumătate de oră, domnule doctor!

- Nu vă supăraţi, domnule doctor, dar dinţii pe care
mi i-aţi pus, tare mă dor...
- Bucuraţi-vă, aceasta e cea mai bună dovadă că sunt
la fel cu cei adevăraţi!

ASFALTUL
La scoţieni.
- Vă rog să deschideţi gura cât puteţi de mult, zice
stomatologul. Dar ce văd, de ce aveţi limba şi dinţii aşa de
negri? Suferiţi de ceva?
- Nu, suntem aşa din cauza whisky-ului. Am căzut şi
mi s-a spart sticla din buzunar, iar lichidul din ea s-a
vărsat pe jos...
- Da, dar nu există whisky de culoare neagră.
- E drept, dar asfaltul de pe care l-am recuperat era
proaspăt turnat.
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Un doctor şi un dentist sunt îndrăgostiţi de aceeaşi
fată.
- Trebuie să plec în concediu pentru două săptămâni, îi spune dentistul unui prieten şi ştii ce am să fac?
Am să trimit fetei căreia îi fac curte, drept cadou, 14 mere.
- Cu ce scop?
- Păi, tu nu ştii proverbul? "Un măr pe zi, îl ţine pe
doctor departe!".

Patronul unei firme îi zice lui Bulă:
- Mi-ai spus ieri că te duci la stomatolog şi când colo,
ai fost văzut la un meci de fotbal. M-ai minţit!
- Nu v-am minţit! Stomatologul era chiar portarul
echipei!

- Fata şi ginerele meu, spune Bubulina către o
vecină, se luptă cu dinţii şi cu unghiile pentru existenţă...
- Cum aşa?
- Ginerele meu e dentist şi fata, manichiuristă!

Între scoţieni:
- Aşa de tare mă doare o măsea, că nu ştiu ce să fac,
zice unul dintre ei.
- Du-te la un dentist!
- Nu, cred că o să mai rabd, peste doi ani termină fiul
meu Stomatologia.
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Domnişoara Bubulina pe scaunul stomatologic.
- Să nu vă fie frică, domnişoară, încearcă acesta să o
potolească, am s-o scot înainte să simţiţi ceva.
- Da, oftează Bubulina, acelaşi lucru mi l-au povestit
şi prietenele mele despre dumneavoastră.

LIBERTATEA LIMBII
La stomatolog.
- Domnule doctor, întreabă Bulă, când este cea mai
mare libertate a limbii?
- După ce îţi pierzi dinţii...

Bulă şi cu Trulă:
- Ce-i, mă, cu tine?
- N-am închis ochii toată noaptea... M-a durut
măseaua cariată.
- Eu, să fiu în locul tău, aş scoate-o.
- Şi eu, dacă ar fi vorba de măseaua ta!

SATISFACŢIA
Bulă şi cu Lulă.
- Ieri, la dentist, am avut o satisfacţie nemaipomenită, zice Bulă.
- Ce satisfacţie? La dentist?
- Da, chiar când am intrat în cabinet, dentistul se
chinuia să-i extragă nişte colţi şefului meu...
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- Măseaua dumitale nu-mi place deloc, zice stomatologul.
- Domnule doctor, credeţi-mă, n-am venit la dumneavoastră ca s-o cereţi în căsătorie!

- Domnule doctor, nu ştiu ce am, îmi clănţăne dinţii
ca nişte castagnete.
- Probabil că ai o gripă spaniolă.

- Ce frumoasă dantură aveţi!
- Nu e de mirare, că doar o îngrijesc cum trebuie.
- Şi cum procedaţi?
- Foarte simplu, seara o spăl bine şi apoi o păstrez
până dimineaţa într-un pahar cu apă curată!

Medicii stomatologi protestează energic împotriva
retragerii din comerţ a unui spray utilizat în igiena intimă
a femeii.
- Dar de ce a fost retras?
- Pentru că producea carii la bărbaţi!

Q Care este definiţia dentistului?
A Este un prestidigitator care îţi scoate, în acelaşi
timp, măseaua din gură cu cleştele, dar şi banii din
buzunar!
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O femeie este căsătorită cu un medic stomatolog.
Odată, intrând în cabinetul lui, îl vede aşezat peste o
pacientă drăguţă, bucurându-se de un scurt răgaz sexual.
- Sper, spre binele tău, îi aruncă ea, că doamna are o
carie foarte adâncă!

- Dentistul nostru nu are un aparat care să facă
radiografii dentare.
- Şi atunci, cum se descurcă?
- În zilele însorite îi pune pe pacienţi să stea în
dreptul ferestrei!

- Am greşit că nu m-am dus la dentist la timp...
- Dar până la urmă tot te-ai dus...
- Da, şi când a văzut cât de adâncă îmi e caria, m-a
trimis la speolog!

- Obişnuieşti să mergi la dentist?, întreabă Lulă.
- Da, destul de des, răspunde Bulă.
- Ca să-ţi tratezi dinţii?
- Nu, mă duc pentru că acolo e singurul lor unde pot
citi gratis ziarele şi revistele apărute.

- De când îţi tratezi şeful cu caramele, Bulă?
- De când am aflat că şi-a plombat trei măsele!
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- Am foarte multe carii, se plânge Bulă.
- Şi nu le plombezi?
- Nu, că atunci când vorbesc se aud opt ecouri!

- Bulişor, întreabă învăţătoarea, unde se găseşte
aramă în ţara noastră?
- În pieptul românului.
- Hm... şi aur?
- În gură la ţigani!

La stomatolog.
- Proteza mea e prea mare, d-le doctor.
- Am controlat-o şi de 10 ori.
- Da, tot mare e!
- În regulă, pune-o în gură şi o sa ma uit!
- Nu, în gură e bine, dar în pahar nu încape!

- Care e definiţia dentistului?
- Dentistul e un om care ne pune aur în gură şi pe
urmă ni-l scoate din buzunar!

- Ştii care sunt cele două căi pentru a ne păstra
dinţii?
- Să ni-i spălam după fiecare masă şi să ne ţinem
gura închisă!
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- Bulă se duce des la dentist?
- De două ori pe an. O vizită pentru fiecare dinte!

- Dacă nu încetaţi cu clănţănitul din dinţi, spune
dentistul, nu voi putea lucra.
- Ce să încetez, că am făcut antrenament toată
noaptea, gândindu-mă la ce mă aşteaptă.

- Dentistul meu schimbă câte 10 dolari pentru o
cavitate.
- Cum vine asta?
- Eu îi dau lui 10 dolari şi el îmi dă mie o cavitate.

Conversaţie între dinţi:
- Tu eşti incisiv?
- Da, şi îmi pare bine că nu sunt molar!

- Nu-mi prea place dantura dumitale, dar deloc,
spune dentistul.
- Nici mie, dar alta n-am!

- Bulişor, cum stai cu dinţişorii?
- În general, bine, nene doctore, numai doi dintre ei
vor să mă părăsească!
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Doctorul către pacient:
- Am o veste bună şi una rea, pe care vreţi să vi-o
spun prima?
- Păi, pe cea bună.
- Au venit analizele de la laborator. Conform rezultatelor, mai aveţi de trăit 72 de ore!
- Cum? Păi şi atunci vestea rea care mai e?
- Vă caut de ieri să vă spun asta!

Un bărbat sună la medicul său de familie şi-i spune
că soţia sa are, probabil, apendicită.
- Asta e imposibil, spune medicul râzând. Soţia
dumneavoastră a fost operată de apendicită anul trecut.
Aţi mai văzut vreodată un om să aibă două apendice?
- Nu, domnule doctor. Dar dumneata ai mai văzut
bărbat căsătorit a doua oară?

O doamnă supraponderală merge la medic ca să i se
prescrie o reţetă de slăbit. Medicul o consultă, apoi îi
prescrie un regim alimentar, spunându-i:
- Iată cum veţi face: două zile veţi mânca normal
cele trei mese zilnice, iar a treia zi veţi sări peste mese.
Repetaţi acest program timp de două săptămâni. După
aceea veniţi iar la mine, să vedem rezultatele.
Peste două săptămâni, doctorul constată şocat că
pacienta slăbise cu 15 kg.
- Bine, e uimitor! Mi-aţi urmat toate instrucţiunile?
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- Vai, da, dar sincer, în fiecare a treia zi credeam că o
să mor!, se plânse doamna.
- De ce, de foame?
- Nu! Din cauza săriturilor...

Doctorul îşi vizitează pacienţii din salon. Se opreşte
în dreptul unui pat:
- Şi cum vă merge azi, stimate domn?
- Rău de tot, domnule doctor, nu mai am poftă nici
de ceea ce mi-aţi interzis dumneavoastră...

La psiholog. Medicul desenează o linie şi-l întreabă
pe pacient:
- Ce vă sugerează asta?
- O femeie goală!
Medicul nu zice nimic şi desenează un cerc:
- Dar asta?
- O femeie goală, cu sâni mari!
Medicul mormăie ceva în barbă şi desenează un
pătrat:
- Dar acum? Desenul acesta ce vă sugerează?
La care pacientul, impasibil:
- Patru femei goale!
Doctorul lasă jos creionul din mână şi spune:
- Domnul meu, cred că ştiu care e problema
dumneavoastră. Sunteţi obsedat sexual.
- Eu sunt obsedat sexual?! Dar cine naiba a desenat
aici toate porcăriile astea?!
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Prima zi de lucru a unui tânăr ginecolog. La consult,
prima pacientă, o doamnă în etate. După examinare, ea se
ridică, se îmbracă şi, cu un surâs complice, întreabă:
- Scumpule, dar mama ta ştie cu ce te ocupi?

În toiul nopţii, pe un tip îl apucă o durere cumplită la
testicolul stâng. Caută înnebunit să ajungă la un medic şi
vede pe o uşă o plăcuţă pe care scria Dr. Ionescu. Bate la
uşă, apare un tip în pijama, cu ochii cârpiţi de somn.
- Domnule doctor, vă rog ajutaţi-mă. Mă doare
îngrozitor testicolul stâng.
- Dragă, nu pot să te ajut. Eu sunt doctor în drept.
- Fir-ar al dracului! Ia te uită unde a ajuns şi
specializarea asta!

Un moş se duce la doctor:
- Domnule doctor, am venit să-mi daţi-şi mie SIDA!
- Da' ce-ai, tataie, ai înnebunit?
- Nu, domnule doctor, dar am auzit că de SIDA mai
trăieşti vreo doi ani şi numai după aia mori!

La tribunal.
- Ce zice expertul stomatolog despre acuzaţia că
inculpatul şi-a bătut soţia până i-a rupt dantura?
- Dantura era falsă şi a căzut singură. Pe cea originală n-o mai avea de la prima căsătorie.
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- Nu vă temeţi, zice asistenta către pacient, în timpul
extracţiei am să vă ţin de mână.
- Nu s-ar putea să-l ţineţi de mână pe stomatolog?

Seara, în pat, Bulă începe s-o mângâie pe Bubulina.
- Nu, te rog, Bulă, nu în seara asta. Mâine am programare la ginecolog şi m-am spălat ca să fiu curată în
zona respectivă...
- Dar, atunci, spune-mi, ai mâine oră rezervată şi la
stomatolog?

Bulă şi Lulă.
- Am fost la dentist şi mi-a scos doi dinţi, zice Lulă.
- Dar parcă te durea numai unul.
- Da, dar medicul n-a avut să-mi dea restul!
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Farmacia cu glume

Un turist la farmacie:
- Aveţi ceva pentru înţepăturile de
ţânţari aflate pe nişte băşici făcute de
urzici pe o piele arsă de soare?...
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- Domnule farmacist, soţia mea vorbeşte atât de
mult prin somn, încât nu pot să dorm noaptea.
- V-aş recomanda nişte somnifere.
- Foarte bine, am să le iau.
- Nu le luaţi dv, daţi-i-le ei!

Un pitic la farmacie. Daţi-mi vă rog o aspirină!
- Să vi-o împachetez?
- Nu, că am de gând s-o dau de-a dura până acasă...

- Aveţi Antalcool?
- Dumneata bei?
- Vă interesează ca farmacistă sau vreţi să mă trataţi
cu ceva?

Două ţigănci la farmacie.
- Doamnă poticarăşă... mânca-ţi-aş leafa... să ne dai
ceva de păduchi laţi...
- Cam cât să fie?
- Cam pentru două fofoloance!...

- Ce bine că am cumpărat de la farmacie apa de gură
Scatol. Să vezi ce mi-au mai admirat toţi dantura, la
petrecere!, zise soţul bine dispus.
- O, Doamne, sper că n-ai dat-o iar din mână?...
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- Cuie aveţi?, întreabă un tip la farmacie.
- Domnule, aici e farmacie, pentru cuie mergeţi la
FIERUL!
- Dar aici de ce nu ţineţi?
- Dumneata nu eşti normal la cap?! Aici ţinem
medicamente! Cum să ţinem cuie?!
- Dar de ce vă supăraţi? Uite, pe mine, dacă aş fi
farmacist şi ar veni cineva să mă întrebe dacă ţinem cuie,
nu m-aş supăra. Poftiţi, întrebaţi-mă!
- Cuie aveţi?, întreabă farmacista.
- Da, reţetă pentru ele aveţi?...

- Mitică, ţi-a trecut tusea cu tabletele pe care ţi le-am
dat?, întrebă farmacistul.
- Mda... oarecum...
- Cum „oarecum”?... Ia stai să mă uit! Tiii, drăcie... în
loc să-ţi dau antitusive, ţi-am dat tablete laxative, pentru
cei constipaţi.
- Păi, tocmai de aceea! Aş mai tuşi eu şi acuma... dar
nu mai îndrăznesc!

- Daţi-mi ceva să-mi taie setea, ceru un cetăţean cam
vesel.
- Suferiţi des de senzaţia de sete?
- Nu, doamna farmacistă, nu las eu lucrurile să se
agraveze în halul acesta!
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- Soţia dumneavoastră tuşeşte foarte rău!... Şi, în
afară de asta, nu-mi place deloc cum arată...
- Aveţi dreptate, domnule farmacist, nici mie nu-mi
place... şi asta de ani de zile!

- Domnule farmacist, nu aveţi ceva să-mi daţi pentru
nevastă-mea? E tot timpul nervoasă, se ceartă cu noi, nu se
mai poate înţelege nimeni cu ea...
- Nu-ţi dau nici un medicament! E de-ajuns să-i spui
că astea sunt simptome de menopauză şi de bătrâneţe!

- Domnule farmacist, de două luni iau tabletele de
slăbit pe care mi le-aţi recomandat şi n-am pierdut deloc
din greutate...
- Şi câte aţi luat pe zi?
- Mi-aţi spus să iau câte una după fiecare masă, aşa
că am luat vreo 7-8 pe zi...

ZAHĂRUL
- Doctorul mi-a spus că zahărul este un aliment
energizant pentru toate animalele...
- Da, doamnă, aşa este!, zise farmacistul.
- Nu este adevărat!
- De unde ştiţi?
- Bărbatu-meu are diabet!
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- Domnule doctor, am fost la farmacie şi farmacistul
mi-a spus...
- Păi da, vă duceţi la farmacie, în loc să veniţi la
doctor, de parcă farmaciştii au făcut medicina! Ce tâmpenie ţi-a mai zis farmacistul?
- Să vin la dumneavoastră!

- Domnule farmacist, uitaţi ce limbă umflată am! Ce
să mă fac?
- Nimic altceva decât s-o mai lăsaţi să se mai
odihnească puţin...

Bulă vine la farmacie.
- Mai daţi-mi vă rog un sirop contra tusei!
- Dar parcă aţi mai cumpărat unul acum o jumătate
de oră!
- Da, e adevărat, dar pentru ca băiatul meu să ia o
linguriţă de sirop, trebuie să beau şi eu, şi soţia, bunicul,
două mătuşi, pisica, ba chiar şi câţiva vecini...

De sărbători, coadă mare la farmacie.
- Pardon, zice Bulă, mă scuzaţi, dar am pe cineva la
pat!
Lumea, înţelegătoare, îl lasă în faţă. Când ajunge la
ghişeu, Bulă şopteşte:
- O duzină de prezervative, vă rog!
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- Daţi-mi de 100 lei bomboane de tuse!, ceru o fetiţă.
- Sunt pentru tine?
- Bomboanele sunt pentru mine, dar de tuşit, tuşeşte
bunicul...

- Alo, deranjamentele? Puteţi să trimiteţi o echipă?
- Nu e cazul! Luaţi mai bine un Ftalisulfatiazol!

- Doamnă farmacistă, soţia mea s-a văitat toată ziua
că o doare stomacul... .
- Şi dumneata ce-ai făcut?
- Mi-am băgat vată în urechi...

ALGOCALMIN ŞI PREZERVATIVE
- Daţi-mi, vă rog, zise Bulă, un algocalmin şi un
prezervativ!
- Plătiţi la casă 1.500 lei!
După ce achită suma, Bulă ia algocalminul, îl bagă în
prezervativ, îl rulează ca să ocupe un spaţiu cât mai mic,
apoi îl băgă în gură şi îl bău cu apă, ca să alunece pe gât.
Farmacista, după de îşi reveni din înmărmurire, îi zise:
- Ce te-a apucat, domnule?
- Am o curvă de măsea care mă doare de aseară! Şi
mie mama mi-a spus că la curve să te duci numai cu
prezervativ...
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Lumea sătea la coadă la farmacie. Bulă se băgă în
faţă, înaintea a două babe, şi ceru:
- Daţi-mi 100 de prezervative!
- Hodorogule, nu ţi-e ruşine! Treci la rând! Lumea
stă la coadă de bolnavă ce e, şi lui uite de ce-i arde!
- Bine, nu mai schelălăiţi atâta, că renunţ. Daţi-mi
numai 98 de prezervative!

- Domnule farmacist, soţia mea nu mai vrea să facă
dragoste cu mine. Daţi-mi ceva!
- Daţi-i 2-3 tablete din flaconul acesta şi n-o să mai
aveţi probleme multă vreme!
Ajuns acasă, Bulă îi dă o tabletă lui nevestei, iar pe
restul le înghite el. Dimineaţa, nevastă-sa zice:
- Bulă, să ştii că am nevoie de un bărbat viril!
- Şi eu!...

-

Daţi-mi ceva pentru potenţă!
Vă recomand lăptişorul de matcă!
Şi cum merge?
De bâzâit, o să bâzâie, iar de înţepat, asta depinde...

- Daţi-mi ceva pentru fiica mea... Are temperatură...
- E ridicată?
- Nu, doamnă farmacistă, toată ziua a stat lungită...
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- Cum ţi-a folosit purgativul pe care ţi l-am recomandat?
- A fost foarte bun, domnule farmacist!... Am avut
două scaune pe zi... Eu, care n-aveam decât unul la două
zile...
- Cum, numai două scaune pe zi?
- Da, unul de la 7 la 11 şi celălalt de la 14 la 19...

- Domnule farmacist, spuneţi-mi repede ce să fac?
Bărbatu-meu a venit beat aseară, a mai vrut să bea ceva, sa dus în cămară, becul era ars şi, în loc să bea din sticla cu
palincă, a băut din sticla cu benzină...
- Şi acum cum se simte?
- Păi, acum aleargă de zor în jurul casei şi tot strigă
ceva...
- Fiţi liniştită, când se va termina benzina, se va opri
singur!

Bulă, care contractase o boală venerică, se prezentă
la farmacie cu reţeta scrisă de medic.
- Vreau să-mi daţi aceste medicamente contra
intoxicaţiilor cu ciuperci!
Farmacista îi dă medicamentele prescrise, dar mai
adaugă şi o cutie cu prezervative.
- Data viitoare, când veţi mai consuma ciuperci, nu
uitaţi să trageţi una din gumele astea pe furculiţă!
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- Domnule farmacist, daţi-mi vă rog două cutii cu
prezervative! Am întâlnire cu prietena mea, sunt invitat la
cină, după care părinţii ei se duc la cinematograf şi noi
vom rămâne singuri... Aşa că, mă înţelegeţi?!
În timpul cinei, prietena tipului îi şopteşte:
- N-am ştiut că eşti aşa de timid şi de tăcut.
- Nici eu n-am ştiut că taică-tău e farmacist...

- Datorită tabletelor pe care mi le-aţi dat acum o
lună, Testosteron scria pe cutie, mă simt cu 20 de ani mai
tânăr...
- Da soţia ce zice?
- Nu ştiu... Treaba ei, că de atunci n-am mai dat pe
acasă...

- Ajutaţi-mă, domnule farmacist! Cred că soţul meu
e grav bolnav... Am observat că după ce îi vorbesc ore
întregi, el nu reţine nimic din cele ce i-am zis...
- Liniştiţi-vă doamnă, asta nu-i o boală... e un talent!

- Mi-aţi spus ca soţul dumneavoastră vorbeşte prin
somn. Să ştiţi că nu există niciun medicament care să-l facă
să tacă.
- Dar eu nu vreau să tacă, domnule farmacist! Eu
vreau să vorbească mai clar...
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- Bulă, de ce ai ascuns o linguriţă în buzunar?
- Aşa mi-au spus de la farmacie; să iau câte o linguriţă DUPĂ FIECARE MASĂ!

- Mi-aţi dat nişte tablete pentru nevastă-mea, care
se plângea că nu poate să doarmă...
- Şi?
- Vai, dac-aţi şti cum mai trag de ea noaptea... şi cât o
mai zgâlţâi ca s-o trezesc sa-şi poată lua somniferele...

- Poftiţi doamnă, cu ce vă putem fi de folos?
- Domnul farmacist, soţul meu se crede câine... Nu
aveţi ceva contra puricilor?

- Dintre toate remediile, care e mai bun pentru a ne
păstra cât mai mult părul?, întrebă un tip îngrijorat.
- Cel mai bun mijloc pentru a vă păstra părul un
timp cât mai îndelungat este să vă cumpăraţi o cutie de
plastic şi de câte ori vefi observa că v-a căzut un fir de păr,
să îl puneţi în cutie!

- Spuneţi-mi, domnule, ce vă supără?
- În general, domnule farmacist, mă supără foarte
tare nevastă-mea, dar la dumneavoastră am venit pentru
durerile mele la genunchiul drept...
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- Domnule farmacist, aseară mă durea atât de tare
măseaua, că-mi venea să mă caţăr pe pereţi... Dacă se mai
repetă durerea, ce mă sfătuiţi să fac?
- Să rezemaţi din vreme o scară de perete!

- Doamna farmacistă, am fost la medic şi mi-a
prescris o reţetă şi un regim pentru slăbire... Chiar credeţi
că sunt atât de grasă?
- Nu, doamnă, da' de unde! Însa pentru greutatea dv,
sunteţi mai scundă cu o jumătate de metru...

-M-am dus la doctor ca să-mi trateze o rană de la
picior, pe care mi-am făcut-o. Am călcat într-un ciob de
sticlă... Oare de ce mi-a prescris picături în ochi?
- Pentru ca altă dată să vedeţi mai bine pe unde
umblaţi!

- După cum scrie în reţetă, soţiei dumneavoastră i sa pus diagnosticul de astenie... Nu e o boală gravă... Poate
să trăiască şi 100 de ani...
- Dar eu?, întrebă soţul deznădăjduit.

- Alo, Farmacia? Mâine are să vină soacră-mea cu un
căţel... Vă rog să-i daţi nişte otravă...
- Dar căţelul va nimeri singur drumul către casă?...
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Bulă intră într-o farmacie, cumpără o cutie cu
prezervative, iese în stradă, le aruncă pe jos şi începe să le
strivească sub călcâi.
- Ce faci, domnule, ce te-a apucat de faci asta?,
întrebă farmacista.
- Aşa am făcut şi când m-am lăsat de fumat...

- Domnule doctor, am decis să nu achit onorariul
cuvenit pentru consultaţii, spuse bătrânul scoţian. În
schimb, v-am trecut în testament... Sunteţi mulţumit?
- Da, desigur! V-aş ruga acum să-mi înapoiaţi puţin
ultima reţetă! Vreau să corectez în aşa fel dozele, încât
farmacistul să nu se mai mire de ele...

- Vă rog să-mi daţi 1/2 de fiolă de gluconat de calciu!
- Imposibil, domnule! Nu putem să împărţim o fiolă,
că nu e mămăligă. Luaţi una întreagă!
- N-are rost să iau una întreagă. Medicul mi-a spus
că o jumătate din cantitatea de calciu pe care o introducem
în organism, o eliminăm în aceeaşi zi...

- În legătură cu siropul tonic pe care mi l-aţi
recomandat pentru a-mi recăpăta potenţa...
- Da, cum merge?
- Înainte nu reuşeam să-mi deschei nici pantalonii...
acum pot să scot singur dopul de la sticlă...
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- Domnule farmacist, nu mai ţin minte numele
medicamentului pe care mi l-aţi recomandat, dar să ştiţi că
mi-a făcut foarte bine...
- Dar pentru ce ţi l-am recomandat?
- Pentru întărirea memoriei...

- Vai, domnule farmacist, am tot timpul impresia că
sunt un telefon... Ce să fac?
- Luaţi tabletele astea de trei ori pe zi! Dacă nu vă
ajută... sunaţi-mă!

- Nu vă supăraţi, doamnă farmacistă... mi-e şi ruşine
să vă spun. Eu sufăr de priapism, am erecţie permanentă.
Ce-mi puteţi da?
- Un moment, vă rog, zise farmacista şi dispăru după
care reveni după câteva minute. M-am consultat şi cu
colegele. Vă putem oferi masă, casă şi 500.000 lei pe luna...

- Domnule farmacist, aş vrea să mai slăbesc... Ce mă
sfătuiţi?
- Să faceţi un schimb de activităţi casnice cu soţia...

- Vă rog, praf contra furnicilor aveţi?
- În ce cantitate?
- Nu ştiu, că nu le-am numărat...
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- Domnule farmacist, ni s-a îmbolnăvit elefantul
circului. Îi curge foarte tare nasuL..
- Trebuie să-i puneţi picături în nas...
- Câte?
- Puţine... Numai 2-3 în fiecare nară!

- Domnule doctor, mă doare în cot de tratamentul
dumneavoastră...
- Cum îţi permiţi, domnule!
- Staţi să vedeţi! Tot alergând de la o farmacie la
alta, ca să găsesc medicamentele pe care mi le-aţi prescris,
am alunecat pe gheaţă şi m-am lovit la cot, că şi acuma mă
doare...

- Eu aş dori un produs după care să-mi crească
părul!
- Să vă dau un flacon mic sau un flacon mare?,
întrebă farmacistul.
- Un flacon mic. Ştiţi, nu mi-a plăcut niciodată să
port plete...

O tânără intră într-o farmacie.
- Daţi-mi, vă rog, o duzină de prezervative!
- Ce mărime?
- De toate mărimile... Merg la un ceai dansant...
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- Să-mi spuneţi cu ce vă putem ajuta!
- Domnule farmacist, de câte ori mă apropii de o
femeie, începe să-mi chiorăie maţele... O fi burta afectată
sau e un strigăt de alarmă al organismului?...

O farmacie e jefuită în timpul nopţii. Dintre toate
produsele farmaceutice şi cosmetice, un singur flacon de
şampon a rămas nefurat. Poliţistul care conducea ancheta
îl examina şi declamă ritos:
- Un singur lucru e foarte clar, şi anume: infractorul
e chel...

- Domnule farmacist, otrava de şoareci pe care miaţi dat-o, a fost foarte bună!
- Cum adică?
- Le-a plăcut foarte mult! Au mâncat-o toată, ba s-au
şi îngrăşat până-ntr-atât, încât n-au mai încăput pe găurile
vechi, aşa că i-a prins pe toţi, pisica!

- Domnule farmacist, nu s-ar putea să-mi daţi puţin
bicarbonat? Mă cam arde stomacul...
- Păi, bine măi omule, pentru atâta lucru mă trezeşti
în toiul nopţii?... Un pahar cu lapte călduţ avea acelaşi
efect...
- Bine, atunci daţi-mi şi un pahar de lapte călduţ!...
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O femeie nervoasă dă buzna într-o farmacie.
- Am nevoie de o otravă puternică...
- Ce să faceţi cu ea, doamnă?
- Pentru un şoricel de 1,86 m şi cam 97 kg.

- Eu, bade, sunt farmacist şi aş vrea să ştiu de ierburile astea pe care le vinzi aici, la piaţă, sunt de vreun folos?
- Sigur că sunt de folos! Chiar foarte mare! La băiat iam luat maşină, iar la fată i-am făcut casă...

- Domnule farmacist, azi cred că o să plouă, că tare
mă mai doare piciorul...
- Luaţi aspirinele astea şi o să vedeţi că nici n-o să vă
mai doară piciorul şi nici n-o să plouă...

- Pentru a vă îmbunătăţi memoria, spuse farmacistul, trebuie să mâncaţi cât mai mult peşte. El conţine
fosfor în cantităţi mari...
- Dar eu vreau să-mi îmbunătăţesc ţinerea de minte,
nu să luminez noaptea!

- Ce credeţi, ce medicamente ar trebui să iau,
domnule farmacist? Tot timpul văd înaintea ochilor nişte
luminiţe verzi...
- Şi de ce culoare aţi prefera să le vedeţi?
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- Este adevărat că trebuie să consumăm morcovi
pentru a ne păstra vederea bună?
- Foarte adevărat!, răspunse farmacistul. Ai mai
văzut dumneata iepure să poarte ochelari?

- Domnule farmacist, mi-e atât de ruşine să vă spun,
mi-a slăbit în aşa hal auzul, încât nu mai aud când trag câte
un vânt, şi e foarte penibil, mai ales când mă aflu printre
oameni...
- Nu-i nimic, o să vă dau eu ceva...
- Şi o să aud mai bine?
- Nu, dar o să trageţi nişte vânturi mult mai uşor de
auzit!

- Nu pot să-mi dau seama dacă boala dumneavoastră are vreo legătură cu consumul de alcool! Sfatul
meu, îi spuse farmacistul amatorului de băuturi spirtoase,
este ca să nu consumi spirtoase timp de 4 săptămâni, timp
în care vom vedea dacă simptomele de care te plângi, nu
cedează...
- Nu s-ar putea mai bine să beau dublu, ca să vedem
dacă ele nu se agravează?

- Domnule farmacist, am făcut un tratament de
întinerire... Se observă?
- Da, doamnă... dar cred că leacurile au fost băbeşti!
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- Bulă, zice mămica, ce-ai făcut cu cei 10.000 lei pe
care ţi i-am dat ca să iei untură de peşte?
- De 5.000 lei mi-am luat ciocolată şi bomboane şi
5.000 lei i-am dat lui Lulă ca să ia el untura de peşte în
locul meu...

- Ce te scuturi pe-aici prin casă?
-Mi-am luat medicamentul şi am uita să-l agit înainte
de întrebuinţare...

- Cine doarme cel mai bine fără să ia somnifere?
- Copiii, leneşii şi paznici de noapte...

La farmacie.
- Aveţi acid acetilsalicilic?
- Vreţi să spuneţi, aspirină?
- Aşa-i, bat-o norocul, că tot mereu uit cum o
cheamă...

- Domnule farmacist, vă rog să-mi daţi ceva pentru
reumatism...
- Pentru reumatism nu are rost să vă dau ceva, că
deja îl aveţi. Contra reumatismului vă dau ceva cu
plăcere...
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- Domnule farmacist, e adevărat că ouăle proaspete
fac vocea mai clară?
- E adevărat! Dovadă e că găina imediat ce a ouat,
începe să cotcodăcească...

- Hapciu!, strănută farmacista.
- Sunteţi răcită, trebuie să luaţi Eferalgan, zise
careva. Ştiţi ce bun e?...

- Domnule farmacist, fumatul afectează gândirea?
- Nu prea, deoarece cel care gândeşte câtuşi de
puţin, nu fumează de loc...

- Aveţi fursecuri cu morcovi?, întrebă iepuraşul pe
farmacistă.
- Nu avem! Aici e farmacie! Du-te la cofetărie!
A doua zi scena se repetă, a treia zi la fel... În fine:
- Da, avem!, spuse farmacista plictisită de insistenţele iepuraşului.
- Brrr... Tare mi-e greaţă de ele...

- Domnule farmacist, medicul mi-a permis, la boala
mea, aerul de înălţime şi mi-a recomandat să plec în
concediu într-o staţiune montană.
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- Şi soţia dumitale ce a zis când a auzit această
recomandare?
- Ea mi-a spus să mă mut în pod... E mai ieftin...

- Ne-a sosit un nou preparat de întinerire. Are un
efect extraordinar! zise farmacista.
- Vă rog să mi-l daţi, dar să-mi spuneţi cum sa-l iau
pentru ca, totuşi, să rămână diferenţă de nouă luni dintre
mine şi fiică-mea...

Un tip dă buzna într-o farmacie.
- Aveţi portocale?
- Domnule, aici este farmacie! Nu ţinem portocale!
Mergeţi la magazinele alimentare!
A doua zi acelaşi tip, aceeaşi farmacie.
- Aveţi portocale?
- Domnule, nu ti-am zis ieri că la farmacie nu ţinem
portocale? Vrei cu tot dinadinsul să ne enervezi?
A treia zi la fel, a patra zi la fel...
- Domnule diriginte, tot vine un nebun şi ne întreabă
dacă nu avem portocale.
- Nu-l băga în seamă! O fi vreunul dintre cei liniştiţi,
care nu fac rău la nimeni... Ia un carton, scrie mare pe el:
„Nu avem portocale !" şi pune-l pe uşă!
A doua zi când veni nebunul, dădu cu ochii de afiş şi
năvăli în farmacie:
- Aţi avut portocale?!...
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Un tip intră într-o farmacie.
- Daţi-mi nişte prezervative!
- Ce mărime?
- Ce mărime?... Păi, nu ştiu...
- Poftiţi aici, după perdea!
După perdea era o domnişoară „fără ambalaje", care
îl ajută pe client să stabilească mărimea necesară. Tipul,
după ce intră „în scutece", reveni la ghişeu.
- Domnişoara mi-a zis că eu am talia nr. 2. Daţi-mi o
duzină de prezervative!
Plăti şi plecă. Pe drum se întâlni cu un prieten căruia
îi relată toată întâmplarea. Acesta se duse şi el la farmacia
cu pricina, trecu şi el să i se stabilească talia şi pe urmă se
prezentă la ghişeu.
- Câte prezervative doriţi?
- Ştiţi... eu am venit... doar să încerc...

- Doamnă farmacistă, e adevărat că aspirina este
bună şi de anticoncepţional?
- Da, dacă în timpul contactului sexual, o ţineţi
foarte strâns între genunchi...

- Domnule farmacist, cred că am reumatism... Ce să
fac?
- Cel mai bine e dacă-l întrebaţi pe vecinul dv. El are
reumatism de mai bin de 10 ani şi posedă lista completă
cu toate medicamentele şi procedurile...
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La farmacie, un tânăr cumpără o cutie cu prezervative. Scoase unul, îl trase pe degetul mare şi văzu că e
găurit, se uită la al doilea şi la al treilea; la fel.
- Domnişoară, îi spuse asistentei, eu vă reclam! Am
cumpărat prezervativele astea şi toate sunt găurite!
- Aşe, aşe, reclemează-i, zise un moşulică care căsca
gura la scenă, că şi eu am cumpărat un prezervativ
săptămâna trecută şi când am ajuns acasă şi mi l-am pus,
ce să vezi: se îndoia de la mijloc!

Preotul către farmacist:
- Cum vă merg afacerile?
- Rău, părinte, foarte rău! Dacă bunul Dumnezeu nu
ne trimite vreo epidemie de gripă sau altceva de genul
ăsta, o să ajungem amândoi la sapă de lemn!

La institutul de cercetări farmaceutice:
- Domnule director, cred că am descoperit un nou
medicament...
- Da, şi?
- Acum nu ne mai rămâne decât să găsim boala pe
care o putem trata cu el...

- Poftiţi, v-am dat nişte tablete pentru somn... Vă vor
ajunge o săptămână..
- Dar nu vreau să dorm o săptămână!
174
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

- Te-ai culcat cu micuţa de la farmacie?
- Da, dar să ştii că nevastă-mea e mai bună!
- Mie-mi zici?!

- Domnule farmacist, cred că aţi greşit! Eu v-am
cerut o alifie contra eczemei, iar dumneavoastră mi-aţi dat
un sirop tonic...
- Nu e nici o greşeală! Ca să vă puteţi scărpina
eczema în voie trebuie să aveţi multă energie şi forţă!

- Eu vorbesc în somn, domnule farmacist! Nu aveţi
ceva şi pentru meteahna mea?
- Sunteţi căsătorit? Soţia v-a spus?
- Nu sunt căsătorit.
- Păi, atunci de unde ştiţi?
- Dimineaţa mă scol răguşit!

- Să ştiti, doamnă farmacistă, că toate medicamentele pe care le aveţi în farmacie n-au nici un efect
asupra mea.. Nici Eferalganul.. nici Upsarinul.. Pentru mine
singurul leac împotriva răcelii e vinul fiert...
- Şi cum procedaţi?
- Când sunt gripat, iau un litru de vin fiert şi, până
dimineaţa, e gata!
- Răceala?
- Nu! Vinul...
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- Domnule farmacist, e adevărat că femeile frigide
trăiesc mai mult?
- E adevărat că trăiesc mai mult, dar tot degeaba!

La farmacie:
- Se pare că toate simptomele pe care mi le-aţi
relatat sunt rodul imaginaţiei dumneavoastră, zise farmacistul.
- Dacă sunt rodul imaginaţiei mele, atunci unde e
pomul în care se află rodul?

- Soţiei mele, care e tare grasă, i-a spus doctorul să
facă multă mişcare. Şi cum îi place tare mult să danseze, sa apucat să valseze în fiecare zi cu pisica în braţe...
- Şi a slăbit? întrebă tare curioasă farmacista.
- Pisica, da, a slăbit...

- Ce tare a slăbit soţia dumitale, vecine!
- A urmat o veche reţetă din farmacia chinezească şi
a mâncat timp de o lună numai supă de găină, în cantităţi
mici.
- Cu linguriţa?
- Nu.
- Atunci, cu pipeta?
- Nu, cu beţişoarele...
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- Ştii că nevastă-mea mereu se plânge de câte ceva şi
mi-au spus la farmacie că e ipohondră.
- Şi se câştigă ceva din treaba asta?

- Domnule farmacist, n-am putut dormi toată
noaptea, fiind ferm convins că mă doare capul...
- Da, şi?
- Abia dimineaţă am observat că mă culcasem invers
în pat şi că de fapt mă dureau bătăturile...

Farmacistul îi spuse unui practicant.
- Dă-mi, te rog, sticla aceea pe care scrie diacteilaminopropanolamină!
- V-o dau, dar să ştiţi că e goală.
- Fir-ar ai dracului! Iarăşi mi-au băut votca...

- Domnule farmacist, există medicamente pentru
boala mea?
- Da, sunt vreo două, nenorocirea este că ele nu
ajută la nimic!

- Doamna farmacistă, când mă culc în pat capul îmi
arde, iar picioarele îmi sunt reci ca gheaţa... Ce să mă fac?
- Culcaţi-vă invers!
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- Nu-mi puteţi da ceva contra sforăitului? Asta e o
mare problemă pentru mine.
- Pentru că din cauza sforăitului soţia dv. nu se
poate odihni?
- Ce soţie? Din cauza mea nu poate dormi toată
strada...

- Vă rog să-mi daţi ceva pentru prietena mea. Are
nişte dureri foarte mari...
- Poftiţi, avem un analgezic străin, 200 lei o tabletă.
- A, nu! Nu are dureri chiar aşa de mari..

- Domnule Bulă, după cum îl văd eu, fiul dv este
prezbit! spuse farmacistul.
- Lăsaţi-l pe mâna mea, domnule farmacist. O să-l
dezvăţ eu să mai frecventeze tot felul de secte!

Din scrisoarea unui farmacist către iubita lui:
„Belladonă scumpă! N-aş vrea să te îmbăt cu ceai de
muşeţel, dar tu ai fost pentru mine, întotdeauna, vitamina
B12 a vieţii mele. Când intrai în farmacia mea şi mă
priveai, parcă mă ungeai pe la inimă cu vaselină boricată.
Dacă vei ajunge vreodată la sentimente mai bune faţă de
mine, să-mi scrii doar atât: Carmol, că ştiu eu ce înseamnă.
Te sărută dulce pe ORL, al tău: Popescu Pompilian
Piramidon".
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- Doamna farmacistă, ce-ar trebui să fac ca să
slăbesc?
- Un lucru foarte simplu: cum îţi place o mâncare,
cum va trebui să renunţi la ea.

- Reumatismul meu, domnule farmacist, l-am căpătat stând timp de o viaţă întreagă în genunchi în faţa
doamnelor ş domnişoarelor...
- Să înţeleg că aţi fost un bărbat foarte galant?
- Ce bărbat galant? Am fost cizmar...

- Cum a decurs întâlnirea cu farmacista aceea?
- Aproape perfect! Eu am fost punctual la întâlnire,
iar ea n-a venit...

- Nu ştiu ce să mă fac cu nevastă-mea, domnule farmacist, are o memorie din ce în ce mai defectuoasă...
- De ce? Uită des?
- Da’ de unde! Îşi aminteşte fiecare fleac...

- Domnule farmacist, doctorul mi-a prescris să fac
multă mişcare şi, deşi merg şi vin în fiecare zi de la servici
pe jos, totuşi, m-am îngrăşat. Ce să mai fac?
- În condiţiile date, cred că cel me bine ar fi să folosiţi mijloacele de transport în comun, în orele de vârf...
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- Au fost bune tabletele de somn pe care vi le-am
dat?, întrebă farmacistul.
- Foarte bune! Le-am luat duminică seara, iar
dimineaţa m-am sculat fără probleme... Atât doar că atunci
când am ajuns la servici, m-a întrebat şeful unde am fost
luni şi marţi de n-am venit la lucru...

- Am venit să mă consult şi cu dv., dle farmacist.
Sunt foarte îngrijorată. Soţul meu a început să scoată fum
pe nas.
- Este un procedeu obişnuit la cei care fumează. Nu
văd în asta un motiv de îngrijorare...
- Da, dar soţul meu nu fumează!

- Doamnă farmacistă, îmi cam cade părul, zise o
femeie.
- Vă recomand această loţiune. Vederi că dopul iese
cam greu, aşa că să nu vă împingă păcatul să scoateţi dopul
cu dinţii că s-ar putea să vă treziţi cu o mustaţă stufoasă...

- Domnule farmacist, profitând de o clipă de
neatenţie, fiul meu a stricat aparatul de radio şi a apucat să
înghită câţiva tranzistori, o baterie, un comutator... N-ar
trebui să-i dăm un purgativ?
- Nu, cel mai bine e dacă-i montaţi o antenă!
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- De ce n-o saluţi pe farmacistă? V-aţi certat cumva?
- Nu ne-am certat, dar mi-e ruşine de ea. De un an de
zile n-am mai fost bolnavă.

- Domnule farmacist, sunt cu nervii la pământ! Ce să
mă fac?
- Faceţi-vă aviator!

- Acum câţiva ani, vecinul meu farmacistul mi-a spus
că dacă nu mă las de băutură o să mă tâmpesc...
- Şi de ce nu te-ai lăsat?

- Ar trebui să aveţi o alimentaţie bazată pe fructe,
zise farmacistul. Coaja lor conţine multe vitamine, asa că
ele trebuie consumate cu tot cu coajă. Numai că trebuie să
le spălaţi bine. Ce fructe vă plac?
- Nucile!

- Dar cum staţi cu pofta de mâncare?, întrebă farmacistul.
- Păi, să vedeţi, câteodată am poftă, iar câteodată nu
am poftă.
- Şi când nu aveţi poftă de mâncare?
- În special după ce am mâncat...
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O femeie, după ce termină de cumpărat ce-i trebuia
de la farmacie, ieşi pe uşă.
- O vezi pe cucoana asta care a plecat, a fost singura
femeie pe care am iubit-o cu adevărat, îi şopti farmacistul
unui client.
- Şi de ce nu te-ai căsătorit cu ea?
- Ce, eşti nebun? Să-mi pierd cea mai bună clientă?

- Nu s-ar putea să-mi daţi nişte pilule ca să mă facă
mai deştept?, ceru Bulă farmacistului.
- Ba da! Ia-le pe astea!
După o săptămână, Bulă se întoarse.
- Am luat toate pilulele, dar nu mă simt mai deştept!
- Mai ia din ele o săptămână!
După încă o săptămână:
- Acelaşi rezultat, tot nu mă simt deştept... Nu cumva
mă duceţi cu vorba ca să îmi luaţi banii?
- Ei, vezi, ăsta-i un semn sigur că ai început să te
deştepţi...

- Mi-a spus domnul doctor că la diabetul meu
trebuie să mă feresc de „dulciuri”...
- Exact!
- Şi atunci am venit să vă întreb pe dv., domnule
farmacist. Oare n-ar trebui să rup logodna?
- Pe ce motiv?
- Pe logodnica mea o cheamă Bombonica Zaharescu.
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- Să ştiţi că m-am îmbolnăvit de ochi, domnule
farmacist.
- Cum aşa?
- De când m-am căsătorit nu mai văd nici un ban
prin casă...

- Luaţi, vă rog, tabletele acestea pentru combaterea
stărilor de slăbiciune şi nu uitaţi: dacă soţul dv îşi pierde
din nou conştiinţa, puteţi să-i turnaţi în gură 50 -100 ml
coniac sau whisky...
- Când e inconştient?!... Nu mi-ar ierta-o niciodată,
domnule farmacist!

- Domnule farmacist, dumneavoastră ce luaţi când
vă doare capul?
- Antinevralgic!
- Şi când vă dor picioarele?
- Atunci iau tramvaiul!

- Problema mea este, domnule farmacist, că de câte
ori mă enervez, îi fac un scandal monstru nevestei; sparg
farfurii, trântesc scaune, bat pisica...
- Şi vă apucă des, ca să ştiu cum vă recomand să
luaţi calmantul...
- Dacă mă apucă des? Până acum, niciodată!
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- Cred că soţului meu i-a scăzut foarte mult vederea.
- Cum v-aţi dat seama?
- Azi dimineaţă, la micul dejun, a sărutat oul fiert şi
mie mi-a dat cu linguriţa în cap.

- Vă voi da un anestezic local pentru soţia dumneavoastră!
- Nu, domnule farmacist, am destui bani, aşa că daţi-i
unul din import!

- Ce s-a întâmplat, Bulă, de nu te mai văd prin oraş
cu femeia aceea superbă?
- Mi-a interzis farmacistul.
- Da' ce, eşti bolnav?
- Nu, dar era nevastă-sa!

- Vă recomand, îi spuse farmacistul unui bărbat chel,
cel mai nou produs anti-calviţie apărut. Face să crească
părul chiar şi pe o bilă de biliard...
- Interesant. Şi pe urmă se mai poate rostologi?

- Aveţi aici la farmacie un preparat care are culoarea
cafelei cu lapte?
- Cu zahăr sau fără?
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- Uitaţi-vă la fiul meu, doamna farmacistă, de la o
vreme vede din ce în ce mai slab. Să-l duc la doctor?
- Mda! Dar cel mai bine ar fi să-l duceţi la frizer.

În farmacii nu se găsea lapte praf.
- Să ştiţi, doamnă farmacistă, că nu vacile sunt vinovate că nu se găseşte lapte praf!
- Dar cine, mă Bulă?
- Boii!

- Domnule farmacist, se plânge un fotbalist, dorm
foarte prost...
- Chiar şi după tabletele pe care vi le-am dat?
- Dacă le iau, dorm, dar mereu visez că arbitrul îmi
acordă un cartonaş roşu...

- S-a întâmplat ceva cât am lipsit?, o întrebă farmacistul pe asistentă.
- Mai nimic. A fost doar vopsitorul şi a vopsit uşa de
care vă rezemaţi...

- Tinere, zise un bătrânel, pot găsi în magazinul
dumitale o pereche de galoşi nr. 42?
- Cam greu, domnule! Nu vedeţi ce vreme frumoasă
s-a făcut? Şi, în afară de aceasta, aici e farmacie!
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- Mă doare urechea dreaptă, doamna farmacistă.
- Luaţi nişte Boramid şi puneţi-vă picături în urechea bolnavă. Dar cum vă doare numai urechea dreaptă şi
cea stângă, nu?
- Păi, să vedeţi. Eu mai ascult cu urechea pe la uşi şi
o folosesc numai pe cea dreaptă, cu care aud mai bine. Şi
câteodată aşa mă trage un curent pe gaura cheii...

- Poftiţi reţeta! Aş dori să cumpăr medicamentele pe
care mi le-a recomandat domnul doctor. Nici n-am ştiut că
am ceva la inimă, domnule farmacist.
- Vezi ce bine ai făcut că te-ai dus la doctor? Ai fi
trăit mult şi bine fără să ai habar că suferi cu inima!

- Nu-mi daţi ceva pentru arsuri?
- Vai de mine, se sperie farmacista. Dar ce-aţi păţit la
faţă?
- Soţul meu lucrează la circ; scoate flăcări pe gură şi
aseară, când a vrut să ma sărute... l-a apucat strănutul!

- Să ştii zise farmacistul către un client, doctorul
Ionescu este un ortoped excelent. Să luăm un caz pe care îl
cunoşti: nu a vindecat-o pe sora ta, care a avut un picior
luxat, în două săptămâni?
- Da, dar în schimb i-a sucit capul!
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- Să ştii că, dacă bei, eşti cel mai înverşunat duşman
al tău!
- Aveţi dreptate, domnule framacist! Cât despre
împăcare nici nu poate fi vorba.

- Domnule farmacist, mi-aţi spus că sunteţi adeptul
unor metode simple de tratament şi că înainte de a începe
să mă îndop cu somnifere, să încerc să dorm cu fereastra
deschisă. Mă tem că n-o să pot să vă urmez sfatul!
- Pe ce motiv?
- Să vedeţi, eu sunt mecanic pe un submarin!

- Ce este în acest flacon fără etichetă, întrebă
stagiarul pe farmacist.
- Un lichid fără nici un efect. Din el turnăm atunci
când nu izbutim să descifrăm ce scrie în reţetă...

- Domnule farmacist, o să-mi spuneţi să mă duc la
medic, pentru consultaţie, dar spuneţi-mi aşa, din curiozitate, ce faceţi când sunteţi gripat?, întrebă scoţianul.
- Strănut, tuşesc, am febră şi îmi curge nasul...

- E adevărat, domnule farmacist, că somnul prelungeşte viaţa?
- Da, dar nu la volan!
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- Am încercat tot felul de preparate ca să scap de
negi. Mi-a spus o babă că dacă îngrop o pisică neagră,
noaptea la 12, într-un cimitir, negii dispar! Oare-i
adevărat?
- Absolut! Dacă negii se află pe pisică...

- Nu ştiu ce se întâmplă cu mine, dar când dorm,
fluier...
- Nu e grav, s-au mai văzut cazuri...
- Ba e grav, pentru că eu stau la parter şi sunt şef de
gară!

- Dumneata fumezi?, întrebă farmacistul.
- Nu! Doamne fereşte!
- Păcat! Vroiam să te anunţ că, dacă luai medicamentul acesta şi te lăsai de fumat, precis te-ai fi simţit
mai bine...

- Soarta bărbatului este ca toată viaţa să depindă de
medicamente.
- Cum vine asta?
- Când e la şcoală, trebuie să ia tablete contra
somnului, apoi, în perioada tinereţii, trebuie să ia aspirine,
după chefurile la care ia parte, iar după ce se însoară, trebuie să ia antinevralgice contra durerilor de cap din
căsnicie...
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- Azi parcă tuşiţi mai lejer!
- Mă bucur că vă aud spunând asta, domnule farmacist, doar toată noaptea am făcut exerciţii!

- Nu puteţi să-mi daţi ceva contra sforăitului?
- Dar cine sforăie? Soţia?
- Nu, eu. Mi-au spus colegii de la serviciu că atunci
când pun capul pe birou, ca să mă relaxez un pic, încep să
sforăi atât de tare, încât îi trezesc pe toţi din somn...

- E adevărat, domnule farmacist, ce scrie în ziar, că
viaţa n-ar putea exista făre gene?
- Foarte adevărat!
- Dar fără sprâncene?...

- Şi după cum vă spuneam, doamnă farmacistă, am o
insomnie atât de păcătoasă, încât n-am putut închide un
ochi toată noaptea...
- Care ochi?

- Să ştiţi, zise farmacistul, că tutunul conţine o
otravă puternică. Nicotină pe care o conţine o ţigară, în
stare pură, ar putea omorî chiar şi un cal...
- Nu cred! Cine a mai văzut un cal să fumeze?!
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Şcoală, şcoliţi, şcoleri, şcolăriţe

Q Domnule învăţător, ce este acela un
măgar?
A Este un cal care a chiulit de la şcoală!
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- Care este cea mai remarcabilă descoperire pe care
chimia a dăruit-o civilizaţiei noastre?, întreabă profesoara.
- Vopseaua de păr pentru blonde!

La lecţia de Zoologie.
- Doamnă profesoară, aricii sunt mamifere?
- Da.
- Şi nasc pui vii?
- Da, ca toate mamiferele, nasc pui vii.
- Cu ţepi?
- Cu ţepi.
- Atunci, vai de mama lor!

- Petrică, tu crezi în învierea morţilor?, întreabă
profesorul.
- Nu cred, domnule profesor. Până acum n-am auzit
să fi înviat vreunul.
- Ba să ştii că s-a întâmplat minunea. Unchiul tău, la
înmormântarea căruia mi-ai spus că ai fost săptămâna
trecută, te aşteaptă în cancelarie!

- Clasa voastră este aşa de slabă la matematică, încât
70% dintre voi nu vor trece clasa, spune profesorul.
- Ha! Ha! Ha!, izbucneşte Bulişor.
- Ce-ai găsit de râs?
- Păi, noi nici nu suntem atâţia în clasă!
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- Să ţineţi minte, copii, că fiinţele care poartă pene
se înmulţesc prin ouă.
- Deci şi indienii, doamnă învăţătoare?!

- Costele, unde se găseşte Marea Moartă?
- Cred că la cimitir, domnule profesor!

- Eu copiez, tu copiezi, el copiază. Ce timp este,
Bulişor?
- Timpul tezelor, domnule profesor!

DAMIGEANA
- Bulişor, care este unitatea de măsură pentru
lichide?
- Litrul.
- Foarte bine! Poţi să-mi spui acuma o unitate de
măsură superioară litrului?
- Damigeana!

În mijlocul prelegerii, profesorul întrerupe expunerea şi spune:
- Dacă elevii din fundul clasei ar discuta mai încet
despre fotbal şi ar fi mai liniştiţi decât cei din mijlocul
clasei, care dezleagă integrame, elevii din faţă ar putea să
doarmă mai bine!
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Lecţie de geografie.
- Bulişor, dacă în faţă ai nordul, în dreapta estul, în
stânga vestul, în spate ce ai?
- Rucsacul!

Demonstraţie la o lecţie de fizică.
- Dacă vă uitaţi bine, spuse profesorul, veţi vedea că
nu se vede nimic. Şi de ce nu se vede nimic, veţi vedea
imediat!

- Copii, care dintre voi aţi dori să mergeţi în Rai?,
întreabă profesorul de religie.
Toţi copii, în afară de Bulişor, ridică mâna.
- Bulişor, tu de ce nu vrei?
- Pentru că tata mi-a spus: „Imediat ce se termină
orele să vii direct acasă!"

- Domnule profesor, ce sunt aceia radicali?
- Radicalii, în afară de cei din matematică, sunt acei
membri ai unor partide politice, care se acuză cel mai
vehement!

- Care vietăţi se trezesc primele, primăvara, din
lungul somn de iarnă?
- Vânzătoarele de îngheţată, domnule profesor!
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TEMELE
Învăţătoarea verifică dacă elevii şi-au făcut temele
pentru acasă.
- Gigele, ţi-ai făcut tema pentru acasă?
- Nu.
- Stai jos, ai nota patru. Dar tu, Ionele?
- Mi-am uitat caietul acasă.
- Stai jos. Patru. Şi tu, Bulişor?
- N-am făcut-o, pentru că fratele meu s-a întors de la
închisoare...
- Aha, vrei să mă sperii cu el?! Stai jos, şase!

- Domnule profesor, vă rog să-mi spuneţi drept la
câte examene a picat Bulişor al meu?
- Cu cel de mâine, la cinci!

- Bulişor, eşti un obraznic; se vede că n-ai cei 7 ani
de acasă!
- Păi nici nu-i am, doamnă învăţătoare, că pe mine
m-au dat de la 6 ani la şcoală!

- Cine a inventat şahul, Bulişor?
- Canibalii.
- De unde ai mai scos şi tâmpenia asta?
- Păi, domnule profesor, de ce se spune: „Ţi-am
mâncat regina"?
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Profesorul de zoologie, care tocmai preda lecţia
despre măgar, îl atenţionează pe Bulişor:
- Când eu vorbesc despre măgar, trebuie să te uiţi la
mine, nu pe fereastră!

- Bulişor, poţi să-mi dai un exemplu de corp
transparent?
- Da, domnule profesor, broasca de la uşă...
- Cum vine asta?
- Păi, nu se vede prin ea?!

La examenul de corigenţă, profesorul de matematică
o întreabă pe o fetiţă din clasa a cincea:
- Cât fac 7x7?
- 42.
- Bine, ai nota 5, poţi să pleci!
- Colega, îl întrebă directorul şcolii care asistase la
examen, cum de i-ai dat notă de trecere cu un astfel de
răspuns?!
- Păi... în vară mi-a spus că 7 x 7 fac 14, aşa că acum
s-a apropiat foarte mult de răspunsul corect...

- Nu ţi-e ruşine, Bulişor? De doi ani eşti tot în clasa a
doua!
- Păi ce, dumneavoastră nu sunteţi de 10 ani tot în
clasa asta?!
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- Copii, le spuse profesorul de zoologie, care era
foarte distrat, astăzi vom învăţa despre crustacee. V-am
adus, spre exemplificare, un exemplar viu. Băgă mâna în
servietă şi scoase un sandvici cu brânză.
- Aha, acum m-am prins de ce râdeau călătorii din
metrou când îmi mâncam gustarea de dimineaţă!

- Copii, întreabă profesoara, ce vă lipseşte pe acasă?
Elevii, care mai de care: DVD, maşină, telefon celular,
combină frigorifică, numai Bulişor, de colo:
- Nouă nu ne lipseşte nimic!
- Cum aşa?
- După respingerea ultimei moţiuni de cenzură de
către Parlament, tata a strigat: „Numai asta ne mai lipsea!".
196
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

- Domnule Bulă, v-am chemat la şcoală pentru a vă
aduce la cunoştinţă că fiul dumneavoastră va fi eliminat
pentru numeroase absenţe de la şcoală, din cursul acestui
semestru.
- Ce absenţe, doamnă profesoară, că doar eu îl
aduceam la şcoală cu maşina, în fiecare dimineaţă!
- Da, dar noi în semestrul care a trecut am ţinut
cursuri după-masa!

La ora de gramatică:
- Eu n-am mâncat, tu n-ai mâncat, el n-a mâncat.
Continuă, Popescule!
- Nimeni n-a mâncat!

- Bulişor, ai mai primit până acum nota 3 în catalog?
- Nu, domnule profesor.
- Să n-ai nici o teamă, vom corecta de îndată această
lipsă a ta!

-

Copii, ce are omul în pantofi?
Picioarele...
Foarte bine! Altceva?
Ciorapii...
Corect! Altceva?
Bătături, zise Bulişor.
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-

Georgescule, ce fel de plantă e porumbul?
Textilă, domnule profesor.
Ia uite, minune! De unde până unde plantă textilă?
Păi, nu face mătase?

- Copii, să nu uitaţi, pe hartă munţii se colorează
întotdeauna cu maro.
- Şi Muntele Roşu?!

Profesorul de astronomie se uită prin telescop.
- Mâine va ploua, afirmă acesta.
- Cum de v-aţi dat seama, domnule profesor?
- Mă dor genunchii!

- Dacă Shakespeare ar fi trăit în zilele noastre, ar fi
fost unul dintre cei mai renumiţi oameni, afirmă Bulişor.
- Cred şi eu, zise profesorul, ar fi avut peste patru
sute de ani!

Ora de geografie cu un profesor trăznit.
- Ionescule, ia să ne spui cine a fost Cristofor
Columb?
- Nu ştiu, doamnă profesoară.
- Ruşine să-ţi fie! Tocmai tu, cu un tată care... vinde
ouă!
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- Câţi oameni mari s-au născut în oraşul nostru,
Mihăiţă?, întreabă inspectorul.
- În oraşul nostru, zice Mihăiţă, nu s-a născut nici un
om mare. Când s-au născut, toţi erau mici!

AVIAŢIE
- Domnule învăţător, ce credeţi, băiatul meu are
vreo înclinaţie?
- Domnule Bulă, se pare că da: către aviaţie.
- De unde v-aţi dat seama?
- E mai tot timpul cu capul în nori!

- Din ce familie de animale face parte şarpele cu
ochelari, Vasilică?
- Din familia animalelor cu vedere slabă, domnule
profesor!

- Domnule diriginte, ce a răspuns copilul meu când
l-aţi întrebat ce vrea să se facă atunci când va fi mare?
- Domnule Bulă, a spus că o să se facă profesor,
pentru că îi plac tare mult vacanţele!

- Copii, să ascultaţi mai des vocea conştiinţei.
- Şi pe ce program o prindem, domnule profesor?
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O domnişoară se prezintă la examen şi, privindu-l
galeş pe profesor, îi spune:
- Domn’ profesor! Pentru a lua examenul, sunt gata
de orice!
- De orice?
- De orice!
- Bine. Atunci mergi şi învaţă.

ÎNTREBĂRI
Bulă în clasa întâi îi dădea bătaie de cap profesoarei
sale. La un moment dat, aceasta îl întreabă:
- Bulă, care este problema ta?
Bulă spune:
- Sunt mult prea deştept pentru clasa întâi. Sora mea
este în clasa a treia, iar eu sunt şi mai deştept decât ea! De
aceea cred că ar trebui să fiu mutat în clasa a treia.
Profesoara, nervoasă, îl duce pe Bulă la directorul
şcolii şi îi explică acestuia dorinţa lui Bulă. În urma
discuţiei, directorul şi doamna profesoară hotărăsc să îi
dea lui Bulă un test, iar dacă acesta va trece, va fi mutat în
clasa a treia, iar dacă nu, va trebui să rămână în clasa întâi
şi să se poarte frumos. Directorul:
- Cât fac 3 x 3?
- 9.
- Cât fac 6 x 6?
- 36.
- Cât fac 9 x 9?
- 81.
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Şi tot aşa, răspunde la toate întrebările la care un
elev de clasa a treia ar trebui să ştie să răspundă. Bulă
părea să se descurce foarte bine. Directorul, privind spre
profesoara acestuia, îi spune:
- Cred că Bulă poate să fie mutat direct în clasa a
treia.
Profesoara, cunoscând tendinţa micului Bulă spre
lucruri ce au legătură cu sexul, îi spune directorului:
- Lăsaţi-mă şi pe mine să îi pun câteva întrebări,
înainte de a lua o asemenea decizie.
Atât directorul cât şi Bulă sunt de acord, iar profesoară îşi începe întrebările:
- Ce are vaca 4 şi eu am numai două?
- Picioare.
- Ce ai tu în pantaloni, iar eu nu am?
Ochii directorului se măresc! Dar înainte de a reuşi
să îl oprească pe Bulă, acesta răspunde:
- Buzunare.
Directorul răsuflă uşurat şi îi spune profesoarei:
- Cred că ar trebui să îl mutăm în clasa a cincea,
pentru că sincer nici eu nu aş fi ştiut să răspund la ultimele
două întrebări...!

Bulă, la facultate, întârzie la un curs.
- Să ştii că te-am pus absent!
- Vă rog să mă ştergeţi, domnule profesor, că am fost
la WC!
- Fă cerere la decan, că eu n-am dreptul!
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La ora de aritmetică vine o profesoară nouă. Bulă e
întrebat:
- Ia zi, elev Bulă, ai 45 de lei şi cheltui 15. Cu câţi lei
mai rămâi?
- Cu 30 de lei.
- Foarte bine, Bulă! Dar dacă ai 10 crenvurşti şi
mănânci 4 cu cât mai rămâi?
- Nu vă supăraţi, cu crenvurşti nu am socotit încă!

Q De ce oare numai femeile au „zburători”?
A Pentru că bărbaţii au paraşute.

- Măi Bulă, te-ai băşit, spune învăţătoarea.
- Nu eu, doamnă. Câinele.
- Dar nu-i nici un câine p-aci...
- Nu-i, e drept, dar poate vine.

Tânăra învăţătoare îi învaţă pe copii cum funcţionează magneţii şi la ce pot fi ei folositori. Le-a explicat
că magneţii pot ridica cuie şi tot felul de alte obiecte mici
din metal. Acum, ca să îi distreze, le zice o ghicitoare:
- Numele meu începe cu „M” şi ridic tot felul de
lucruri. Cine sunt?
Bulă, din prima bancă:
- Eşti Mama!
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- Bulă, compunerea ta cu tema „Câinele meu” este
identică cu a fratelui tău. Ai copiat după el?
- Nu, domnule profesor, dar este vorba despre
acelaşi câine!

Tatăl lui Bulă îi zice odraslei:
- Am aflat c-ai primit un 4 de la profesorul de fizică!
- Aşa e, tăticule. Mi-a fost jenă să-l refuz!

Bulă la şcoală. Învăţătoarea întreabă:
- Copii, ia spuneţi-mi voi ce reprezintă pentru voi
patria?
Ionescu:
- Holde întinse de grâu...
Popescu:
- Sonde şi mine...
Bulă:
- O câmpie mare mare cu flori. În mijlocul ei, Ochiul
Boului şi cu Mătrăgună, încercuiţi de o ceată de albăstrele.
Iar în rest, 23 de milioane de lăcrimioare.

La ora de fizică:
- Copii, ce observaţi când vă frecaţi puternic palmele
una de alta?
- Firişoare de mizerie, doamnă profesoară, zice convins Bulă...
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Bulă, la şcoală, vorbea numai prostii şi profesoara,
supărată, îl cheamă pe tatăl lui la şcoală. Profesoara i se
plânge tatălui că Bulă vorbeşte urât, şi-i recomandă tatălui
să-l trimită pe Bulă la o şcoală de politeţe. Ajuns acasă,
tatăl lui Bulă dă telefon la o şcoală de politeţe găsită în
cartea de telefon şi are următoarea conversaţie:
- Alo! Şcoală de politeţe?
Cel de la şcoală:
- Da! Aici şcoală de politeţe! Cu ce dracu’ vă putem
ajuta?

La ora de desen şcolarii trebuie să picteze o păşune
şi o vacă care paşte pe ea. Bulă la sfârşitul orei dă o foaie
goală.
- Bulă, unde-i iarba?
- A mâncat-o vaca, doamnă profesoară...
- Dar vaca?
- A plecat de acolo, doamnă profesoară. Doar nu era
să stea pe o păşune fără iarbă.

Bulă vine la sfârşitul anului şcolar acasă şi îl întreabă
pe tată-său:
- Tată când ai terminat tu şcoală?
- Acum 30 de ani. De ce?
- Am fost aproape sigur. Când mi-au calculat media,
mi-au spus că de 30 de ani nu au mai avut aşa un caz în
şcoală...
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Bulă este obez, dar foarte slab la aritmetică. Profesoara încearcă să-i facă calculele mai uşoare:
- Bulă, dacă mama ta îţi dă două sandviciuri la şcoală
şi eu îţi mai dau încă cinci, cât ai atunci?
- Atunci am destul, doamnă profesoară...

La ora de religie, preotul întreabă:
- Bulă, îţi spui înainte de masă rugăciunea?
- Nu, Părinte, numai atunci când avem ciuperci la
masă...

- Ia zi Bulă, care sunt cele mai des folosite cuvinte la
şcoală?
- Nu ştiu, doamnă profesoară...
- Ai dreptate, Bulă, foarte bine!

La oră de anatomie:
- Bulă, pe care parte a corpului se află inima?
- Pe partea interioară, doamnă profesoară...

- Tată, întreabă Bulă venind de la şcoală, ce înseamnă „aşchia nu sare departe de trunchi”?
- Bulă, iar n-ai învăţat lecţia !, zice taică-su scoţânduşi cureaua de la pantaloni.
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Ultima zi de şcoală. Acasă Bulă intră pe uşă şi îşi
aruncă carnetul, furios, într-un colţ. Tatăl îl întreabă:
- Bulă, nu ne arăţi şi nouă carnetul de note, să vedem
cum ai încheiat anul?
- Carnetul meu i l-am împrumutat lui Gigel, a vrut săşi şocheze părinţii...

Cică Bulă vine într-o zi de la şcoală plângând.
- Tată, nu mai vreau să mă duc la şcoală...
Bietul tat-su, cică:
- Băi Bulă, nu se poate, trebuie să te duci.
- Ba nu mă mai duc! În fiecare zi mă bate copiii, mă
scuipă, mă înjură, îmi zic 'Iar ai venit, băi boule?', îmi
aruncă cu apă de la etaj...
- Băi Bulă, îţi mai zic o dată, nu se poate, trebuie să te
duci.
- De ce, tată?
- Pentru că eşti directorul liceului.

PROFESORUL: Bulă, ce e acela un sinonim?
BULĂ: Un sinonim este cuvântul pe care îl folosim de
câte ori uităm alt cuvânt...

PROFESORUL: Deci, rezolvând ecuaţia, aflăm că x
este egal cu zero.
BULĂ: Uite pentru ce atâta trudă!
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PROFESORUL: Bulă, dă-ne un exemplu cum poate fi
folosită puterea apei.
BULĂ : De exemplu, mama plânge până tata îi cumpără o rochie nouă...

PROFESORUL: Citez: „Scopul scuză mijloacele”; cine
a spus-o?
BULĂ: Dumneavoastră!

PROFESORUL: Totdeauna mănânci când ţi-e foame?
BULĂ: Întotdeauna întrebaţi când râvniţi?...

ANIMAL PĂROS
La şcoală, profa întreabă copiii:
- Spuneţi, copii, care e cel mai păros animal ce
există?
- Ursul, spune un elev.
- Vulpea, altul.
- Iepurele, pisica, leul...
Bulă ridică şi el mâna:
- Doamna de muzică...
- Păi cum, mai tâmpitule, ce ţi-a venit?... De unde ai
scos şi prostia asta?
- De la domnul de desen, care a zis că un an i-a
trebuit până a zbârlit-o...
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Profesoara întreabă în clasa lui Bulă ce este
TITANICUL. Copiii încep să-şi dea cu presupusul: o marcă
de ceas, o marcă de blugi, o marcă de parfum, până vine
rândul lui Bulă:
- Titanicul a fost un mare transatlantic care, în
primul său drum, într-o noapte, navigând în Atlanticul de
Nord la limită cu Oceanul Îngheţat s-a lovit de un evreu şi
s-a înecat.
- Bulă!, ţipă profesoara, nu se putea să nu spui şi
prostii... Aproape eram să-ţi trec un 10 în catalog când ai
dat-o-n bară... De unde evrei în Oceanul Îngheţat de Nord?
- Vreţi să spuneţi că AISBERG este nume românesc?

Un profesor le dă elevilor ceva de scris. Bulă refuză.
Profesorul:
- Singura scuză ca să nu scrii e să ai o boală foarte
gravă!
- De epuizare sexuală ce ziceţi?
Profesorul se uită la el câteva clipe:
- Asta nu e scuză, poţi să scrii cu mâna cealaltă!

La ora de psihologie, elevii trebuie să scrie o lucrare
cu tema „Ce este lenevia?”. Bulă predă caietul după numai
câteva minute.
Intrigat, profesorul îl deschide, dar nu găseşte decât
foile goale. Abia pe ultima pagină, jos, stă scris cu caractere
mici: „Asta-i lenevia”.
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- Mamă, azi l-am oprit pe Georgescu să-i facă o farsă
domnului profesor.
- Frumos din partea ta, Bulă. Cum a fost?
- Să vezi: Georgescu a pus pe scaunul de la catedră o
pioneză. Când domnul profesor era cât pe ce s-o atingă, iam tras repede scaunul.

Bulă, care are nouă ani, soseşte de la şcoală, iar
mama să îl întreabă ce a învăţat astăzi.
- Învăţătorul ne-a povestit cum Dumnezeu l-a trimis
pe Moise în spatele liniilor inamice într-o misiune de
salvare, astfel ca israeliţii să poată fugi din Egipt. Când a
ajuns la Marea Roşie, inginerii care erau cu el au construit
un pod şi israeliţii au trecut în siguranţă. Apoi a chemat
prin radio aviaţia, care a lansat bombe distrugând podul,
iar egiptenii nu au putut să-i urmărească.
- Chiar aşa v-a povestit învăţătorul?
- Nu, mamă, dar povestea lui n-a crezut-o nimeni.

Învăţătoarea strigă catalogul.
- Adam?
- Prezent!
- Aionesei?
- Prezent!
- Bulă?
- Prezent!
Toată clasa râde.
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- Măi Bulă, ce nume ai şi tu, toată lumea râde. Nu
vezi că dacă schimbi prima literă iese un cuvânt aşa de
urât...
A doua zi, la fel, a treia zi la fel, a patra zi, ajunge iar
la Bulă:
- Bulă?
Nimic...
- Bulă?!
Nimic...
- Măi Bulă, de ce nu răspunzi când te strig? Îţi baţi
joc de mine?
- Vă rog frumos doamna învăţătoare. De azi înainte
pe mine nu mă mai cheamă Bulă. De azi înainte numele
meu este Denis!

Bulă i se adresează mamei:
- Mamă, învăţătoarea noastră nu are habar de nimic.
- Ce vorbă e asta, „nu are habar de nimic”? De unde
ai scos-o?
- Păi am desenat azi pe tablă un câine şi ea m-a
întrebat „ce e aia”?

Bulă în ora de biologie. Profesoara întreabă:
- Ce este verde şi sare pe câmpie?
Răspuns din clasă:
- Broască!
- Corect, dar putea fi şi un greiere. Ce este maro şi
sare prin pădure?
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Răspuns din clasa:
- Căprioară!
- Corect, dar putea fi şi un cerb.
Bulă, agitat, cere permisiunea de a pune şi el o
întrebare:
- Ce este tare când se ia în gură, iar moale şi
lipicioasă când se scoate?
Profesoara, ofensată, îi trage vreo două perechi de
palme lui Bulă, care zice:
- Corect, dar putea fi şi o gumă de mestecat!

Pe vremea lui Ceauşescu, la ora de muzică. Bulă nuşi scotea vioară din cutie. Învăţătoarea:
- De ce nu cânţi Bulă?
- E dezacordată.
- Hai că ţi-o acordez eu.
Bulă deschide cutia şi învăţătoarea strigă:
- Bulă, ce faci cu mitralieră la şcoală?
- Eu ca eu... Dar nu ştiu ce o să facă tata cu vioara la
congres!

Bulă este prins de către învăţătoare fumând.
- Bulă, ai înnebunit? Eşti în clasa a II-a.
- Asta vi se pare o problemă, doamnă învăţătoare?!
Eu, spre exemplu, fac dragoste de la doi ani.
- Şi cum era?
- Nu mai ţin minte, că eram beat.
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La şcoală, învăţătoarea îi întreabă pe elevi ce vor să
devină când vor fi mari.
Georgescu:
- Inginer.
Popescu:
- Doctor.
Bulă:
- Urs.
- Păi cum aşa, măi Bulă?, îl întreabă învăţătoarea.
- Vreau să am blană multă, să câştig bani mulţi, ca
soră-mea are numai un petec şi aşa mulţi bani câştigă!...

În prima zi de şcoală, Bulă merge, şi când doamna
învăţătoare se apleacă, Bulă vede că are fusta intrată în
fund şi bagă mâna să i-o scoată. Doamna învăţătoare îi
trage o palmă. Merge Bulă acasă, taică-su îl întreabă de ce
e roşu pe obraz. Bulă îi povesteşte şi taică-su îi zice că nu
trebuia să-i tragă fusta. A doua zi, Bulă la şcoală, un coleg
vede că învăţătoarea are fusta în fund, i-o trage înapoi, la
care Bulă, după ce i-a zis taică-su, sare repede şi îi bagă
fusta la loc şi îi explică la colegul lui că la învăţătoare nu-i
place să nu-i stea ceva-n fund, la care Bulă mai primeşte o
palmă.

PROFESORUL: Când e timpul cel mai potrivit pentru
culesul merelor?
BULĂ: Când e legat câinele.
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Doamna învăţătoare, la şcoală:
- Cine are ceva deosebit de spus din viaţa de familie
să spună.
La care, Bulă:
- Doamna profesoară, tata are două puţe, una mică,
mică de tot, şi una mare, mare de tot.
- Păi, cum se poate aşa ceva, mai Bulă?
- Păi aşa, cu una tata face pişu, iar cu cealaltă o spală
pe mama pe dinţi.

BĂTAIA
- Astăzi ai întârziat la prima oră, îi spuse diriginta lui
Bulă. Ce s-a întâmplat?
- Tata a avut nevoie de mine acasă.
- Bulă, ştiu că ai un frate mai mare. Nu putea să te
înlocuiască el?
- Nu, pentru că pe mine trebuia să mă bată...

PROFESORUL: Peştii pot vedea şi auzi?
BULĂ: Da.
- Dar mirosi?
- Numai când nu sunt proaspeţi.

- Bulă, cum de-ai întârziat la şcoală?
- Nu am putut să mă trezesc în dimineaţa aceasta.
- Cum, tu încă mai dormi?
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- De ce te-a dat învăţătorul afară din clasă?, îl întreabă mama pe Bulă.
- Păi, ne-a spus că şobolanul mănâncă într-o zi o
cantitate egală cu greutatea corpului său.
- Ei, şi?
- Am întrebat de unde îşi ştie şobolanul greutatea...

- Fiul dumneavoastră vine la şcoală mereu descheiat
la gât, o preveni învăţătoarea pe mama lui Bulă.
- Ştiţi, sărmanul e prea mititel şi nu ajunge să se
încheie la ultimul nasture, precizează mă-sa.
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- Unde e Dumnezeu?, întreabă învăţătorul pe Bulă.
- Spuneţi dumneavoastră unde nu e!, răspunde Bulă.

- Bolile contagioase se transmit de la animal la om.
Copii, niciodată să nu vă lăsaţi faţa sau mâinile atinse de
un câine sau o pisică, deoarece e foarte periculos!
- E adevărat, zise Bulă, mătuşa mea i-a dat un sărut
câinelui şi peste două zile, acesta a murit!...

- O astfel de notă merită o bătaie bună!, zice lui Bulă
tată-său. La care Bulă:
- Ştiu eu, tată, unde locuieşte profesorul. Mergem
acuma?...

La şcoală, profesoara de zoologie întreabă:
- De ce credeţi voi, copii, că vaca nu poate să
zâmbească?
Georgică:
- Eu cred ca vaca nu poate sa zâmbească pentru că
are buzele groase şi botul prea ascuţit.
Profesoara:
- Da, este interesant punctul tău de vedere.
Vasilică:
- Eu cred ca vaca nu poate să zâmbească pentru că
oasele maxilarului se prelungesc până la coarne şi se ating
de mandibulă.
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Profesoara:
- Da, foarte interesant.
Bulă:
- Vaca nu poate sa zâmbească pentru ca are nişte
probleme personale.
Profesoara:
- Da, interesant şi acest răspuns, dar totuşi, ce probleme personale poate avea o vacă?
Bulă:
- Păi, dacă pe dumneavoastră v-ar trage cineva de
ţâţe de doua ori pe zi şi v-ar duce la taur o data pe an, v-ar
mai arde de zâmbit?

METODA INTUIŢIEI
Învăţătoarea le spune copiilor:
- Azi vom învăţa după metoda intuiţiei. Adică, fiecare
spune trei cuvinte, cum îi vine, şi după aceea explică de ce
le-a spus. Fiecare copil spune trei cuvinte, şi explică de ce
le-a spus, dar Bulă spune:
- Avort, Bastard, Curvă.
- Vai, se cutremură învăţătoarea, ce cuvinte urâte,
Bulă, taci şi tu odată din gură...
Şi n-a mai continuat lecţia. După o vreme, vine
inspectoarea. O întreabă pe învăţătoare, elevii tăi au
învăţat după metoda intuiţiei?
- Da, desigur...
- Atunci fă o lecţie după metoda aceea, vreau să văd
şi eu...
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Ce să facă învăţătoarea - face o lecţie după metoda
intuiţiei, fiecare copil spune trei cuvinte, şi explică de ce lea spus, dar inspectoarea îi şopteşte învăţătoarei:
- Copilul acela, de ce îl persecuţi, tot timpul ridică
mâna şi niciodată nu-l laşi să vorbească. Hai, să auzim ce
are el de zis. Ce să facă învăţătoarea? Îl lăsa pe Bulă să
vorbească, iar el spune:
- Avort, Bastard, Curvă.
Învăţătoarea leşină, dar inspectoarea, foarte calmă,
îi spune lui Bulă:
- Interesant! Şi de unde ştii tu cuvintele astea?
- De la mătuşa mea. A spus că a făcut un Avort, ca să
nu nască un Bastard şi să spună lumea că-i Curvă.
- Interesant! Şi alte cuvinte nu mai ştii?
- Ba da. Pitic.
Se aude un suspin.
- Oh, pitic, e mititel, e drăgălaş... Şi de unde ştii tu
cuvântul ăsta?
- Tot de la mătuşa mea. A spus că Bastardul l-a făcut
cu un Pitic.
Învăţătoarea, care se trezise din leşin, leşină iar, dar
clopoţelul sună, şi copiii ies în recreaţie. Afară de Bulă,
căruia inspectoarea îi face semn să rămână, se aşează
lângă el în bancă, şuşotesc ei ceva, şi după aceea inspectoarea pleacă.
- Ce ţi-a spus?, întreabă învăţătoarea, care reuşise
între timp să se întremeze.
- A, zice Bulă, n-a vrut mai nimic, ţinea să afle adresa
piticului.
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Bulă, venind de la şcoală, este tot timpul enervat de
un grup de fete mai mari care de fiecare dată îi arată
degetul mic şi îi spun:
- Ce mai faci, Bulişor?...
Bulă rabdă ce răbda şi într-o zi întreabă fetele de ce
îi tot arată degetul mic când îl întâlnesc. Acestea răspund:
- Pentru că puţa ta e atât de mică ca şi degetul nostru
mic, aproape inexistentă...
Şi se pornesc pe râs... A doua zi, Bulă le-o ia înainte şi
până să-şi spună astea poezia, el îşi vâră degetele în gură
şi, trăgându-şi fălcile în lături, le spune:
- Ce mai faceţi, ferestrelor?...

Bulă la şcoală:
- Doamnă profesoară, am o întrebare!
- Zi, Bulă.
- Pot să vi-o pun?

- Bulă, ia citeşte cu voce tare temă pe care ai avut-o
pentru acasă.
- Da, doamnă, am scris despre tatăl meu: „Tata este
cel mai îndrăzneţ şi puternic şi talentat. El ar putea să se
lupte cu tigrii, să conducă submarinul, să zboare cu naveta
spaţială, să scrie un roman poliţist, orice. Dar e un mic
impediment: trebuie să spele vasele, să dea cu aspiratorul
şi să bată covoarele.”
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Profesorul de zoologie al unei şcoli întreabă elevii:
- Cine din clasă poate să-mi spună de ce sunt peştii
muţi?
Întreaga clasă tace.
- Hei, tu, cel din ultima bancă. Bulă! Ai spus că tatăl
tău este pescar de meserie. De ce sunt peştii muţi?
- Cum de ce? Încercaţi dumneavoastră să băgaţi
capul sub apă şi n-o să puteţi scoate un cuvânt!

- Ce Bulă, n-ai învăţat la şcoală cum se scriu cifrele?
Ia te uită, toate cinciurile astea arată de parcă ar fi treiuri!
- Păi, chiar treiuri sunt.
- Atunci de ce seamănă atât de mult cu cinciurile?

LECŢIA DE POLITICĂ
Bulă primeşte de la şcoală ca temă de casă să
definească noţiunea de politică. Neştiutor, se duce să îl
întrebe pe taică-său. Ăsta îi zice:
- Foarte simplu, uite dacă luăm ca exemplu familia
noastră. Eu aduc banii acasă deci, mă poţi numi capitalism.
Maică-ta administrează banii, deci o putem numi
conducere. Noi amândoi ne îngrijim de bunăstarea ta, deci
tu eşti poporul. Îngrijitoarea lui frate-tu este clasă
muncitoare şi fratele tău, încă în scutece, este viitorul. Ai
înţeles?
Bulă nu e tocmai sigur şi îi zice că se va mai gândi
până dimineaţă la explicaţie.
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Noaptea se trezeşte Bulă buimac, pentru că frate-său
a făcut în scutece şi strigă. Bate bulă la uşa dormitorului
părinţilor, maică-sa doarme adânc şi nu-l aude. Se duce la
camera îngrijitoarei şi aici îl găseşte pe taică-su călare pe
ea. Cei doi nu dau vreun semn că l-au remarcat pe Bulă. El
se duce în pat şi doarme mai departe. Dimineaţă tată-său îl
întreabă dacă acum ştie ce e politica şi dacă poate să
explice cu cuvintele lui. Bulă răspunde:
- Da, acuma ştiu. Capitalismul fute clasa muncitoare
în timp ce conducerea doarme. Poporul nu e băgat în
seamă şi viitorul miroase a căcat!...

La ora de desen, profesoara îi pune pe copii să
deseneze ceva şi să şi interpreteze un cântec pe tema
respectivă. Lionel a desenat o lalea şi a-nceput să cânte:
„lalele, lalele”; Costel un trandafir şi a-nceput să cânte
„trandafirii tăi, s-au ofilit în glastră...”; în fine, Bulă
desenează o puţă.
- Măgarule, nu ţi-e ruşine, ce cântec se asortează cu
asta?
- „Cine te-a făcut pe tine, Tudoriţo nene..”!

Bulă trebuia să treacă un examen. Colegii îl sfătuiesc
să spună trei lucruri: Mihai Eminescu, tractoraşe-motoraşe
şi 100%. Profesorii, întrebându-l pe Bulă cum îl cheamă, el
răspunde:
- Mihai Eminescu.
- Ce-ai, mă, în cap?
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- Tractoraşe-motoraşe.
- Eşti nebun?
- 100%!

La ora de gramatică.
- Bulă, când cânţi tu, spui „eu cânt”. Când cântă
fratele tău, cum spui?
- Taci dracului odată!

Bulă, despre ce aţi învăţat astăzi la şcoală?
- Despre Moise... Cum a chemat toţi generalii la
cartierul general şi a dat poruncă să se pună în alertă toate
tancurile şi maşinile blindate...
- Dar Bulă, este imposibil ca domnul profesor să fi
spus astfel de lucruri!
- Crede-mă, mamă, aşa cum a povestit domnul
profesor, era şi mai imposibil.

La şcoală, profesoara îi zice lui Bulă:
- Ascultă, cum de aud numai lucruri negative despre
tine: bei, fumezi, eşti afemeiat. Nimic pozitiv nu ai în tine.
- Ba da, doamna profesoară, sunt seropozitiv.

Profesoara:
- Bulă, n-ai promis tu că o să fii cuminte?
- Da, doamnă...
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- Şi nu ţi-am promis eu că te voi pedepsi dacă nu vei
fi cuminte?
- Da, însă cum eu nu mi-am ţinut promisiunea, nici
dumneavoastră nu sunteţi obligată să vi-o ţineţi...

Bulă la şcoală este interpelat de profesoară:
- Mai Bulă, de ce nu eşti atent la lecţie?
- Nu mă pot concentra, doamnă profesoară...
- Păi de ce, măi Bulă?
- M-am îndrăgostit...
- Păi de cine zici tu că te-ai îndrăgostit?
- Păi de dumneavoastră, doamnă...
- Mai Bulă, aşa ceva nu se poate - normal, într-o zi
mă voi căsători şi eu cu un bărbat, dar în niciun caz nu mam gândit la un copil...
- Nicio problemă, doamnă, vom folosi prezervativul...

Vorbesc două prietene:
- Până în clasa a 9-a am fost prima la învăţătură!
- Şi după aia?
- După aia au început să îmi crească sânii!

La şcoală, învăţătoarea îi întreabă pe copii ce
ocupaţie au taţii lor. Vine şi rândul lui Bulă. Acesta spune:
- Din păcate, tatăl meu este decedat.
- Dar înainte de a muri, ce a făcut?
- S-a învineţit, a dat ochii peste cap şi a căzut.
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La şcoală, copii sunt întrebaţi ce sunt taţii lor de
meserie.
Ionel:
- Tatăl meu este inginer constructor!
- Foarte bine Ionel, ce face el?
- Construieşte case şi blocuri!
Gigel spune:
- Tatăl meu este arheolog!
- Foarte bine Gigel, şi ce face el?
- Săpături arheologice.
Bulă este întrebat şi el.
- Tatăl meu e procuror!
- Bine Bulă, foarte bine, ce face el?
- Păi, procură: ţigări, cafea, whisky...

La şcoală profesoara îi pune pe elevi să facă, ca temă
de casă, o compunere cu titlul „Mama e numai una”. A
doua zi Ionel este rugat să-şi citească compunerea.
- Odată veneam de la joacă şi la mine în cameră am
găsit o minge, mi-a cumpărat-o mama, mama e numai una!
Gigel e următorul.
- Mă plimbam cu mama prin oraş şi într-o vitrină am
văzut o bicicletă frumoasă, a văzut mama că îmi place tare
şi mi-a cumpărat-o, mama e numai una.
- Bulă acum este rândul tău.
- Odată veneam flamând acasă, intru în casă şi strig:
mamă, mi-e foame! Mama îmi spune: vezi că în frigider
sunt trei chiftele! Deschid frigiderul: mamă, e numai una!
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La ora de gramatică, învăţătoarea cere elevilor
exemple de substantive comune, practic comestibile. Elevii
se înghesuiesc să răspundă:
Mircea: Pâine.
Profesoara: Bine, altcineva...
Bulă: Lampa.
Profesoara: Dar bine, Bulă, de ce nu te gândeşti
puţin! Ai auzit pe cineva să mănânce lămpi?
Bulă: Da... O dată când ne-am culcat, tata i-a spus
mamei: „Stinge lampa şi ia-o în gură”.

Bulă, la ora de zoologie. Profesoara întreabă de ce
broască are ochii bulbucaţi. Unul singur ridică mâna şi
acela este Bulă.
- Ia zi Bulă, ştii să răspunzi la întrebarea mea?
- Desigur, broască are ochii bulbucaţi deoarece a
văzut cum un caşalot viola o plătică...
- Nu ţi-e ruşine Bulă? Hai la director...
Îl duce la director, iar acesta îl apostrofează. Bulă,
impasibil, îl întreabă pe director:
- Dumneavoastră ştiţi de ce plătica este plată?
- Nu, Bulă, de ce?
- Fiindcă o viola un caşalot..

- De regulă, spune profesorul, un nebun poate pune
mai multe întrebări decât poate răspunde un om înţelept!
- Nu e de mirare ca pică atâţia la examen...
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Bula şi taică-său:
- Ce mai e nou pe la şcoala, fiule?
- Bine! Mi-au prelungit contractul pentru clasa a V-a!

Bulă vine de la şcoală cătrănit foc. Tat-su îl întreabă:
- Ce-i băi de eşti aşa şucărit?
- Păi mi-a dat profa doi că n-am ştiut care-i diferenţa
între „bai” şi „catastrofă”.
- E, dă-l dracu de doi, că nu-i primul. Dar pentru
cultura ta generală, hai să-ţi spun eu. Uite un exemplu:
dacă mâine ne moare scroafa din coteţ, atunci e bai mare.
Dar nu-i chiar o catastrofă. În schimb, dacă mâine se
prăbuşeşte elicopterul prezidenţial cu tot cu Iliescu
înăuntru, apoi asta-i o mare catastrofa. Dar nu-i bai...

La şcoală profesoara întreabă care este cel mai uşor
obiect din lume. Toţi copii răspund: unul zice o pană, altul
un fulg etc.
Bulă răspunde: puţa.
- De ce, măi Bulă?, zice profa.
- Pentru că numai cu gândul şi o poţi ridica!
Profesoara întreabă apoi care este cel mai greu
obiect din lume. Toţi copii răspund: unul zice un tanc, altul
un bloc etc. Bulă răspunde: puţa.
- De ce mai Bulă? zice profa. Că prima dată ai zis că e
cel mai uşor obiect!
- Dacă nu vrea ea, nici cu macaraua nu o poţi ridica!
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La ora de zoologie profesoară îi pune pe copii să dea
exemple de animale. Bulă, cu mâna pe sus!...
Profesoara:
- Ia zi mai, Bulică, nişte animale! Bulă:
- Ursuleţ, vulpiţă, lupuşor, căţeluş, iepuraş...
- Bine mai Bulă, mai lasă-le dracului de diminutive!
- Vevera, licure, prepela, gărgăre, coropişniţa...

Bulă vine într-o zi cu ochiul umflat la şcoală. Profa îl
întreabă ce a păţit.
- Păi, ştiţi, suntem o familie săracă, şi eu cu mama şi
cu tata dormim în acelaşi pat.
- Şi?
- Păi, aseară tata mă întreabă: „Bulă, dormi?” la care
eu zic „nu”, şi atunci tata îmi dă un pumn în ochi...
- Vezi, zice profa, dacă diseară tac-tu te întreabă din
nou, tu să taci, ai înţeles Bulă?
- Bine doamnă profesoară, aşa am să fac...
A doua zi Bulă vine cu amândoi ochii umflaţi...
- Ce-ai păţit, n-ai făcut cum ţi-am zis?
- Ba da, cum nu, aşa am făcut. M-o întrebat tata dacă
dorm şi eu am tăcut din gură. Apoi l-am auzit pe tata
zicând: „hai!” la care eu am întrebat: „unde?”
A treia zi Bulă vine cu toţi trei ochii umflaţi...
- Ce-ai păţit, n-ai făcut cum ţi-am zis?
- Ba da, cum nu, aşa am făcut. M-o întrebat tata dacă
dorm şi eu am tăcut din gură. Apoi l-am auzit pe tata
zicând: „hai!” şi eu am tăcut din gură.
226
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

Şi după un timp am auzit-o pe mama: „ah, mă
mănâncă!” şi pe tata: „ah, mă mănâncă!”. Şi atunci am ieşit
în balcon şi-am început să urlu:
„Săriţi că ne mănâncă pe toţi!”

Următoarea zi Bulă vine şi mai bătut la şcoală.
Profesoara:
- Bulă ce s-a mai întâmplat?
- Păi, ştiţi, aseară când tata m-a întrebat dacă dorm
eu am tăcut...
- Şi?
- Şi când a zis hai eu am tăcut...
- Şi?
- Şi când mama a zis că o mănâncă eu am tăcut...
- Şi?
- Şi la un moment dat mama zice: „Se deschide
gară...”, iar tata „Vine trenul” şi eu atunci am ţipat: „STOP!
Biletele la control!...”

Cică se duce profa' la şcoală într-o zi, intră în clasă şi
spune:
- Bună ziua, copii!
Iar copii îi răspund:
- Bună ziua mea!
Auzind asta, se oftică profa, dar până la sfârşitul zilei
îi trece... a doua zi:
- Bună ziua, copii!
- Bună ziua mea!
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Se oftică asta rău, pregăteşte cerere de demisie, vine
a treia zi:
- Bună ziua, copii..
- Bună ziua!
Asta fericită se uită prin clasă... şi... nu-l vede pe
Bulă... Le zice elevilor:
- Copii, mâine când vin şi zic „bună ziua” voi să tăceţi
din gură şi să-l lăsaţi numai pe Bulă să zică... Zis şi făcut.
Ziua următoare:
- Bună ziua, copii!
La care Bulă:
- Du-te-n puţa mea!

La şcoală la Bulă, pe vremea cealaltă, inspecţie.
Tema lecţiei: Sărbători naţionale. Profesoara cere exemple
de la elevi.
LIONEL: Tovarăşa profesoara, 1 Mai, ziua oamenilor
muncii!
PROFESOARA: Bravo, Lionel!
BULĂ (din fundul clasei): Tovarăşa, Crăciun...
PROFESOARA (speriată): Ssst, taci, Bulă!
MARICICA: Tovarăşa profesoară, 23 August, ziua...
PROFESOARA: Bravo, Maricica!
BULĂ (din fundul clasei): Tovarăşa, Crăciun...
PROFESOARA (speriată rău): Ssst, taci, taci Bulă!
GIGEL: Tovarăşa profesoară, 1 Decembrie...
PROFESOARA: Bravo, Gigel!
BULĂ (din fundul clasei): Tovarăşa, Crăciun...
PROFESOARA (foarte speriată): Ssst, taci, taci, Bulă!
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INSPECTORUL (curios): Lăsaţi-l, tovarăşa, şi pe elevul ăsta, să vedem ce are de spus!
BULA: Tovarăşa profesoară, Crăciun s-a băşit!

Tot la şcoală, în prima zi, profesoara întreabă despre
meseriile părinţilor.
Gigel:
- Tata e muncitor!
- Atunci stai în prima bancă, Gigel! Aşa spune şi
partidul: Muncitori, ţărani, intelectuali.
Lionel:
- Tata e măcelar!
- Gigel, treci tu în banca a doua, iar tu Lionel, în
prima bancă!
Fază se repetă cu diverşi copii, cu părinţi cu meserii
din cele mai interesante. Se ajunge şi la Bulă.
- Tata e la Securitate!
- Atunci Bulă, tu o să stai în prima bancă! Dar, Bulă,
ce face tatăl tău acolo?
- Nu ştiu, aseară l-au luat!

Profesoara lui Bulă se gândeşte să vopsească clasă. O
întreabă pe Maria:
- Maria, cum crezi că ar fii mai bine să vopsim?
- Păi doamna învăţătoare, eu zic să vopsim cu verde
pe jos, şi roşu pe sus...
- Bun... bun... Foarte interesant... Gică, tu cum vrei să
vopsim?
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- Păi... cu galben pe jos şi cu mov pe sus...
- Mda... (Bulă cu mâna pe sus)... interesant... BULĂ! ia
zii tu, cum crezi că ar trebui să vopsim?
- Păi... eu zic să vopsim cu albastru pe jos, cu galben
pe sus, şi futem o dungă neagră pe la mijloc...
Învăţătoarea se supără, etc. etc. îl duce jos la
director... îi spune directorului ce a zis Bulă... la care
directorul, se gândeşte puţin şi zice:
- Să-mi bag... aşa facem!

La inspecţie, învăţătoarea îl întreabă pe Bulă:
- Bulă, spune-mi, care e cea mai folositoare pasăre?
- Găina!
- De ce găina, Bulă?
- Poate fi mâncata şi înainte de a se naşte şi după...

Luni dimineaţă Bulă vine la învăţătoare cu cererea
de mutare la altă şcoală. Învăţătoarea îl întreabă de ce vrea
să se mute, la care Bulă îi spune:
- Ştiţi că vineri a venit directoarea cum că are nevoie
de trei elevi să mute nişte mobilier. Am mers eu cu Gicu şi
cu Costel. După ce am mutat toate scaunele şi mesele, Gicu
şi cu Costel au obosit şi a trebuit să mut singur toate
dulapurile.
- Şi?!
- Când m-a văzut, doamna directoare a zis: „Măi
Bulă, ce puternic eşti, ia să-ţi văd bicepsul!”, şi aici cred că
am greşit eu...
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La şcoală, medicul şcolii face controlul anual al sănătăţii elevilor. Ajunge şi la Bulă, care avea nişte urechi
imense:
- Bulă ai probleme cu urechile?
- Numai când îmi dau jos puloverul...

Bulă la ora de anatomie. Învăţătoarea:
- Bulă, ce-i ăla penis?
- Nu ştiu, doamna profesoară!
- Păi, să te duci acasă să întrebi pe ai tăi şi mâine sămi dai răspunsul.
Se duce Bulă acasă şi o întreabă pe maică-sa:
- Nu ştiu Bulă, întreabă-l pe tata.
- Tată, ce-i ăla penis?
- Ce vezi tu că-i pe masă, ăla îi penis.
Vede Bulă pe masă o lămâie, o pune-n buzunar şi se
duce la şcoală. La şcoală, profesoara îl întreabă iar.
231
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

- Să o arăt?, întreabă Bulă.
- Nu, măi Bulă, lasă, după ore...
După ore, profesoara îi zice:
- Arat-o, măi Bulă !
- Păi, acum e târziu... Ştiţi, doamna profesoară, i s-a
făcut rău colegei mele de bancă şi i-am dat s-o sugă.

Din cugetările lui Bulă (extras din teza de admitere
la medicină): „Penisul este un organ decapotabil...”

Micul Thomas, cel mai bun elev din clasa o întreabă
pe învăţătoare dacă poate să-i vorbească după ore. Ea
acceptă.
- Ce vrei să-mi zici Thomas?
- Cred ca sunt prea inteligent ca sa rămân în clasa
asta, mă plictisesc! Aş vrea sa trec direct la Liceu.
Directorul şcolii este informat şi îl întreabă pe
Thomas dacă vrea sa treacă nişte teste.
Thomas acceptă fără sa ezite şi testarea începe.
- Sa vedem Thomas:
- 3x4?
- 12
- şi 6x6?
- 36, domnule director.
- Capitala Japoniei?
- Tokio!
Testul continua încă o jumătate de ora, Thomas nu
face nici o greşeală!
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La sfârşitul testului, directorul este mulţumit, dar
profesoara întreabă dacă poate să-i pună şi ea câteva
întrebări. Amândoi accepta.
Profa începe:
- Thomas, vaca are 4 şi eu am 2, ce este?
- Picioarele, doamna.
- Ce găsim în pantalonii tăi şi nu găsim în ai mei?
Directorul se miră de întrebare...
- Buzunare, doamna
- Bine Thomas, unde au femeile părul cel mai creţ?
Directorul se pregăteşte să intervină chiar când
Thomas răspunde:
- În Africa, doamnă!, răspunde copilul fără sa ezite.
- Ce este moale, dar ajunsă pe mâinile unei femei,
devine tare?
Directorul deschide ochii mari, dar înainte sa
vorbească, Thomas răspunde:
- Oja pentru unghii, doamnă.
- Ce au femeile şi bărbaţii în mijlocul picioarelor?
- Genunchi, doamna!
- Bine, şi ce are o femeie măritată mai larg decât una
nemăritată?
Directorului nu-i vine sa creadă ce aude.
- Patul, doamnă!
- Care parte a corpului meu este des cea mai umedă?
- Limba dumneavoastră, doamnă!
- Ce cuvânt care începe cu litera C, înseamnă ceva
care poate sa fie umed sau sec şi pe care bărbaţii le place
să-l privească?.
- Cerul! spune Thomas
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Directorul rasuflă uşurat, tot transpirat, şi decide sa
oprească testul, spunând:
- Nu o sa te trimit la liceu, o sa te trimit direct la
universitate!

PROFESORUL: Cum se traduce în engleză „M-am
tuns ieri?”
ELEV: I cut my head yesterday!

PROFESORUL: Spune-mi ceva despre Manole...
ELEVUL: Manole... juca cărţi!
PROFESORUL: Cu cine?!
ELEVUL: Sincer, am citit, dar nu mai ţin minte...

Bacalaureat la engleză, oral. După ce examinatorul
vede că elevul chiar nu ştie nimic, îi cere:
- Zi şi tu nişte fructe...
- Mere, pere, prune, struguri...
- Bine, dar în engleză nu le ştii?
- Nu, îmi pare rău!

PROFESOARA: Cine era Otilia?
ELEVUL: ... o prostituată!
PROFESOARA: Mai gândeşte-te...
ELEVUL: Nu era o prostituată, dar era o uşuratică!
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Elevul alege un subiect şi îi pică o poezie.
EXAMINATORUL: Ce ştii despre această poezie?
ELEVUL: ...mai nimic...
EXAMINATORUL: Nu ştii nimic?!
ELEVUL: Nu!
EXAMINATORUL: Atunci spune orice poezie, numai
să zici ceva...
ELEVUL: Eu ştiu „Pupăza din tei”, pot să o spun?

PROFESORUL: Ai auzit de Eliade?
ELEV: Da.
PROFESORUL: Unde?
ELEV: ...la şcoală!

O elevă intră la proba orală, la engleză. O întreabă
profesorul:
- How are you?
Ea răspunde:
- Maria!

Examen la română.
PROFESORUL: Cine l-a ajutat pe Harap-Alb?
ELEVUL: Nu ştiu...
PROFESORUL: Hai să te ajut eu... l-a ajutat o sfântă...
cum o chema pe acea sfântă?
ELEVUL: Nu ştiu...
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PROFESORUL: Bine, hai să îţi mai dau câteva indicii:
numele ei este acelaşi cu o zi din săptămână, zi care ne
place nouă cel mai mult... Deci, cum o chema?
ELEVUL: Păi... Sfânta Vineri?

PROFESORUL: Zi-mi o comedie.
ELEVUL: Ion.
PROFESORUL: Şi mă rog de ce Ion e comedie?
ELEVUL: Pentru că am râs când am citit!

Bacalaureat, proba de limba română. Un nene de
vreo 30 de ani, cu subiect despre romantism.
PROFESOARA: ce poezie romantică ştii?
NENEA: ...
PROFESOARA: O poezie de Eminescu nu ştii?
NENEA: ...
PROFESOARA: De Luceafărul n-ai auzit?
NENEA: Ba da...
PROFESOARA: Cum e împărţită poezia?
NENEA (fericit că ştie): ÎN RÂNDURI!
PROFESOARA: Bine, mulţumesc... Mai învaţă pentru
scris, 8.

Înainte de simulări, un elev agitat:
- Ziceţi-mi careva o operă interbelică!
După câteva minute:
- Băi, dar care-s versurile la Moromeţii?
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La liceul de muzică.
- Domnule profesor, ce l-aţi sfătui pe copilul meu să
aleagă: vioara sau pianul?
- Vioara, că are numai 5 corzi, pe când pianul are o
mulţime!

- Doamnă învăţătoare, de ce o mireasă se îmbracă în
alb?
- Pentru că e cea mai frumoasă zi din viaţa ei.
- Şi atunci de ce mirele se îmbracă în negru?!

La examenul de bacalaureat un elev trage un bilet, îl
citeşte şi pe urmă spune:
- Nu vă supăraţi, domnule profesor, pot să trag alt
bilet?
- Da, poţi.
Elevul ia alt bilet, îl citeşte şi-l pune pe masă oftând.
- Iertaţi-mă, aş mai putea trage unul?
- Dă-mi carnetul, zice profesorul şi-i trece nota 5.
La uimirea colegilor, a replicat:
- Dacă a căutat atât, înseamnă că ceva tot ştie el.

După primele zile de studenţie, un profesor îi spune
unui „boboc":
- Ehei, dragul meu, la facultatea noastră, primii 5 ani
sunt mai grei, până treci de anul III!
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- Ionescule, de ce gen e „muzica"?
- De genul feminin.
- Dar „pictura"?
- De genul feminin.
- Dar „literatura"?
- Tot de genul feminin.
- Foarte bine, dar, ia spune-mi, cunoşti o artă de
genul masculin?
-Da, „boxul"!

- Domnule profesor, de ce i se zice la inimă aşa, că
doar ea este o pompă?
- Măi băiatule, i-ar plăcea prietenei tale să-i spui: „Te
iubesc din toată pompa?"

- Şi acum, Popescule, ultima întrebare: care este
deosebirea?
- Deosebirea între ce şi ce, domnule orofesor?
- Regret, nu am voie să te ajut. Ai la dispoziţie ca să
răspunzi 10 secunde.

- Domnule profesor, tot nu înţeleg cum funcţionează
radioul, zice Bulişor.
- La fel cum funcţionează şi telefonul, numai că în
loc de cablu, radioul se foloseşte de aer.
- Da? Şi atunci cum e prins aerul de stâlpi?
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- Copii, spune învăţătoarea, să ştiţi că nu e frumos să
minţiţi. Eu când am fost ca voi nu ziceam nici o minciună.
- Şi pe la ce vârstă aţi început?

- Copii, cum staţi voi acasă, după accidentul de la
Cernobâl, cu radioactivitatea?
- Doamna profesoară, să vă spun drept, zise Bulişor,
radio avem, dar activitate nu prea!

- Referitor la noţiunea de minciună, să ştiţi că eu am
scris o carte intitulată „Despre minciună". Care dintre voi a
citit-o să ridice mâna, spuse profesorul.
Toţi elevii cu mâna sus.
- Bravo vouă! Avem astfel un exemplu minunat
pentru lecţia noastră de astăzi. Cartea mea nici nu a ajuns
la tipografie!

- Care este deosebirea, Bulişor, între un verb activ şi
unul pasiv?
- Verbul activ arată o acţiune şi cel pasiv o pasiune!

- Ce este o diagonală, Bulă? întreabă profesorul.
- Nu ştiu, domnule profesor.
- Diagonala este o linie care seamănă cu tine; dă din
colţ în colţ!
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La bacalaureat.
- Vreau să ne vorbeşti despre comedia modernă,
spune preşedintele comisiei.
Eleva se gândeşte puţin, apoi izbucneşte în plâns.
- Suficient, se vede că ai studiat destul de
mulţumitor problema!

- Ionele, zice învăţătoarea, încearcă să scrii mai citeţ.
- Da, dar dacă o să scriu mai citeţ, după aia o să vreţi
să scriu şi fără greşeli!

- Ia spune-mi, Bulişor, ce lecţie avem azi la Fizică?
- Nu îmi aduc aminte, doamnă profesoară.
- Am să te ajut eu. Azi avem lecţia despre principiul
lui Arhimede. Ia spune ce ştii despre el?
- Principele Arhimede s-a dus odată să facă baie. Si
când a intrat în cadă a simţit că se uşurează. Şi atunci a
strigat fericit: „AH, EVREICA, EVREICA!"...

- Doamnă învăţătoare, de ce m-aţi lăsat repetent
anul trecut?
- Ca să mai repeţi o dată clasa a III-a şi astfel să poţi
aprofunda cunoştinţele predate.
- Şi atunci cum se face că tot dumneavoastră sunteţi
învăţătoarea mea?
- Din acelaşi motiv!
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- Copii, voi aţi văzut peşti zburători?
- Da, zise Bulişor, eu am văzut la piaţă; se certau
două vânzătoare de peşte!

- Cum este tema mea, doamnă învăţătoare?
- Foarte bună! N-ai nici o greşeală, dar fii sincer şi
spune-mi dacă pe tatăl tău l-a ajutat cineva?!

- De ce a plecat I.L. Caragiale la Berlin? întrebă
profesoara.
- Ca să caute „Scrisoarea pierdută"!

- Copii, care sunt cei mai buni profesori ai voştri?
- Cei care nu vin la ore!

-

Costele, de ce nu te piepteni?
N-am piaptăn, domnule profesor.
De ce nu-l iei pe cel al tatălui tău?
Tata e chel!

- Georgele, de ce ai lipsit ieri de la şcoală?
- S-a măritat sora mea...
- De data asta te iert, dar să nu se mai întâmple!
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- Bulişor, spune-mi un lichid care nu îngheaţă.
- Apa fierbinte, domnule profesor!

- Popescule, tu de ce nu eşti cuminte?
- Am auzit că prea multă minte strică!

- De ce ai întârziat şi astăzi la scoală, Georgescule?
- Nu m-am putut trezi la timp.
- Dar cum vine asta, tu dormi şi acasă?

- De ce ai lipsit ieri de la şcoală, Vasile? întreabă
învăţătorul.
- Am fost cu vaca la taur.
- Bine măi, dar taică-tău nu putea să facă treaba
asta?
- Ba putea, dar nu aşa de bine ca taurul!

- Gigele, în propoziţia „o maşină a accidentat un
pieton", unde este subiectul?
- Cu siguranţă la spital, domnule profesor!

- Cui îi cumperi aşa multe ţigări? Pentru taică-tău?
- Nu, domnule profesor, pentru toată clasa!
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- Cine e cel mai indisciplinat elev din clasa dumitale?
întreabă directorul şcolii.
- Bulişor. Şi ceea ce e mai rău este că nu lipseşte
niciodată de la ore!

- Toate ciupercile pot fi mâncate?, îl întreabă Gigel
pe profesorul de biologie.
- Da, dar unele numai o singură dată!

La ora de atelier, maistrul îi spune unui elev:
- Aşa dai cu ciocanul, ca un fulger.
- Vreţi să spuneţi că lucrez repede?
- Nu, vreau să spun că ciocanul tău, ca şi fulgerul, nu
cade de două ori în acelaşi loc!

- Aş vrea să fiu măcar o săptămână mama ta! îi
spune învăţătoarea lui Bulă.
- OK. Aranjez cu tata!

- Vrei să spui că nu te-a ajutat tatăl tău să rezolvi
problema?
- Nu m-a ajutat.
- Pe cuvântul tău de onoare?
- Pe cuvântul meu de onoare, domnule profesor, nu
m-a ajutat, a rezolvat-o singur!
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- Domnule învăţător, de ce merg oamenii în deşert
călare?, îl întreabă un elev pe Bulă.
- Ca să nu le intre nisip în pantofi!

- Tăticule, zice Bulişor, mâine după-masă are loc la
şcoală o şedinţă cu părinţii în cerc restrâns.
- Cum vine asta?
- Aşa... numai dirigintele şi cu tine.

- Spune-mi numele unuia dintre cei mai de seamă
oameni ai noştri.
- Dumneavoastră, domnule profesor!
- Nu din prezent, din trecut!

La ora de Fizică, profesorul le explică elevilor:
- Dacă tragem cu tunul de la mare distanţă într-un
om oarecare, acesta va vedea mai întâi fumul, apoi
proiectilul îi va zbura capul de pe umeri şi numai după
aceea va auzi şi zgomotul produs de tun.

Observând că elevii nu prea erau atenţi, profesorul
de zoologie le spune:
- O să începem lecţia despre primate cu cimpanzeul.
Fiţi atenţi la mine!
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- Cine a fost astăzi cel mai cuminte din clasă?
- Domnul învăţător, mămico!

- Domnule profesor, ce este aceea o „concluzie"?
- Dacă ne referim la tine, este momentul în care te-ai
plictisit să gândeşti!

- Cum a fost descoperită America, Bulişor?
- America a fost descoperită când Paza de Coastă nu
era atentă!

- De ce caietul tău de teme la aritmetică este gol?
- Este caietul pentru calcule mintale!

La bacalaureat.
- Cum sunt profesorii din comisie?
- Foarte pretenţioşi. Pe mine m-au picat din cauza
ţinutei.
- Cum aşa?
- M-am prezentat la examen cu capul gol!

La lecţia de muzică:
- Domnule profesor, mama mea susţine că am voce.
- Nu contează ce susţine mama ta... Vecinii ce zic?
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- Costele, n-ai făcut bine adunarea.
- Nu se poate, domnule învăţător, că m-a ajutat şi
tata.
- Şi ce meserie are tatăl tău?
- E chelner!

- Domnule profesor, de ce poartă chirurgii mănuşi?
- Ca să nu li se găsească amprentele!

- Domnule profesor, de ce i se spune acestei clădiri
„casa de sănătate"?
- Pentru că este plină de bolnavi!

- Spuneţi-mi, copii, cum se numesc vieţuitoarele
care trăiesc şi pe apă şi pe uscat?
- Marinari!

- Tăticule, cred că învăţătoarea noastră te invidiază.
- De unde ştii?
- Păi, de câte ori mă prinde cu lecţia neînvăţată îmi
spune: „Ei, dacă aş fi eu taică-tău!"

- Mimi, acum că ai terminat şcoala, ce vrei să faci?
- Doamna dirigintă, cred că o să mă fac blondă!
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- E adevărat, domnule profesor, că în anul 2050
ocolul Pământului se va face numai în 3 ore?
- Da, dar o oră va dura cursa şi 2 ore drumul de la
domiciliu la aeroport şi de la aeroport acasă!

Bulişor, în ultimul an de liceu.
- Domnule diriginte, este ultimul meu an şcolar.
- Asta nu e sigur, dar al meu cu certitudine este,
pentru că ies la pensie!

-

Bulişor, ce este deasupra decilitrului?
Centilitrul.
Dar deasupra centilitrului?
Litrul.
Şi deasupra litrului?
DOPUL!

- Care e deosebirea dintre fulger şi electricitate?
- Fulgerul e gratis, pe când electricitatea e pe bani!

- Cum se face, Bulişor, se miră învăţătorul, că nu
progresezi deloc la citire? La vârsta ta citeam curent la
prima vedere un text.
- Da, dar ce învăţător aţi avut dumneavoastră?!
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- Cât face, Costele, o mie nouă şi cu o mie nouă?
- Două mii noi!

- Dle învăţător, am adunat 11 şi cu 15 de cinci ori.
- Bravo, Bulişor, eşti un elev silitor. Dar acuma să-mi
spui care din cele cinci rezultate este cel exact?!

- Ionele, ţi-ai însuşit teorema lui Pitagora?
- Nu, domnule profesor, tata mi-a interzis să-mi
însuşesc ce nu-mi aparţine.

- Mămico, cred că o să iau numai note bune la
geometrie.
- De unde ştii, Bulişor?
- Mi-a spus profesorul că n-a mai văzut o figură aşa
ca mine!

- Cum a fost la examen, domnule profesor?
- Cel mai rău a fost cu Bulişor. Când îl întrebam noi,
se crucea el şi când răspundea el, ne cruceam noi!

- Ce credeţi, domnule profesor, o să mă lase tata să
iau cu mine pianul când o sa ma mărit?
- Să te lase?! El insistă să te conving în privinţa asta!
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- Cu ce seamănă Italia?, întreabă profesorul de
geografie.
- Cu o cizmă de cauciuc.
- De ce neapărat cu o cizmă de cauciuc?
- Pentru că stă tot timpul în apă!

- În zilele noastre, principiul lui Arhimede nu e
valabil, îi zice Bulişor profesorului de fizică.
- Cum de ai ajuns la concluzia asta?
- Păi, la noi acasă tata n-a mai instalat o cadă în baie,
ci numai un duş!

- De ce Robin Hood îi jefuia numai pe cei bogaţi?
- Pentru că cei săraci nu aveau bani!

Un profesor dă buzna în W.C.-ul elevilor:
- Ce faceţi aici?
- Facem sex.
- Bine, bine, am crezut că fumaţi!

La ora de sport.
- Domnule profesor, un arbitru poate fi faultat?
- Sigur că poate fi.
- Când?
- Cel mai bine la ieşirea de pe stadion!
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- Ce păcat că nu se construiesc şcoli cu clase
rotunde...
- De ce, Bulişor?
- Pentru că atunci învăţătoarea n-ar mai avea unde
să mă pună la colţ!

- Domnule profesor, care este deosebirea dintre
obicei şi viciu?
- Numim obiceiuri defectele noastre şi vicii pe cele
ale altora!

- Georgescule, unde a fost semnată declaraţia de la
Islaz?
- În josul paginii, domnule profesor!

- Costele, ştii din ce cauză se formează aurora
boreală?
- Am ştiut, dar acum am un lapsus.
- Păcat! Ai fi fost singurul care ştia lucrul acesta.

- Cine ştie unde am rămas când am predat lecţia
trecută? Spune, Bulişor!
- Lecţia trecută ati rămas acolo unde mi-aţi tras
două palme de am văzut stele verzi!
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- Copii, codul manierelor elegante cere ca atunci
când un domn şi o doamnă urcă scările, domnul trebuie să
meargă înaintea doamnei.
- De ce?
- Pentru că doamna nu are de unde să ştie unde
locuieşte domnul şi acesta trebuie să-i arate drumul!

- Ce crezi, Georgele, ce e mai aproape de noi: Luna
sau Parisul?
- Luna, domnule profesor, că o văd aproape în
fiecare seară, pe când Parisul cine ştie...
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La examenul de bacalaureat:
- Parcă te cunosc de undeva, îi spune preşedintele
comisiei unui elev.
- Păi, anul trecut, tot cu dumneavoastră am dat.
- Şi atunci ce ţi-am spus?
- „Parcă te cunosc de undeva..."
- Vezi, ştiam eu!

- Ce se întâmplă cu o bucată de fier dacă o lăsăm
afară în ploaie?
- Rugineşte, răspunde Gigei.
- Foarte bine! Dar ce se întâmplă dacă lăsăm o
bucată de aur?
- Dispare!

- Bulişor, întreabă diriginta, tu ai fost cu părinţii la
Grădina Zoologică?
- Am fost.
- Câţi ani?

- Ce invenţie a făcut cel mai mare zgomot din lume?
- Dinamita, domnule profesor!

- Ce limbi străine faceţi la scoală?
- Franceza, engleza şi... ALGEBRA!
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- Ce păsări zburătoare cunoaşteţi voi, copii?
- Rândunica, barza, vrabia, uliul, pelicanul, răspunde
Costel.
Bulişor se repede şi el:
- Crocodilul.
- De la cine ai auzit tâmpenia asta?
- De la tata.
- De la taică-tău? Şi cu ce se ocupă?
- E inspector-şef şcolar.
- Hm, păi să ştiţi, copii, că şi crocodilul poate zbura,
dar aşa, puţin mai jos.

- Mămico, azi învăţătoarea noastră m-a lăudat, zice
Bulişor.
- Şi ce ţi-a spus?
- Că în clasa noastră de măgari, eu sunt chiar cel mai
mare!

Între doi profesori.
- În sfârşit, am ajuns şi eu cineva.
- Cum ai realizat asta?
- Aseară nevastă-mea mi-a spus: „Cineva să ducă
gunoiul!"

- Domnule profesor, e adevărat că vă bateţi nevasta?
- Nu-i adevărat! Nu sunt profesor, doar conferenţiar.
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La lecţia de matematică.
- Spune-mi, Ionescule, ce înţelegi tu prin infinit?
- Universul şi anul şcolar!

- Ce este infinitul, Bulişor?
- Infinitul este o coloană pe care am văzut-o într-o
excursie la Tg. Jiu!

La ora de psihologie, profesorul îl întreabă pe un
elev:
- Ştii de ce nu folosesc indienii degetul acesta?
- Nu ştiu, domnule profesor.
- Pentru că e al meu!

- Gigele, te cam întreci cu gluma la şcoală. Trebuie să
ţii cont că e profesorul tău.
- Doar timpul ne desparte, tată, ca să nu fim colegi.
- Cum vine treaba asta?
- Ca să fii profesor, nu trebuie mai întâi să fii elev?

La examenul de anatomie, un candidat la un post de
suplinitor răspunde la întrebarea din test: „Care e definiţia
limbii?”:
„Limba este un organ musculos care face legătura
între mărul lui Adam şi părul lui madam!"
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- Copii, azi vom vorbi despre dragoste, zice
profesoara.
- Despre cum se face dragoste?, chiţcăi o elevă mai
avansată în domeniu.
- Nu, copii, vom vorbi despre dragostea de ţară, care
este mai importantă decât toate!

Directorul şcolii trece pe culoar. Dintr-o clasă aude o
hărmălaie mare. Intră în clasă şi rămâne înmărmurit.
Elevii răcneau, alergau printre bănci, se băteau, se scuipau.
Când vede debandada, acesta se înfurie, îl înşfacă pe unul
mai răsărit şi cu ochelari şi-l scoate pe uşă afară.
- Unde mama dracului e profesorul vostru?
- Tocmai l-aţi azvârlit afară, domnule director.

Între doi profesori.
- Să ştiţi că elevii mei, după ce că nu învaţă nimic şi
nu sunt atenţi la ore, se mai şi uită cu disperare la ceas, în
timp ce le vorbesc.
- Ai mei sunt şi mai şi... Se uită la ceas, ba îl mai şi
scutură să vadă dacă nu cumva s-a oprit!

-

Gigele, ia spune-mi o propoziţie cu cuvântul „cal".
Calul trage la căruţă.
Buuun, şi cum e la imperativ?
Diii!
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- De ce ai întârziat de la ora mea?
- Tăticul a avut nevoie de mine.
- Şi nu-l putea ajuta altcineva din casă?
- Nu putea pentru că avea nevoie urgentă de mine ca
să-mi tragă o bătaie zdravănă!

- Ilustraţia din manual, zice profesorul de istorie, ne
arată perioada când ţăranii erau robi pe pământurile
moşierilor.
- Şi cum se intitulează?
- „Iobagi cântând la munca câmpului!”

Profesorul, enervat că elevii nu ţineau minte datele
istorice importante:
- Dacă v-aţi tâmpit şi nu ţineţi minte, notaţi pe ceva,
că eu aşa procedez!

- Vedeţi cum duce rândunica un pai în cioc? Ce
credeţi că o să facă cu el?
- O să bea PEPSI!

La ora de atelier, profesorul-instructor le atrage
atenţia elevilor:
- Atenţie cum mânuiţi sculele, dispozitivele; dacă nu
sunteţi atenţi vă puteţi accidenta mortal sau chiar mai rău!
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Profesorul, supărat pe elevi că nu învăţaseră nimic,
le spune:
- Ce vă hliziţi aşa, că voi sunteţi 30 de imbecili, pe
când eu sunt unul singur!

O profesoară, după ce a scris textul problemei pe
tablă:
- Copii, care vreţi s-o faceţi cu mine la tablă?

- Cine poate să ne spună câtă vreme au rămas Adam
şi Eva în Rai?, întreabă profesorul de religie.
- Până toamna, zice Bulişor.
- De ce crezi asta?
- Păi, mai devreme nu se coceau merele!

- Ionescule, dacă un măgar are în faţă o găleată cu
vin şi una cu apă, ce crezi, din care bea?
- Din găleata cu apă.
- De ce?
- Pentru că e măgar, domnule profesor!

Profesorul de matematică, nervos pe un elev:
- Ia de aici un 4 şi când ţi-o ieşi media, să mă anunţi
şi pe mine!
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- Copii, cum putem împărţi trei mere la cinci elevi?
- Cel mai bine e dacă le facem compot!

O profesoară de psihologie intră în clasă, spunând:
- Cine crede că e prost să se ridice în picioare!
După câteva secunde, se ridică în picioare Bulă.
Profesoara i se adresează:
- Tu de ce crezi că eşti prost?
- Nu sunt prost, dar îmi părea rău să staţi în picioare
numai dumneavoastră!

La ora de matematică:
- Dacă tatăl tău cumpără trei sticle de bere şi bea
doar una, câte mai rămân?
- Nici una, domnule profesor.
- Cum nici una?
- Doar îmi cunosc tatăl!

Profesorul nervos, către elev:
- Te ascult acum, tâmpitule, să văd ce nu ştii!

În timpul cursurilor de la seral:
- Să aprindă careva lumina, spune profesorul, că nu
văd să vorbesc!
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- Gigele, dacă n-ai înţeles nimic când v-am predat
lecţia despre „cursul apelor", trebuia să-l întrebi acasă pe
tăticul tău.
- Degeaba îl întrebam, că el nu se pricepe la cursul
apelor.
- Dar la ce se pricepe?
- La cursul valutar!

După atâtea ore de curs, profesorul, obosit şi plictisit, le spune elevilor:
- Cine nu şi-a făcut tema să facă un pas înainte şi să
se ridice în picioare.
- Marcele, cum putem măsura înălţimea unui zgârienori cu ajutorul unui barometru?
- Foarte simplu, domnule profesor! Coborâm de pe
acoperiş barometrul cu ajutorul unei sfori, până la trotuar,
iar apoi măsurăm sfoara!

- Domnule profesor, eu de ce nu pot să am permis
de conducere? întreabă Bulişor.
- Păi, câţi ani ai?
- Paisprezece.
- Ei, vezi?
- Da, dar prietenul meu Trulişor, care e de vârsta
mea, spune că are.
- Spune şi tu! Cine te opreşte?!
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- Vă rog să-l scuzaţi pe fiul meu, doamnă învăţătoare, că a întârziat azi la şcoală, dar... are un frate mai
mic...
- Am un frate mai mic? Eu?!m se miră copilul care
nu era la curent.
- Sigur că ai, Costele.
- Atunci nu pot să rămân astăzi la şcoală. Trebuie să
fug să-i spun şi mamei.

Un profesor distrat deschide catalogul şi spune:
- Toţi absenţii să se ridice în picioare!

După ce ies de la proba scrisă, doi elevi discută pe
coridor:
- Ai ştiut să rezolvi problemele?
- Nu, n-am putut, am dat coala albă. Dar tu?
- Şi eu la fel!
- Ne-am ars! O să creadă că am copiat unul de la
altul!

- Ia spune-mi, Bulişor, numele unei ţări tropicale!
- Moldova, doamna profesoară.
- Cum Dumnezeu a ajuns Moldova ţară tropicală?
- Păi n-a venit unchiul meu, de la Chişinău, de
Crăciun, încălţat în tenişi?!
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Doi profesori de fizică atomică, pe o terasă, la o bere.
La un moment dat trece prin faţa lor o blondă sexy.
- Doamne, ce frumos s-au aşezat atomii în corpul
doamnei!

- Copii, voi ştiţi cum arată o zebră?
- Ca un cal care a spus bancuri politice!

-

Gigele, câte porunci există?, întreabă profesorul.
Zece, domnule profesor.
Şi ce se întîmplă dacă nu respecţi una?
Mai rămân nouă...

- Costele, la voi în casă se rosteşte o rugăciune înainte de a începe să mâncaţi?
- Da, părinte, de fiecare dată când mama găteşte
ciupercile culese de tata!

La ora de anatomie profesorul cere unei studente să
localizeze pe un schelet unde au fost situate diverse
organe.
- Aici a fost inima, aici plămânii, aici vezica urinară
şi aici penisul.
- Greşeşti, domnişoară, acolo n-a fost penisul; pe
acolo a trecut penisul. Scheletul este al unei femei!
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- Ioneasco, ia trezeşte-l pe adormitul ăla de lângă
tine!
- L-aş trezi eu, domnule profesor, dar n-ar fi corect.
- De ce n-ar fi corect?
- Dumneavoastră l-aţi adormit, dumneavoastră să-l
treziţi!

- Domnule profesor, întreabă un elev la ora de dirigenţie, dacă înveţi pe brânci, nu fumezi, nu bei, nu te ţii
după femei, e posibil să trăieşti mai mult?
- Ar fi posibil, dar nimeni nu ştie sigur, pentru că
nimeni n-a încercat să pună în practică o aşa prostie!

La ora de zoologie profesoara întreabă:
- Copii, care e cel mai păros animal?
Copiii răspund care cum: vulpea, lupul, ursul.
- Japiţa! răspunde Bulişor.
- Ce animal e ăsta, că n-am auzit de el?
- Eu am auzit de el de la tata, care i-a spus vecinului
nostru: „Am prins ieri o japiţă şi am pârlit la ea toată
noaptea!”

- Bulişor, cum ai învăţat tu limba engleză?
- Urmărind lecţiile de la televizor.
- După cum pronunţi, se pare că de multe ori sonorul televizorului a fost defect!
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Bulă lipseşte câteva zile de la şcoală.
- Ce s-a întâmplat de ai lipsit?
- Tata a fost ars, domnule diriginte.
- Grav?
- Cred că da. Cei de la crematoriu dau flacăra destul
de mare!

- Cum s-a format poporul român? întreabă profesorul de istorie.
- Prin unirea geto-dacă, răspunde elevul Bulă.
- I-auzi?! Şi cum s-a întâmplat asta?
- S-a întâmplat când regele dac Decebal s-a dus întro zi în şură la Geta şi i-a zis: „Geto, d-aci nu mai scapi!”

- Domnule învăţător, de ce câinii ridică piciorul când
fac pipi?
- Pentru că pe un strămoş de-al lor a căzut rău un
gard pe când făcea pipi şi de-atunci s-au obişnuit să-l
proptească!

În timpul unui consiliu profesoral, directorul liceului
întreabă:
- Cum merge cursul de educaţie sexuală?
- Merge perfect! Elevii participă cu atât entuziasm,
încât, până la finele anului şcolar va trebui să deschidem,
de urgenţă, o creşă!
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- Copii, astăzi o să învăţăm despre efemeride. Ionele,
poţi să-mi dai un exemplu?
- Salariul lui tăticu’, că niciodată nu rezistă mai mult
de o zi!

- Ia să vedem, Bulişor, zice profesoara, la ce timp e
verbul din următoarea propoziţie: „Mama mea a născut un
bebeluş".
- La timpul „prezervativul imperfect"!

- Dle învăţător, o fetiţă de 7 ani poate să aibă copii?
- Bineînţeles că nu.
- Asa ştiam şi eu, oftează uşurat Bulişor, deci vrea să
mă şantajeze?!

O fostă elevă se întâlneşte, după ani buni, cu un
profesor de-al ei.
- Nu mă recunoaşteţi, domnule profesor? Doar aţi
încercat să mă convingeţi să vă devin soţie.
- Aaaa, cred că mi-aduc aminte. Şi mi-aţi fost întradevăr soţie?

- V-am dat să scrieţi o compunere despre lapte pe 4
pagini. Bulişor, tu de ce ai scris numai una?
- Eu am scris despre laptele condensat.
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Un profesor, scos din sărite că elevul debitează
numai tâmpenii, îi strigă:
- Eşti un măgar!
După câteva clipe, profesorul reuşeşte să se calmeze şi se scuză:
- Îmi pare rău... am greşit... Măgarul este un animal
credincios, sobru, muncitor. L-am jignit, fără îndoială.

Profesoara scrie pe tablă: „Nu mam distrat deloc în
vacanţă."
- Ce greşeală am făcut şi ce trebuie să fac pentru a o
îndrepta?
- Să vă căutaţi un prieten!

- Copii, voi ştiţi ce e acela un homar?
- Homarul este un peşte mic, roşu, care merge
înapoi.
- Aţi dat un răspuns bun, dar trebuie să precizez că
are trei greşeli: prima - homarul nu este peşte, a doua - nu
e roşu până nu-l fierbi, şi a treia - nu merge înapoi!

Bulişor, ca să se dea bine pe lângă învăţătoare:
- Să ştiţi că aveţi nişte pantaloni foarte frumoşi. Vă
place să umblaţi în pantaloni?
- Îmi place, Bulişor.
- Atunci n-aţi vrea să umblaţi şi în pantalonii mei?!
265
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

- Alo, domnul Bulă?
- Da, Bulă la telefon.
- Eu sunt diriginta lui Bulişor. Să ştiţi că fiul dumneavoastră a fugit de la şcoală...
- Ei, doamna dirigintă, câţi băieţi nu fug de la şcoală?
- Cu directoarea?!

- Bulişor, care este cel mai prost animal?
- Viţelul.
- De ce tocmai viţelul?
- Pentru că tatăl lui e boul şi mama lui e vaca.
- Şi de unde ştii tu astea?
- Aşa-i zice bunicul lui tata, după ce-l face viţel!

După ce rămâne iar corigent, pentru a treia oară, la
aceeaşi materie, tatăl elevului îl întreabă pe profesorul de
anatomie:
- Băiatul meu e disperat. Dacă o să-l mai picaţi o
dată, a spus că-şi va trage un glonţ în inimă.
- Nu cred! Tocmai inima n-a ştiut unde se află!

Un agent de circulaţie fluieră după o băbuţă care
vroia să treacă strada după ce el ridicase mâna ca să
oprească fluxul circulaţiei:
- Dumneavoastră ştiţi ce înseamnă când ridic mâna?
- Ba da, drăguţule, 40 de ani am fost învăţătoare!
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Un student îşi cere voie să iasă mai repede de la ore.
- Domn' profesor, am febră!, motivează el.
După cursuri, profesorul se întoarce acasă şi-l vede
pe student plimbându-se prin parc cu o tânără superbă.
Profesorul îl cheamă pe student la el şi-i zice
zâmbind:
- Dragă, cu o astfel de febră ar fi mai bine să stai în
pat.

Într-o zi rece de toamnă, doi studenţi îndrăgostiţi
stau pe bancă în parc.
- Iubito, pot să-mi încălzesc şi eu mâinile între
coapsele tale?
- Dar la urechi nu ţi-e frig?

- Ei, ei, domnule student!, atenţionează profesorul.
Numai la sex te gândeşti... Nu se poate trăi din aşa ceva!
- Cum să nu, dom' profesor! N-o cunoaşteţi pe sorămea...!

Profesorul întreabă un student:
- Ştii care sunt cele două cuvinte pe care le folosesc
cu precădere studenţii ca dumneata?
- Nu ştiu.
- Exact! Astea sunt!
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O tipă face dragoste de zor cu un student. După cinci
minute:
- Cum, ai şi terminat?
- Nu, eu sunt de-abia în anul trei...

- Domnule profesor, cât de lungă trebuie să fie lucrarea de diplomă?, întreabă un student.
- Ca rochia unei studente: suficient de lungă ca să
acopere subiectul, dar şi destul de scurtă ca să atragă
atenţia!

- La examen e ca la teatru, zice profesorul. Eu reprezint spectatorii, dumneata pe interpretul principal.
- Domnule profesor, nu putem să începem până nu
apare şi sufleurul.

Q Care este cel mai scurt şi cel mai bun banc despre
studenţi?
A Un student îşi cumpără un apartament...

- Care este explicaţia ştiinţifică a existenţei
quasarilor?
- Nu pot să vă răspund, domnule profesor...
- De ce?
- Pentru că nu înţeleg ultimul cuvânt!
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- Student Bulă, lucrarea ta e foarte bună, dar e la fel
cu cea a colegului tău de bancă. Ce concluzie ar trebui eu
să trag din treaba asta?
- Că teza lui merită o notă la fel de bună ca şi a mea!

- Ce mult aş vrea să pot să zbor pe lună!, se destăinuie un student prietenei sale.
- Vai, ce romantic! Dar de ce?, întreabă aceasta.
- Pentru că sunt în sesiune şi acolo orice materie
este de şase ori mai uşoară decât pe pământ.

Q Ştii care e diferenţa între studentele de la Filologie
şi verbe?
A Verbele pot fi şi neregulate!

Profesorul de matematică Grigore Moisil, la o oră de
matematică, după ce a citit prostiile pe care le-a debitat
unul dintre studenţii săi într-o lucrare, îl cheamă pe
studentul respectiv la el, îl pupă pe frunte şi-i zice:
- Acum poţi să te lauzi la toată lumea că profesorul
Grigore Moisil te-a pupat în fund, că ăsta nu-i cap.

Trei studenţi stau întinşi pe spate în paturile lor din
camera de cămin, plictisiţi de moarte. La un moment dat,
unul dintre ei zice:
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- Băi, io zic să dăm cu banul, ce naiba, şi să facem
aşa: dacă pică marca - mergem la terasă, daca pică banul mergem la meci, iar dacă pică pe muchie - ne apucăm de
învăţat...

Doi studenţi discută în faţa facultăţii:
- Bă, zice primul, o supă, o friptură şi o bere cu
25.000 e mult?
- Unde, unde e asta, mă? Zi-mi imediat, zice al doilea.
- Nu ştiu, mă, am vrut numai să ştiu dacă e mult!

Examen. Studenta iese fericită din sală. Colegii:
- Cum? Ai luat?
- Da! Am luat!
De după uşă, iese obosit profesorul şi bombăne:
- Mai degrabă nu ea a luat, ci eu am cedat.

TESTE GRILĂ
La UTM: Care este unitatea de măsură a
curentului electric?
a) ohmul; b) amperul; c) voltul.
La Colegiul Electromecanic: Nu cumva amperul
este unitatea de măsură a curentului electric?
a) Da; b) Nu; c) Pas.
La Academia de Poliţie: Unitatea de măsură a
curentului electric este amperul!
a) Da, aşa este; b) Da, aveţi dreptate; c) Da, să trăiţi!.
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PROFESORUL: Cine iese primul la răspuns va primi
un punct în plus la notă.
STUDENTUL (ridicându-se din bancă): Bine, puneţimi un cinci, eu plec...

La Decanat.
Studentul intră fără să bată la uşă. Secretara,
enervată:
- Vă rog să ieşiţi şi apoi intraţi din nou.
Studentul, bombănind:
- De parcă aş fi în Windows...

Studentul se duce la examen. În cap i se rotesc tot
felul de gânduri: "Dacă iau - mă îmbăt, dacă pic - mă
îmbăt". Ca să fie omul pregătit pentru oricare variantă,
cumpără o sticlă şi o bagă în buzunar. Intră la examen.
Răspunde la subiecte. Profesorul, plictisit, observă buzunarul umflat:
- Ce ai în buzunar?
- Nimic, nimic deosebit.
- Hai, scoate, să vedem.
Studentul scoate sticla, profesorul - paharul, îşi
toarnă şi-l dă peste cap:
- Bine. Un castravete murat ai?
- Nu.
- Păcat, trecându-i nota în carnet, păcat de răspunsul
greşit la ultima întrebare. Puteai să iei un zece.
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Un student plin de sine îi spune colegului său:
- Peste câţiva ani, oamenii, uitându-se la clădirea
facultăţii, vor zice: "Aici a învăţat Abolovăniţei".
O voce din decanat:
- Dacă nu-ţi lichidezi restanţele, oamenii vor vorbi
astfel începând cu luna următoare!

În timpul examenului, profesorul îl întreabă pe studentul crispat:
- De ce eşti aşa speriat? Ţi-e frică de întrebările
mele?
- Nu, domn' profesor! Mă tem de răspunsurile mele.

Examen la fizică. Studentul răspunde foarte prost.
Profesorul încearcă să-l ajute:
- Spuneţi-mi măcar la ce temperatură fierbe apa.
- Domn' profesor, nu ştiu exact la ce temperatură
fierbe apa, dar ştiu că la 40 de grade se transformă în
vodcă!

La facultatea de biologie, examen la entomologie.
Profesorul are un insectar în care sunt doar părţi din
insecte: un picioruş, o aripioară, o antenă etc.
Studentul e invitat să recunoască specia din care
face parte insecta respectivă. După trei încercări nereuşite,
profesorul îl anunţă că are nota 2 şi că-l aşteaptă la
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toamnă. Posomorât, studentul pleacă, însă, de-abia ieşit pe
uşă, profesorul îl cheamă înapoi, strigându-i:
- Hei, stai aşa. Care e numele tău, să ştiu cum să te
trec în catalog?
La care studentul bagă un picior pe uşă:
- Ghici!

MARGINEA PRĂPASTIEI
Un profesor către studenţii săi:
- În primul semestru, toate notele voastre au fost
slabe, astfel încât la un moment dat aţi ajuns la marginea
prăpastiei. Dar... graţie eforturilor depuse în al doilea
semestru, constat că aţi făcut un mare pas înainte.

La examen, studentul este întrebat:
- Cum se numeşte recipientul în care se păstrează
benzina?
- Prezervor.
- În principiu, corect, zice profesorul, dar fără "P".
- A, atunci... rezervativ.

Un student la Politehnică, o blondă şi un homosexual
naufragiază pe o insulă. În prima seară, blonda se duce la
studentul de la Politehnică şi îi spune:
- Hai să-l omorâm pe homosexual ca să avem şi noi o
viaţă sexuală normală.
În a doua seară, homosexualul se duce la student:
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- Frate, hai să o omorâm pe blondă ca să avem şi noi
o viaţă sexuală normală.
În a treia seară, studentul la Politehnică îi omoară pe
amândoi ca să aibă şi el o viaţă sexuală normală.

Prezicătoarea către o studentă:
În viaţa dumitale o să apară în curând un bărbat
tânăr, va fi foarte drăguţ, cu ochi albaştri, obrajii roz, dar
cu păr puţin şi va cântări 4 kilograme...

Pentru că nu au avut suficient timp să înveţe, doi
studenţi se hotărăsc să lipsească de la un examen. La două
zile după examen, cei doi îl roagă pe profesor să îi lase şi
pe ei să dea examenul, pretextând că nu au putut ajunge în
urmă cu două zile pentru că au avut o pană la maşină.
Profesorul este de acord, îi aşază pe cei doi în săli
diferite şi le dă următoarele subiecte:
1. Calculaţi greutatea unui corp cu masa de 1 kg
(pentru 0,5 puncte).
2. Scrieţi la ce roată a maşinii aţi avut pană (pentru
restul de puncte).

Anunţ la Mica Publicitate:
Tânăr frumos, student, nu beau, nu fumez, am o
maşină beton, casă cu 12 camere, părinţi bogaţi, nu vreau
nimic, doar mă laud.
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Un poliţist opreşte un student pe stradă pentru a-i
verifica actele:
- Aşa, văd că nu lucrăm...
- Aşa este, nu lucrăm.
- Înseamnă că trândăvim pe banii statului...
- Exact, aşa e, trândăvim.
- Ia te uită! Şi zici că suntem studenţi, nu?
- Ei, cu asta nu pot să fiu de acord! Student sunt
numai eu!

Examen cu întrebări tip grilă, la care răspunsul este
"da" sau "nu". Unul dintre studenţi tot aruncă o monedă în
sus şi notează rezultatele. Profesorul se gândeşte: "Săracu',
ce idiot ! Dar cel puţin ăsta va termina primul". Se termină
examenul, toţi pleacă, în afară de studentul cu moneda,
care continuă să o tot arunce în aer, notând de zor.
Profesorul se apropie şi-l întreabă:
- Ei, ai răspuns la întrebări?
- Da.
- Şi ce faci acum?
- Verific răspunsurile.

Un profesor, exasperat de răspunsurile pe care i le
dădea la examen unul din studenţii săi, izbucneşte:
- Domnule, trebuie că unul dintre noi doi este idiot
congenital!
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A doua zi, studentul se apropie de profesor, întinzându-i o coală de hârtie.
- Ce-i asta?, întreabă mirat profesorul.
- Certificat de la medicul de familie că sunt absolut
sănătos.

Un domn trecut de prima tinereţe, dar cu portofelul
gras, agaţă la bar o tânără frumoasă. După câteva scurte
negocieri, ajung în apartamentul tinerei. Până să se
pregătească fata, tipul vrea să pună un CD... pentru
atmosferă. Pe raft... Brahms, Verdi, Ceaikowski etc.
- Vai, dragă, dar ce gusturi muzicale ai!, face bărbatul vizibil impresionat.
- Ah, da, ştiţi, eu am absolvit Conservatorul.
Domnul se lasă păgubaş cu muzica, dar aruncă un
ochi pe cărţile din bibliotecă. Pe rafturi: Eliade, Goethe,
Puşkin etc.
- Oho, dragă, dar nici cu gusturile în materie de lectură nu mi-e deloc ruşine!, spune domnul.
- Ah, dar am şi a doua facultate, am făcut şi filologia.
- Bine, dar atunci prostituată cum naiba ai ajuns?!
- Ei, până la urmă printr-un foarte mare noroc!...

O studentă se duce la un medic şi-i spune:
- Domnule doctor, eu sunt studentă la zi, iar soţul la
seral şi am observat că i-a cam scăzut apetitul sexual!
Aproape în fiecare zi e prea obosit ca să mai facem şi noi
ceva!
276
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

- Când vă întâlniţi cel mai frecvent?
- La masa de prânz.
- Atunci, ia pastilele astea şi toarnă-i-le în mâncare
fără să observe şi o să vezi efectul!
Zis şi făcut. A doua zi, studenta revine la medic şi
mai amărâtă decât fusese rândul trecut:
- Vai! Ce mi-aţi făcut, domnule doctor!
- De ce? Nu ai procedat cum te-am învăţat?
- Ba da. Şi m-a luat şi pe masă, şi pe scaune, şi pe sub
masă!
- Păi, şi nu asta ai vrut?
- Ba da, domnule doctor! Dar am uitat să vă spun că
noi mâncăm la cantina studenţească!

OFICIUL FORŢELOR DE MUNCĂ
Un muncitor cam beţiv şi şomer se prezintă la oficiul
forţelor de muncă.
FUNCŢIONARUL: Vă putem oferi un loc de muncă
unde se lucrează mult, dar se şi câştigă bine.
MUNCITORUL: Nu e bine. Eu, dacă am bani, îi beau şi
asta nu e bine.
FUNCŢIONARUL: Atunci, iată, vă putem oferi un loc
de muncă unde se lucrează destul de puţin şi unde,
desigur, nici nu se câştigă mulţi bani.
MUNCITORUL: Nici aşa nu e bine. Eu, dacă am timp,
fac cumva rost de bani. Şi pe urmă îi beau şi... Ştiţi ce: nu
aveţi cumva un loc de muncă unde se lucrează mult, dar se
iau bani puţini?
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FUNCŢIONARUL: Ne pare foarte rău, avem ce-i drept
un astfel de loc de muncă, dar nu vi-l putem oferi,
deoarece trebuie să aveţi studii superioare!

Dialog pe mobil între doi studenţi:
- Alo, Vladimir?
- Da.
- Îţi mai aminteşti ce ne-a dat ieri profu' de română
la examen?
- Da. Câte un 3.

DISECŢIA
Oră la facultatea de medicină, disecţie pe cadavru.
Profesorul:
- Prima calitate a unui viitor medic este aceea că nu
trebuie să îi fie greaţă. Priviţi!
Şi profesorul îşi introduce un deget în anusul
cadavrului, după care îl bagă în gură.
- Ei? Cine face ca mine?
Cei mai mulţi încep să facă grimase, dar unul dintre
studenţi îsi ia inima-n dinţi, bagă degetul în anusul
cadavrului, după care, controlându-şi cu greu greaţa, îl
bagă în gură.
Profesorul zice:
- Bun. Acum, a doua calitate a unui viitor medic
trebuie să fie spiritul de observaţie: eu am băgat un deget
în anusul cadavrului şi altul în gură!
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Dialog profesor-student la examen:
- Ştii?
- Ştiu.
- Ce ştii?
- Materia o ştiu.
- Care materie?
- La care susţin examenul.
- Şi la ce materie susţii examenul?
- Eeee... Domnule profesor, asta de acum se cheamă
a băga beţe în roate...

Un student, la examen, nu prea ştie şi vorbeşte întruna pe lângă subiect. Profesorul, enervat:
- Măcar ştii ce-i ăla examen?
- Da, este atunci când doi oameni inteligenţi stau de
vorbă între ei pe marginea unui subiect comun.
- Doi oameni inteligenţi... Dar dacă unul dintre ei
este, din întâmplare, idiot?
- Păi atunci... celălalt nu promovează.

Cele 5 minciuni tipic studenţeşti:
1. De mâine mă apuc de învăţat!
2. Mâine îţi aduc cursul!
3. Dezbracă-te, că nu îţi fac nimic!
4. Nu mă dezbrac, că sunt virgină!
5. Dragi părinţi, am nevoie de bani pentru cărţi!
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Un asistent de la medicină întreabă studentele din
grupa străinilor:
- Cine ştie să definească organul genital masculin?
Englezoaica spune: Este ca un gentleman, pentru că
se ridică de fiecare dată când vede o femeie.
- Bine, nota 8.
Franţuzoaica spune: Este ca o cortină, pentru că pică
după fiecare act.
- Bine, nota 9.
Rusoaica spune: Este ca un cazac.
- Păi cum aşa, ca un cazac?
- Pentru că vine când prin faţă, când prin spate.
- Bine, ai nota 10.

- Tinere, explodează profesorul, e a treia oară când
te apreciez cu nota patru. De ce nu te apuci de învăţat? Din
câte ştiu, nimeni n-a murit învăţând!
- Ştiu, zice studentul, dar mai bine nu risc.

Profesorul, obosit, dorind să-i pună măcar o notă de
5 unui student total pe dinafară la examen, îl întreabă:
- Bine, dar despre ce s-a discutat la lecţii?
Tăcere.
- Dar... cine ţi-a predat această disciplină?
Studentul tace în continuare. Profesorul, oftând:
- O întrebare ajutătoare: tu sau eu?
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Pe vremea lui Ceaşcă, profesorul către student:
- Ai făcut armata?
- Nu, dar de ce întrebaţi?
- Pur şi simplu îţi pot aranja...

Noaptea, înainte de examen. În apartamentul profesorului sună telefonul. O voce iritată răspunde:
- Da!
- Dormi?
- Bineînţeles că dorm!
- Ei, dar noi învăţăm!...

Examen, profesorul:
- Nici acum nu v-aţi pregătit? Data trecută mi-aţi
promis că în acest semestru veţi deveni un om nou...
Relaxat, studentul:
- Eu am devenit un om nou, dar şi acesta s-a dovedit
a fi un leneş.

- Lucrarea dumneavoastră de diplomă este scrisă
într-o limbă de lemn, îi spune profesorul studentului.
Lucrarea trebuie scrisă astfel încât fiecare berbec să o
poată înţelege.
- Da, domnule profesor, asta am încercat să fac.
Aveţi cumva nelămuriri?
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Un fost student la electrotehnică se transferă la Institutul Teologic. Prelegere. Aţipeşte. Părintele se apropie
şi-l întreabă:
- Ce este forţa Dumnezeiască, tinere?
Studentul, trezindu-se brusc, răspunde uşor confuz:
- Masa Dumnezeiască pe acceleraţia Dumnezeiască...

Profesorul, enervat de întreruperi, către studenţi:
- Dacă printre dumneavoastră este vreun tâmpit, să
se scoale în picioare.
După o pauză îndelungată, din ultimele rânduri se
scoală un student.
- Aşa, să înţeleg că te consideri un tâmpit?, întreabă
profesorul rânjind.
- Nu, pur şi simplu mi s-a făcut jenă că stăteaţi
singur în picioare.

Prelegere la Facultatea de Agronomie. Profesorul:
- Un taur reproducător poate avea, zilnic, până la
paisprezece acuplări...
Un glas feminin din primul rând:
- Scuzaţi, domnule profesor, câte?
- Până la paisprezece.
- Repetaţi, vă rog, şi pentru ultimul rând!
Un glas masculin, din ultimul rând:
- Dar nu ne spuneţi, domnule profesor, dacă aceste
împerecheri sunt toate cu aceeaşi vacă sau cu mai multe?
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- Cu paisprezece vaci, desigur...
- Vă mulţumesc. Repetaţi, vă rog, şi pentru primul
rând...

Iese o panaramă de student de la examenul de limba
engleză. Colegii se reped la el:
- No, mă, ai trecut?
- Cred că da...
- Cum, mă? Chiar ai trecut? Dar ce te-a întrebat?
- Dar de unde naiba vrei să ştiu, că tipul vorbea
numai în engleză...

Examen la anatomie. Profesorul:
- Ce organ al corpului omenesc reprezintă simbolul
dragostei?
- La bărbat sau la femeie?, întreabă o studentă.
- Of, Doamne, oftează profesorul, pe timpul meu era
pur şi simplu inima.

- Ascultă, îi zice decanul studentului, ieri ai fost
văzut în căminul de fete. Eşti amendat cu 10 lei. Dacă vei
mai repeta această abatere de la regulament, amenda va fi
de 20 lei. A treia oară, amenda va fi de 25 de lei, a patra
oară...
- Lăsaţi, domnule decan, îl întrerupe studentul,
spuneţi-mi mai bine cât costă un abonament lunar.
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Care sunt însuşirile studentei ideale?
1. Să ştie matematică ca să facă bine opturile.
2. Să ştie fizică ca să respecte legile frecării.
3. Sa aibă mâna mică, astfel încât tot ce ia în mână să
i se pară mare.
4. Să fie copilăroasă ca după ce ia în mână să ducă şi
la gură!
O studentă este întrebată:
- Care este diferenţa între decan, student şi troleibuz?
- Între decan şi student - niciuna, iar sub troleibuz
încă n-am fost.

- De regulă, spune profesorul de psihologie, un
nebun poate pune mai multe întrebări decât poate răspunde un om înţelept!
- Păi atunci nu e de mirare că pică atâţia studenţi la
examenul dumneavoastră!

Ora de matematică. Profesorul:
- Mâine avem examen scris! Nu admit niciun absent,
pentru niciun motiv!
Atunci, se aude vocea unui student cu chef de glume:
- Totuşi, dacă suntem extenuaţi de sex, putem lipsi?
La care profesorul:
- Nu, că poţi scrie şi cu mâna cealaltă!
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Un student hippy, cu părul mare, îmbrăcat corespunzător, pleacă la munte în excursie. După vreo două zile
ajunge la o stână de oi. Baciul îl pofteşte înăuntru şi
studentul îl întreabă dacă poate să rămână peste noapte la
stână şi dacă ar putea să mănânce şi nişte caş. Baciul îi
răspunde:
- Da, cum să nu, dar auzi, matale eşti băiat ori fată?
Studentul se gândeşte un pic şi apoi zice zâmbind:
- Eeei, bade, bag de seamă că tu ai cam avea chef să
faci niscaiva sex!
La care baciul:
- Păi, sex o să fac oricum, dar te-am întrebat ca să
ştiu cum să te pun!

La un examen la facultate, studentul proaspăt picat
întreabă:
- Domnule profesor, de ce mi-aţi dat 4?
- Doua puncte sunt din oficiu; un punct ţi-am dat
pentru că ai venit la examen, iar ultimul pentru că ai
încercat totuşi să răspunzi ceva.
- Domnule profesor, dar nu aţi putea să-mi mai daţi
un punct pentru ca să plec de la examen?

O tipă se duce la doctor pentru o consultaţie. Când se
dezbracă, doctorul vede un H imprimat pe pieptul ei.
- Cum te-ai procopsit cu semnul ăsta pe piept?, o
întreabă doctorul.
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- A, prietenul meu e student la Harvard şi e atât de
mândru că nu-şi dă jos niciodată cureaua cu însemnul
facultăţii, nici când facem sex.
Peste câteva zile, altă tânără vine la doctor. Când îşi
dă bluza jos, doctorul vede un Y imprimat pe pieptul ei.
- De unde ai semnul ăsta?, o întreabă el.
- A, prietenul meu e student la Yale şi e atât de
mândru, că nu-şi dă jos niciodată cureaua cu însemnul
facultăţii, nici când facem sex.
Peste alte câteva zile, o altă tipă vine la doctor şi,
când se dezbracă, doctorul vede că are un M pe piept.
- Mda, ştiu. Ai un prieten la Universitatea din
Michigan, nu?, o întreabă el.
- Nu! Am o prietenă la Universitatea din Wisconsin.
Dar de ce mă întrebaţi?

Un tânăr student la cursurile de paraşutism:
- Dacă nu mi se deschide paraşuta, cât timp am până
la pământ?
- Toată viaţa.

- Care sunt principalele două cauze pentru care studentul român face ulcer în timpul facultăţii?
- Mănâncă neregulat şi regulează nemâncat!

Facultatea de medicină. Cursul de sexologie:
- SIDA se poate lua în relaţia ea-el, ea-ea sau el-el.
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O voce de student:
- Doamna profesoară, dar, totuşi, în relaţia eu-eu,
este vreun risc?

Subiect la examenul de teoria literaturii la Facultatea de Litere: "Scrieţi un text în care să abordaţi într-o
manieră cât mai concisă următoarele trei teme: religie,
sexualitate, mister."
Doar o singură lucrare a obţinut nota maximă.
Conţinea doar următoarele cuvinte: «Dumnezeule! Sunt
însărcinată! Cu cine?»

La un examen de fizică. Profesorul, foarte prost
dispus; intră prima studentă.
- Duduie, e vară, sunteţi într-un compartiment de
tren şi vă este foarte cald. Ce faceţi?
Studenta foarte bucuroasă de simplitatea întrebării
răspunde:
- Deschid fereastra.
- Perfect, vă rog să calculaţi viteza cu care intră
curentul de aer în compartiment.
Pică examenul. A doua studentă păţeşte la fel. Intră
şi a treia studentă, care între timp aflase despre ce era
vorba.
- Domnişoară, e vară, sunteţi în tren, în compartiment, şi vă e foarte cald. Ce faceţi?
- Îmi dau jos bluza.
- Dar, totuşi, vă e cald.
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- Îmi dau jos fusta.
- Totuşi, vă e foarte cald.
- Îmi dau jos sutienul, chiloţii, ce mai, rămân goală.
- Şi dacă tot vă este cald?
- Domnule profesor, şi să ştiu că mi-o trag cu tot
vagonul, eu nenorocita aia de fereastră n-o deschid!

După ce un student nu reuşeşte să răspundă la nicio
întrebare din examen, profesorul îi spune posomorât:
- Domnule student, nota pe care ţi-o pot da este
doar una şi începe cu litera P. Măcar aceasta ştii care este?
- Pinci, domnule profesor, pinci!

Anunţ pe uşa facultăţii: "Stimaţi studenţi, vă rugăm,
parcaţi maşinile mai compact, pentru că profesorii nu mai
au unde-şi parca bicicletele."

Doi studenţi de la ASE (el şi ea) sunt cazaţi împreună
într-o cameră de hotel, la munte. Pe la miezul nopţii,
studentul zice:
- Acţiunile sunt în creştere!
- Îmi pare rău, dar BURSA este închisă!, răspunde
tânăra.
După vreo câteva minute, iar:
- Acţiunile cresc tot mai mult!
- Îmi pare rău, BURSA este închisă!
După câteva minute, iar:
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- Acţiunile au atins nivelul maxim!
- Îmi pare rău, BURSA este închisă.
Mai trec câteva minute, după care, văzând că tânărul
nu mai zice nimic, studenta zice:
- S-a deschis BURSA!
La care, studentul:
- Îmi pare rău, am vândut acţiunile pe sub mână!

Examen în anul I de facultate: Profesorul stă cu faţa
la geam studenţii copiază pe rupte. Când profesorul se
întoarce cu faţa la studenţi, toţi se prefac că scriu de zor...
Examen în anul II de facultate: Profesorul stă cu faţa
Ia geam - studenţii copiază pe rupte. Când profesorul se
întoarce cu faţa la studenţi, aceştia copiază în continuare.
Când profesorul bate cu pixul în catedră, studenţii se
prefac imediat că scriu de zor.
Examen în ultimul an de facultate: Profesorul stă cu
faţa la geam - studenţii copiază pe rupte. Când profesorul
se întoarce cu fata la studenţi, aceştia continuă să copieze
de zor. Când un student din ultimele rânduri bate cu pixul
în bancă, profesorul se întoarce imediat cu faţa la geam.

Un ardelean stabilit în America vine în concediu în
satul natal şi-l roagă pe primar să-i cheme pe toţi sătenii
sâmbătă la căminul cultural, să-i cinstească. Zis şi făcut!
Sâmbătă, toată suflarea petrece până spre ziuă şi, la
plecare «americanul» îi dă fiecăruia câţe un plic cu 100 de
dolari.
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Anul următor, "americanul" îşi face din nou concediul în ţară, din nou dă o petrecere la căminul cultural cu
toţi sătenii şi iar le oferă la plecare plicul cu câte 100 de
dolari.
Trec anii aşa, pe rând, iar sătenii mulţumiţi de-abia
aşteptau să vină următorul an, căci deja petrecerea
devenise o tradiţie.
În fine, într-unul din ani, "americanul" vine ca de
obicei la sărbătoare, sătenii se reunesc la căminul cultural,
petrec pe cinste, dar, la plecare, în plic, oamenii găsesc
doar câte 50 de dolari, aşa că îl întreabă pe american de ce
a scăzut "donaţia". Acesta le răspunde molcolm că acum
are copii mari, la facultate, şi nu-şi mai poate permite o
cheltuială la fel de mare ca până atunci.
La care, primarul i se adresează supărat:
- Noi suntem oameni buni şi de-nţăles... da' păi tu nu
profita! Or ce, îi vre să ţâi copiii la şcoală pe banii noştri?!

Legile lui Florentin pentru studenţi
• Cu cinci minute înainte de pauză, un student va
pune o întrebare care necesită un răspuns de zece minute.
• Studenţii surzi vor avea instructori care mormăie.
• Toate cursurile la materia principală încep la ora 8
seara; la fel şi filmele bune.
• Toţi studenţii care vor primi nota B vor considera
că meritau de fapt A.
• Studenţii care obţin nota A la un curs vor spune că
profesorul este o somitate.
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• Dacă un profesor spune "este evident", numai evident nu e.
• Dacă un student trebuie să înveţe la un curs, va
pretinde că acel curs este absolut inutil.
• Dacă la cursul pe care voiai foarte mult să-l urmezi
sunt "n" locuri, tu vei fi al "n"+1-lea înscris.
• Orarul este astfel stabilit, încât fiecare student să
piardă maximum de timp între ore.

Examen. Studentul scânceşte:
- Domn' profesor, eu nu merit nota doi!
- Ştiu, dar note mai mici eu nu pun!

PROFESORALE
• Încercuiţi formula cu un dreptunghi.
• Ia ieşi la tablă şi hai s-o facem!
• În loc să-ţi pară bine, tu râzi!
• V-am jignit eu vreodată, tâmpiţilor?
• Poţi să vorbeşti în timp ce explici?
• Pune mâna şi gândeşte-te!
• Vreau să-l termin pe Ştefan cel Mare ora asta.
• Treci la tablă şi predă tu lecţia, dacă eşti prost!
• Nu scrie K ca pe ceva de care să ne ruşinăm!
• În timpul iernii, la plante le cad organele.
• Azi uitaţi-vă la mine, că n-avem mulajul.
• Dacă vrei să faci pe maimuţa, treci în locul meu.
• Alta e când ţi-o pune altul pe muzică.
• Dacă vreau eu, nu mă mişc nici moartă.
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• Dacă v-aţi tâmpit, notaţi pe ceva, că aşa fac şi eu!
• Fă un radical din ăla, mare, sovietic...
• Eu mă chinui s-o fac cu mâna la tablă şi nimeni nu
vrea să se uite!
• Dacă nu tăceţi, vă bag limba-n gură.

Q Ce obţii atunci cand aduni 2 mere cu 3 pere?
A O problemă grea la admiterea în universităţile
americane.

Profesorul de economie întreabă :
- Când va începe Marea Foamete Mondială?
Din spatele clasei se aude vocea mormăită a unui
student:
- Când vor începe chinezii să mănânce cu lingura.

Un student dă telefon acasă la profesorul de
matematică, pentru a-l ruga să-i ofere şansa unei reexaminări. În locul profesorului, la telefon răspunde soţia
acestuia, care, cu o voce stinsă îi spune:
- Îmi pare rău, domnul profesor a murit săptămâna
trecută.
A doua zi, studentul sună din nou şi cere din nou să
vorbească cu profesorul. Primeşte acelaşi răspuns din
partea văduvei:
- Îmi pare rău, domnul profesor a murit săptămâna
trecută.
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A treia zi scena se repetă, a patra zi la fel, numai că,
de data asta, văduva nu mai rezistă nervos şi îi strigă în
receptor:
- Ţi-am spus că soţul meu, profesorul dumitale de
matematică, a murit săptămâna trecută! Eşti idiot sau ce?
- Nu, nu sunt idiot. Nu mă mai satur să aud asta!

Deasupra unui bec cu gaz se afla o placă. Profesorul
întreabă:
- De ce este placa mai caldă pe partea opusă flăcării?
Un student răspunde:
- Din cauza faptului că placa este bună conducătoare
de căldură?
Profesorul replică:
- Nu. Din cauza faptului că de-abia am întors-o pe
partea cealaltă.

Profesorul de geografie îşi învaţă studenţii din anul
întâi să citească pe hartă. După ce le explică noţiunile
elementare despre latitudine, longitudine, grade şi minute,
întreabă o studentă din prima bancă pentru a verifica dacă
toată lumea a înţeles:
- Ce-ar fi dacă te-aş invita să luăm masa de prânz
într-un local aflat la 23 de grade şi 4 minute latitudine
nordică şi 45 de grade şi 15 minute longitudine estică?
La care studenta răspunde, roşindu-se încetişor:
- Presupun că ar trebui să mâncaţi singur.
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Anunţ într-un cămin studenţesc: « chimb un covor
de 3/4 m pe o bucată de slănină de aceleaşi dimensiuni».

Profesorul, la ora de fizică, în timpul unei experienţe,
explicând cu un aer doct studenţilor:
- Precum vedeţi, nu vedeţi nimic. Iar de ce nu vedeţi
nimic, veţi vedea îndată.

Un student către prietenul său:
- Niciodată să nu împrumuţi bani celor de la geologie sau celor de la astronomie. Ei consideră 1 milion de
ani ca fiind un interval de timp rezonabil.

Anunţ într-o cantină studenţească: «Stimaţi studenţi, vă rugăm să nu mai aruncaţi resturile de mâncare pe
jos. Trei dintre câinii noştri au murit deja.»

Doi studenţi la Politehnică se plimbau prin campus.
La un moment dat, unul dintre ei îl întreabă pe celălalt:
- De unde ai bicicleta asta superbă?
Al doilea student răspunde:
- Stai să vezi. Mă plimbam ieri pe aici gândindu-mă
la referatele mele, când deodată mi-a apărut în faţă o tipă
trăznet, mergând pe bicicletă. La un moment dat, tipa face
pană şi cade de pe bicicletă. Eu m-am apropiat, am ajutat-o
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să se ridice, i-am pansat rana de la genunchi cu batista
mea, i-am reparat bicicleta şi, când să mă despart de ea,
tipa îşi scoate toate hainele de pe ea şi îmi spune: "Ia de la
mine orice pofteşti".
Celălalt dă din cap înţelegător, zicând:
- O alegere bună. Hainele ei nu ţi se potriveau!

Doi studenţi la botanică privesc o fată:
- Straşnică! E frumoasă şi pură ca un crin...
- Mie mi se pare mai curând muşcată...

Cum îţi dai seama la ce seminar ai nimerit:
• Dacă e verde sau se agită, e biologie!
• Dacă miroase urât, e chimie!
• Dacă nu funcţionează, e fizică!
• Dacă e de neînţeles, e matematică!
• Dacă nu are sens, e economie sau psihologie!
• Dacă e mult şi nefolositor, e limba română!
• Dacă e vechi, e istorie!
• Dacă ideile simple devin complicate, e filozofie!

Discuţie între doi elevi.
- Ai auzit că profesorul nostru de matematică s-a
dus la o partidă de vânătoare şi acolo s-a luat un mistreţ
după el şi l-a fugărit până în sat?
- Vezi, nici mistreţul nu-l poate suferi!
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- Ce credeţi că se întâmplă cu un avion care se urcă
sus, în stratosfera?
- Ştiu eu, s-a repezit Bulişor, îngheaţă benzina.
- Bun, şi avionul ce face? Cade?
- Da, se pronunţă alt elev, potrivit legii gravitaţiei.
- Ba nu, interveni Bulişor, gravitaţia a îngheţat şi ea!

- Bulă, dacă te rătăceşti ziua în pădure şi nu ai busola
la tine, cum afli unde e nordul?
- Simplu, domnule profesor. Mă duc acasă şi-o iau!

Ora de dictare. Bulă îi şopteşte colegului:
- Auzi, Ionele, scriem deja de un sfert de oră. Nu
crezi că ar fi cazul să mai punem şi vreo virgulă?

Profesorul întreabă:
- Bulă, toată oră ai stat cu cu câte o bilă albă în
ambele mâini şi n-ai scris nimic. De ce?
- Ca să am control total asupra profesorului de matematică.

- Domnule profesor, care este semnificaţia cuvântului „matrimonial"?
- Acesta nu este un cuvânt, dragul meu, ci o sentinţă.
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- Ce a descoperit Arhimede când a intrat în baie?, îl
întreabă profesorul de fizică pe Bulişor.
- Săpunul!

- Domnule profesor, când folosim cuvântul „etcetera"?
- Atunci când vrem ca lumea să creadă că ştim mai
mult decât spunem!

O profesoară, văzând că studenţii ei iau notiţe
cuvânt cu cuvânt, le spuse:
- Închideţi caietele şi puneţi pixurile jos. Ascultându-mă ce vorbesc veţi înţelege mai bine noţiunile
predate, decât să înşiraţi pe hârtie, ad litteram, cele ce
auziţi... M-aţi înţeles?
- Chiar foarte bine, dnă profesoară, dar nu s-ar
putea să ne scrieţi pe tablă cum se scrie ad litteram...
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Şoferi şi şoferit

Q Care e diferenţa dintre şoferi şi şoferiţe?
A Şoferii şofează. Şoferiţele şi-o feresc...
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Poliţişti la volan
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Volaniada
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O domnişoară opreşte maşina chiar lângă semnul
"parcarea interzisă". Se apropie un poliţist:
- Domnişoară, chiar nu observaţi nimic?
- Nu... A, mă scuzaţi, nu am observat de la început.
Aveţi uniformă nouă?

Un autobuz tocmai se pregătea să închidă uşile şi să
plece din staţie. Şoferul vede un om alergând disperat spre
autobuz şi îl aşteaptă. Omul ajunge şi-l întreabă pe şofer:
- Ce maşină e asta?
- Iveco! zice şoferul demarând...

Un poliţist opreşte o Dacie şi îl dă jos pe şofer:
- Bună ziua! Sunt plutonier major Garcea. Vă felicit!
Sunteţi singurul conducător auto pe care l-am găsit
purtând centura de siguranţă! Ca să încurajăm acest
comportament, Ministerul de Interne vă oferă un premiu
de 50 de milioane de lei. Dar, auziţi, ca de la om la om, ce
veţi face cu banii?
- Păi, cred că am să fac şi eu şcoală de şoferi...

Într-o staţie PECO, un şofer i se adresează băiatului
care îi făcea plinul:
- Te rog verifică şi cauciucurile!
- Unul, doi, trei, patru. Sunt toate, domnule!
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O doamnă, aflată la volan, vede în faţa ei doi bărbaţi
căţărându-se pe un stâlp de telegraf. Trecând pe lângă ei,
le strigă:
- Hei, nu vă speriaţi aşa, am carnet de zece ani!

Un poliţist opreşte un şofer pentru depăşirea vitezei:
- Ştii, am avut eu presimţirea că voi da o amendă
astăzi, de-aia te-am şi aşteptat aici toată ziua.
- Păi... Am venit cât de repede am putut!

- Arăţi groaznic. S-a întâmplat ceva?
- Da... Soţia mea a luat maşina şi a fugit cu un bărbat
mai tânăr.
- Groaznic! Şi ce maşină era?

O blondă se duce la o staţie de benzină să-şi
alimenteze maşina. Aici îl întreabă pe vânzător ce benzină
are la pompă.
- De 95 şi de 98 ...
- Cum, nu aveţi nimic de anul ăsta?

Poliţistul opreşte o maşină.
- Aţi trecut de 60, de aceea vă amendez.
- Ce naiba, acum şi din cauza vârstei se dau amenzi?
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Într-o intersecţie, un poliţist opreşte o blondă
pentru depăşirea vitezei legale.
Poliţistul se dă jos din maşina şi îi cere femeii
permisul de conducere.
- Of, Doamne, spune blonda... voi poliţiştii sunteţi
exasperanţi, ar trebui să vă hotărâţi odată! Ieri îmi luaţi
permisul, astăzi vreţi să vi-l arăt...

Într-o intersecţie, un BMW îi taie calea unui Trabant
care avea prioritate. Tipul cu Trabantul se ia după BMW şi,
la următorul semafor, îl ajunge din urmă şi, dezamăgit, îi
zice de la obraz:
- Hai mă, ce naiba! Dacă nici noi ăştia cu maşini
nemţeşti nu ne putem înţelege...

Pe o autostradă în SUA, un turist german conducea
cu superviteză pe sens opus şi îl opreşte poliţia:
- Amendă pentru exces de viteză!
- În Germania nu există limite de viteză pe
autostradă, răspunde tipul cu tupeu.
- Da, dar amendă tot îţi dau, că erai pe sens opus.
- În Germania se merge şi pe contrasens, insistă
tipul.
- Da? Oricum nu scapi de amendă, zice poliţaiul.
Aveai luminile stinse.
- Şi ce dacă? Nu vezi că e ziuă?
- Aici da, dar în Germania e noapte, zice poliţistul.
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Un tip care mergea la volanul unei maşini luxoase
face pană fix în faţa unui spital de nebuni. Schimbă tipul
roata, dar după ce o pune pe cea de rezerva, dă cu piciorul
peste toate cele 4 şuruburi, care cad într-un canal.
Un nebun agăţat de gardul spitalului se uită la tip,
care încerca cu disperare să scoată şuruburile din canal şi
nu reuşea. După vreo jumătate de oră, nebunul se
plictiseşte şi îl întreabă:
- Auzi? Poţi ajunge cu maşina până la un service cu
roata prinsă în 3 şuruburi?
- Da, cum să nu, ar fi suficiente.
- Păi, scoate câte un şurub de la fiecare din cele 3
roţi şi le pui la cea de-a patra.
- Vai, mulţumesc mult, ce idee bună, m-ai salvat...
Cum naiba de te ţin închis la spitalul de nebuni?
- Păi, sunt nebun, nu idiot...

Mecanicul verifică maşina, după care îi spune proprietarului:
- Uitaţi, benzina este în ordine. Restul ar cam trebui
schimbat.

Q De ce în Statele Unite ale Americii orice mexican
care îşi cumpără un autoturism schimbă imediat volanul,
punându-şi unul mic?
A Pentru ca să poată conduce cu cătuşe...
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- Ce-i cu dumneata? Eşti orb?, îl întreabă pe şofer
pietonul pe care acesta tocmai îl lovise cu maşina.
- Cum adică, orb? Nu vezi că te-am nimerit?

Q Care este primul lucru pe care îl află o blondă când
face şcoală de şoferi?
A Că la volan se poate sta şi cu faţa.

Doi şoferi povestesc.
- Imaginează-ţi ce mi s-a-ntâmplat, spune unul. Vin
acasă de pe litoral, o gagică sexi pe marginea drumului.
Opresc şi o iau în maşină. Din vorbă în vorbă, observ că
fata este foarte disponibilă. O invit la Bucureşti la cină.
Vine. Mâncăm şi bem, îi cumpăr flori... după care o întreb
dacă nu urcă la mine. Şi ştii ce mi a răspuns?
- Nu.
- Cum ai ghicit?

Atenţie, a apărut un nou model de Trabant, cu patru
pedale: Una pentru ambreiaj, una pentru frână, una pentru
acceleraţie şi una pentru umflat manual airbag-ul.

- Când aţi observat că vi s-a furat automobilul?
- Aseară. Ies frumos din magazin, deschid uşa, mă
aşez la volan, dau să pornesc... maşina - nicăieri!
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- Soţia mea a salvat o mulţime de vieţi omeneşti azi.
- Nu mai spune? Şi cum?
- Dimineaţă nu a putut porni maşina.

- Ce mult mi-ar plăcea să am atâţia bani încât să-mi
cumpăr un Mercedes blindat!
- Dar la ce îţi trebuie tie un Mercedes blindat?
- Păi nu-mi trebuie, dar tare mi-ar plăcea să am
atâţia bani.

Un şofer e oprit de un agent de circulaţie:
- Bună ziua, sunt plutonier Tuţgureanu Constantin,
vă rog să prezentaţi actele la control.
Omul, ce să facă? Dă amărât actele. Poliţaiul se
încruntă un pic la ele după care zâmbeşte larg:
- Aaa, domnu' Lucian Blaga... poftiţi actele înapoi,
împreună cu complimentele secţiei nr. 4!
- Mmmulţumesc.... dar pentru ce?
- Ei... mai citim şi noi...

- Care este consumul acestei maşini? întreabă un
scoţian într-un salon auto.
- O, aproape nimic. O lingură de benzină la suta de
kilometri.
- Aha... Dar lingură mare sau mică?
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La poarta spitalului de urgenţă, un bărbat cu un
buchet de flori în mână se interesează:
- Nu vă supăraţi, în ce salon este internată doamna
care a fost accidentată azi?
- Unsprezece, doisprezece şi treisprezece.

O blondă intră într-o librărie şi cere o carte
modernă.
- Să fie ceva uşor? întreabă vânzătorul.
- Poate sa fie şi ceva mai greu, spune femeia. Sunt cu
maşina.

Doi fermieri povestesc.
- Ferma mea este atât de mare, încât dacă pornesc
dimineaţa cu maşina, numai seara ajung la celălalt capăt.
- Şi eu am avut o maşină la fel de hârbuită.

Un poliţist dă târcoale unui bar unde se consuma
alcool, gândindu-se că în felul acesta va prinde cu uşurinţă
câţiva şoferi piliţi.
La un moment dat, iese un client al barului, se
împiedică la intrare, se ridică cu greu şi începe să îşi caute
cheile, clătinându-se de zor, timp de cam vreo cinci
minute. După ce le găseşte, se duce îm pleticindu-se în
parcare şi le încearcă la vreo patru, cinci maşini, până ce o
găseşte în sfârşit pe a lui.
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Până să intre nefericitul în maşină, toţi ceilalţi clienţi
au plecat deja. Poliţistul îl urmăreşte satisfăcut şi îl
aşteaptă răbdător să iasă în stradă. Moment în care,
evident, îl opreşte, îi pune fiola şi... stupoare! 0,0% alcool.
Poliţistul e complet buimac. Şoferul, în schimb, îi spune
zâmbind:
- Ştiţi, în seara asta eu am fost momeala...

- Amice, ai băut cam mult şi te sfătuiesc prieteneşte
să laşi mai bine maşina aici şi să mergi acasă cu
tramvaiul...
- Nu, asta nu pot s-o fac. Tramvaiul nu o să încapă în
garaj!

În spital este adus un tip cu o fractură craniană. Sora
medicală completează fişa şi întreabă:
- Căsătorit?
- Nu, am avut un accident de maşină.

Am parcat maşina grăbit şi am dat o fugă să cumpăr
ţigări şi bere de la magazinul din colţ. Când am ieşit (după
numai câteva minute!), deja era afară un poliţist, care scria
de zor o amendă. M-am dus la el si i-am spus: "Poate vrei
să mă mai slăbeşti un pic". El a continuat să scrie amenda,
fără să se uite măcar la mine. Apoi l-am făcut "nazist". De
data asta, s-a oprit, s-a uitat la mine şi a început să scrie o
altă amendă, pentru cauciucuri uzate.
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Aşa că l-am făcut "bou", la care el a scris o a treia
amendă, pe lângă cele două deja lipite pe parbriz. Chestia
asta a cam durat vreo 20 de minute. Cu cât îl jigneam mai
tare, cu atât scria mai multe amenzi.
Până am obosit eu şi am hotărât să cedez. Aşa că am
plecat pe jos, am dat colţul şi m-am urcat în maşina mea.

Un automobil pe autostradă. La marginea drumului,
un semn - viteza maximă: 40 km/oră! Prudent, şoferul
încetineşte până la 20 km/oră. Cu toate acestea, la câţiva
metri mai încolo, un agent de circulaţie coborât dintr-o
maşină radar îl opreşte, îi cere actele şi îl întreabă pe un
ton plin de reproş:
- Şi încotro vă furişaţi aşa?

- Voi, bărbaţii, spune o femeie, n-aţi opri nici în ruptul capului să întrebaţi care e drumul. Mai bine pierdeţi
două ore în plus, până reuşiţi să găsiţi direcţia potrivită!
- E adevărat, pierdem noi două ore cu orientarea în
teren, dar le recuperăm din plin la parcarea cu spatele...

Un poliţist opreşte un şofer beat care mergea pe
contrasens.
- Unde te-ai pornit, amice?
- Nu ştiu, dar cred că am întârziat, că văd că restul se
întorc.
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Q Ce este un turist auto?
A Este persoana care călătoreşte peste 5.000 km ca
să facă apoi o poză lângă propria sa maşină.

- Nu aţi văzut semnul, domnule şofer? Aici se merge
numai într-o singură direcţie!
- Păi şi ce? Eu merg în două direcţii?

Un poliţist încearcă disperat să oprească un automobil. Văzând însă că şoferul nu vrea să încetinească, el se
decide să facă uz de armamentul din dotare. Aşa că trage şi
îl răneşte pe pasagerul de pe bancheta din spate a autoturismului. Maşina nu opreşte. Poliţistul mai trage o dată
şi-l împuşcă pe celălalt pasager care stătea în spate.
Maşina nu opreşte. Poliţistul mai trage o dată şi-l împuşcă
pe pasagerul din dreapta şoferului. Maşina se opreşte
brusc. Poliţistul se apropie în fugă de automobil şi în timp
ce îi pune cătuşele, îi spune şoferului:
- Bine că te-ai oprit! A patra oară nu mai trăgeam în
aer.

Dialog soţ - soţie, într-un automobil:
- Nu vrei să taci puţin, dacă te rog?, întreabă el... Pur
şi simplu nu pot să-mi dau seama dacă am reuşit sau nu să
pornesc motorul...
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Un poliţist opreşte un automobil:
- Actele la control, vă rog.
- Poftiţi !
- Îmi pare rău, dar cred că fotografia dumneavoastră
nu e în regulă!
- Cum nu e în regulă? Uitaţi, eu sunt al treilea din
dreapta...

- Scumpule, trebuie să-l concediem pe şoferul
nostru. Aseară mai că nu am făcut accident.
- De ce, dragă? E băiat bun. Eu zic să-i mai acordăm
o şansă.

- În câte secunde accelerează o Dacia de la 0 la 100
km/oră?
- Depinde ce maşină o tractează...

Q Ce este un şofer profesionist?
A Este omul care se pricepe suficient de bine încât să
poată conduce o maşină, dar care este suficient de
inteligent încât să nu deţină una.

A mia parte dintr-o secundă e timpul care trece de la
aprinderea culorii verzi a semaforului până când auzi
claxonul automobilului din spate.
321
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

- Scumpom n-ai vrea să te plimbi într-o maşină
spaţioasă, cu un motor puternic?
- Ba cum să nu, iubitule!, răspunde tânăra cu ochii
sclipind de bucurie!
- Hai atunci să ne grăbim! Poate mai prindem
autobuzul.

Q De ce credeţi că 90% din accidentele de circulaţie
sunt provocate de către şoferi în stare de ebrietate?
A Deoarece atunci când sunt beţi, ei îşi pun soţiile să
stea la volan.

O doamnă intră în fugă în staţia de taxiuri, se urcă
într-o maşină şi-i spune şoferului, cu o respiraţie uşor
accelerată:
- La maternitate.
Şoferul demarează în trombă şi accelerează claxonând de zor şi fără să mai ţină cont de culoarea semaforului.
La care femeia, speriată:
- Vă rog, conduceţi mai încet, ştiţi, eu doar lucrez
acolo.

Într-un atelier auto:
- Spuneţi-mi, vă rog, mai puteţi face ceva cu această
maşină?, întreabă clientul.
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- Desigur! îi răspunde meşterul. Este nevoie doar de
bara din faţă şi de cea din spate, iar între ele ar trebui pus
un nou automobil...

Unei doamne i se strică automobilul în plină autostradă. Disperată, ea opreşte un taxi şi roagă şoferul să o
ajute. Plin de bunăvoinţă, taximetristul încearcă să-i repare femeii maşina. Văzând că omul se străduie din greu,
tânăra se interesează cu o voce îngrijorată:
- Nu vă supăraţi că vă întreb, e o defecţiune gravă?
La care taximetristul, oftând din greu:
- Doamnă scumpă, dacă ăsta ar fi un cal, v-aş sfătui
să-l împuşcaţi...

O tânără dă examen pentru carnetul de conducere.
Examinatorul o întreabă:
- Spuneţi-mi, vă rog, ce semnificaţie are linia albă
continuă de pe mijlocul drumului?
- Hm... Cred că e pentru motociclişti.

O blondă imprudentă tamponează un automobil.
Şoferul maşinii avariate iese furios afară şi, după ce
constată pagubele, îi strigă furios blondinei:
- Auzi? Măcar ai dat examen pentru permisul ăla?
La care, blonda răspunde vexată:
- Bineînţeles c-am dat! Şi încă de mai multe ori decât
tine!
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Q De ce la trecerea unui pasaj de cale ferată se aude
acea sonerie când bariera e lăsată?
A E pentru şoferii orbi.

Pentru poliţişti, permisul de conducere este ca o
carte de credit: cum îl iau în mână, cum încep s-apară
banii.

Q Cu ce viteză trebuie să mergi pe drumurile
publice, astfel ca poliţia să nu te amendeze?
A Cu peste 120 la oră. Altfel, te-ar putea ajunge.

Sunt circumstanţe foarte sumbre să mergi cu maşina
cu farurile stinse, noaptea, prin pădure, legat fedeleş întrun portbagaj...

Q Poate o Dacie să atingă 150 km/oră?
A Da, dacă o arunci din avion.

Pe o motocicletă fără ataş circulau trei tipi. Văzândui, un poliţist începe să le facă semne disperate să tragă pe
dreapta. La care, unul din cei trei motociclişti, întinde
mâinile în lături şi strigă:
- Nu vezi că n-avem loc? Unde să te punem pe tine?!
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Un poliţist întinde chitanţa de amendă către un
şofer, care încălcase regulile.
- La ce-mi trebuie mie chitanţa voastră?, întreabă
enervat tipul.
- Păstraţi-o, răspunde poliţistul. La a 12-a amendă,
primiţi cadou o bicicletă.

Poliţistul opreşte o maşină şi-i spune şoferului:
- Dumneata duhneşti a alcool. Cum te-ai aşezat la
volan?
- Foarte greu. M-a ajutat un coleg.

- N-am fost beat când s-a produs accidentul, se
explică un şofer în faţa judecătorului. Am luat doar două
înghiţituri de vodcă.
- A, asta e cu totul altceva, răspunde judecătorul.
Iată de ce n-o să vă condamn la 1 an de închisoare, ci doar
la 12 luni.

- 120 de kilometri la oră? Fiţi serios, domnule
poliţist. Eu mergeam cu maximum 30!
- Păi, acu' de ce nu-mi spuneţi că stăteaţi pe loc?
- Eh, să ştiţi că, în principiu, chiar aşa a si fost!
- Bine, atunci plătiţi amendă. Aici parcarea este
interzisă.
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Q Ce înseamnă 90-60-90 pentru un şofer de TIR?
A Mersul cu maşina pe lângă un poliţist.

Q1 De ce merg cu o viteză atât de mare cei care
conduc Mercedes?
A1 Pentru că se tem să nu uite unde trebuie să
ajungă.
Q2 Şi atunci de ce îi vezi atât de des opriţi pe marginea drumului?
A2 Pentru că uită...

A doua lecţie a unei tinere la şcoală de şoferi.
Instructorul:
- Domnişoară, vă rog să porniţi motorul.
- Până la sfârşit?
- Cum adică? Nu-nţeleg?
- Să se pornească sau să se aprindă beculeţele?

Pasagerul îl roagă pe taximetrist:
- Opriţi, vă rog, lângă camionul acela.
Şoferul:
- Camionul tocmai demarează, vreţi să-l urmăresc?

- Mergeam prea repede?
- Nu, zburaţi prea jos!
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- Domnule poliţist, vă rog să-l arestaţi pe omul acela!
El este cel care mi-a furat maşina... Un Lăstun de culoare
verde!
- Răbdare! Puţină răbdare, domnule! Am să-l percheziţionez imediat.

Doi motociclişti în noapte văd farurile unui tir. La un
moment dat, unul dintre ei îi spune celuilalt:
- Uite, bă, încă doi ca noi! Hai să trecem printre ei!

- Un şofer este oprit de un poliţist. Coboară ăsta din
maşină ofticat şi-l întreabă pe agent de ce l-a oprit.
Agentul de circulaţie:
- Aveaţi peste o sută.
- Moştenire genetică, dom' poliţist.
- Cum?!?
- Şi tata, şi bunicul, şi străbunicul au depăşit suta.
Suntem o familie de centenari.

O tânără opreşte maşina în faţa semaforului, la roşu.
Se aprinde galben, doamna stă pe loc, verde, doamna iarăşi
stă. Se aprinde din nou roşu. În cele din urmă se apropie
un poliţist care o întreabă:
- Doamna doreşte altă culoare?
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Un poliţist stă într-o intersecţie. Vine un şofer şi
trece pe roşu. Poliţistul, nimic. Acelaşi şofer parchează
lângă el neregulamentar. Poliţistul, nimic. Şoferul se dă jos
din maşină şi îl scuipă pe poliţist. Nimic. Îi trage câteva
palme poliţistului. Ăsta, nimic. Şoferul se plictiseşte şi
pleacă fluierând. Atunci, poliţistul fuge după el, îi trage o
mamă de bătaie şi îi spune:
- Ai trecut pe roşu, n-am zis nimic. Ai parcat aiurea,
te-am lăsat în pace. M-ai scuipat, m-ai bătut, n-am avut
nimic cu tine, dar nu concep să fluieri fals din Bach.

- N-aţi memorat cumva, doamnă, numărul maşinii
care v-a accidentat?
- Nu, domnule poliţist, din păcate eu nu am memoria
cifrelor şi totul s-a petrecut aşa de rapid! Doar atât am
putut reţine, că lângă şofer stătea o femeie brunetă, cu
ochii fardaţi într-un bleu ţipător, cu două clipsuri. Sunt
sigură că nu erau de aur veritabil. Era îmbrăcată într-un
mantou negru, descheiat, prin care se vedea o rochie
decoltată, de un roşu putred. Dar altceva nu-mi amintesc...

O vrăbiuţă zbura cu viteză la nivelul solului.
Deodată, în faţa ei apare un BMW. Vrăbiuţa se izbeşte de
maşină şi cade ameţită.
Şoferul opreşte, o ridică, o ia acasă, o pune în colivie,
îi pune nişte pâine, îi pune nişte apă...
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Se trezeşte vrăbiuţa la un moment dat şi se uită
speriată în jurul ei. Vede gratii, vede apa, vede pâinea...
- Ai să-mi bag picioarele! Să ştii că l-am omorât pe
ăla cu BMW-ul.

O tipă blondă loveşte un parapet şi îndoaie portiera
maşinii. Un cioban de pe marginea drumului, care a vazut
faza ca să râdă de ea, îi spune să sufle în ţeava de
eşapament până când portiera revine la forma iniţială.
Blonda nu stă mult pe gânduri şi începe să sufle.
În timp ce era în plină activitate, o altă blondă apare:
- Ce faci, dragă?
- Păi uite suflu, ca să îndept portiera.
- Vai, dragă, da' fraieră mai eşti! N-o să reuşeşti
niciodată!
- De ce?
- Păi, nu vezi că ai ferestrele deschise?!

Un domn intră în restaurant şi face comanda. Când
se ajunge la capitolul băuturi alcoolice, domnul spune:
- Vă mulţumesc, am să mă limitez numai la apă
minerală, deoarece sunt cu maşina.
Peste un sfert de oră, chelnerul se apropie cu o sticlă
de vin:
- Puteţi să beţi liniştit. Maşina dumneavoastră tocmai a fost furată.
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Q Care este visul fiecărui şofer?
A Să stea trenul şi să treacă maşinile!

Englezii se hotărăsc să intre în rândul ţărilor
europene şi să modifice codul rutier pentru a circula şi ei
pe dreapta. Dar nu prea ştiu cum să abordeze problema,
aşa că îi roagă pe francezi să îi ajute. Răspunsul
francezilor:
- E prea complicat după atâţia ani de mers cu
maşinile pe stânga să convingi oamenii să meargă pe
dreapta.
- Duceti-vă la nemţi, că ei sunt cei mai ordonaţi.
Răspunsul nemţilor:
- Aici nu e vorba de o chestie simplă, asta e reformă
în toată regula. Vă sfătuim să cereţi aportul românilor, că
ei s-au specializat în reforme.
Răspunsul românilor:
- Este vorba de o schimbare mult prea mare ca să
poată fi făcută brusc! Vă propunem o reformă în trepte;
pentru început, în primele 6 luni, doar camioanele să
circule pe partea dreaptă.

Un tip dărâmă cu maşina 13 garduri, calcă 5 persoane, proiectează un camion.
- Ei, doctore, cum e?
- Am rezultatele analizelor. În alcoolul dumneavoastră am găsit trei picături de sânge.
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Doi scoţieni discută:
- Dragă John, am auzit de accidentul tău... Cum s-a
întâmplat?
- Traversam strada şi un prost de şofer m-a lovit...
- Şi... va mai trebui să foloseşti multă vreme cârjele?
- Doctorul spune că nu, avocatul spune că da!

O tânără ia lecţii de conducere. La examenul pentru
carnet, este întrebată:
- Ştiţi cum funcţionează motorul maşinii?
- Pot să explic cu cuvintele mele?
- Da, desigur!
- Brrrmmm, brrmmm, brrmmm!

- Cred că pietonul ăsta e sinucigaş. De zece minute
fuge în faţa maşinii. Ce să fac?
- Coboară de pe trotuar...

La o staţie de benzină cu o singură pompă, se
opreşte un tip cu un Hummer şi începe să bage benzină.
Trece o jumătate de oră, el bagă benzină... trece o oră, el
bagă benzină... în spatele lui se făcuse deja coadă, toţi
înjură în delir. Unul scoate capul pe geam şi îi strigă ăluia
cu Hummer-ul:
- Ascultă, bă! Măcar opreşte motorul când bagi
benzină...
332
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

O blondă îşi cumpără un Porsche ultimul tip, roşu,
metalizat, o bijuterie, ce mai... Pe drum i se strică maşina
şi, ca orice şofer, deschide capota.
Cu surpriză vede că nu are motor (astea au motorul
în spate). Speriată, nu ştie ce să facă, dar, deodată, acolo
opreşte alt Porsche roşu, altă blondă la volan. Nou venita
întreabă curioasă:
- Ce-ai păţit?
- Nu ştiu, cred că mi-am pierdut motorul pe drum.
- Aaa... Păi atunci o rezolvăm uşor, că am eu unul de
rezervă în portbagaj...

Q Care este cea mai lungă maşină din lume ?
A Trabantul: trei metri maşina, zece metri fumul.

- Sunt şofer de douăzeci de ani dar până acum n-am
avut decât trei accidente.
- Da? Ce coincidenţă! Şi eu la fel!
- Aha! Dar dumneata de când conduci?
- De ieri...

- Tată, ne poţi împrumuta maşina, mie şi prietenului
meu?
- Dar nu am deloc benzină în rezervor, draga mea.
- Nu-i nicio problemă, oricum nu intenţionăm să
ieşim din garaj cu ea.
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- Mamă, întreabă Ionel, ce se întâmplă cu maşinile
care nu mai sunt bune de nimic?
- Le cumpără taică-tău.

Trei candidaţi dau examenul de conducere la şcoala
de agenţi de circulaţie. Instructorul care îi examinează le
spune:
- Fiecare să-şi imagineze că este pe o serpentină şi
rulează cu 80 km/h. În stânga e muntele, în dreapta e
prăpastia. Deodată vă apar în faţă o tânără şi o bătrânică.
Ce călcaţi?
- Baba, că e păcat de puştoaică, răspunde primul.
- Fata, că mai are şanse de supravieţuire după
accident, răspunde cu un aer plin de siguranţă al doilea.
- Pe amândouă, că orice viraj e periculos în aceste
condiţii, zice cu emfază şi al treilea..
- Sunteţi picaţi toţi, ţipă instructorul exasperat.
Frâna trebuie călcată, idioţilor!

Pe autostradă, un Tico rămâne în pană de motor. La
volan, o femeie. Se dă jos din maşină oftând şi deschide
capota să vadă ce s-a întâmplat. Aplecându-se, un sân îi
iese din bluză afară. Un şofer trecând pe lângă ea observă
că tinerei îi era sânul ieşit afară şi comentează maliţios:
- Auzi, duduie?! Degeaba îi dai să sugă, că asta nu
mai creşte.
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Un autostopist se urcă într-o maşină. După o vreme,
autostopistul observă că maşina tot accelerează şi accelerează. La 180 km/h, soţia şoferului se-ntoarce şi zice:
- Nu vă faceţi griji. Soţul meu ar conduce maşina
chiar şi dormind pe acest drum!
- Nu-i aşa, Ionele? Ioneel, Ioneel! Trezeşte-te!

Familia cinează liniştită când, la un moment dat, un
perete începe să se prăbuşească. În spatele lui, printre
ruine, apare un automobil. Capul familiei se ridică nervos
de la masă şi-l întreabă pe şoferul maşinii:
- Unde, unde?
- La Braşov, răspunde uluit şoferul.
- Păi, atunci după camera copiilor faceţi la dreapta...

Un automobilist e prins de un radar, care-i înregistrează viteza şi-i fotografiază şi maşina. Primeşte apoi
prin poştă o amendă de 40 de dolari şi o fotografie a
maşinii. În loc să plătească, tipul se gândeşte s-o facă pe
isteţul şi trimite la poliţie o poză a unei bancnote de 40 de
dolari. Câteva zile mai târziu, el primeşte încă o scrisoare
de la poliţie care conţinea o altă fotografie, de data asta a
unei perechi de cătuşe.

Q Cum ajung cât mai repede la spital?
A Stai în mijlocul străzii!
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Un tip îşi găseşte BMW-ul cu botul praf în parcare, se
uită după autorul dezastrului şi nimic, în schimb vede un
bileţel pe parbriz:
"Regret că tocmai mi-am băgat cârligul de la Dacie în
mândreţea ta de maşină. Îţi scriu pentru ca fraierii de
martori care privesc să creadă că îţi las adresa, numărul de
telefon şi asigurarea."

Un ofiţer de poliţie trage pe dreapta o maşină care
tot depăşea linia continuă. Se duce la geamul şoferului şi-i
spune:
- Domnule, trebuie să suflaţi în această fiolă.
- Îmi pare rău, domnule poliţist, nu pot face asta.
Sunt astmatic. Dacă suflu, voi suferi o criză de astm.
- O.K. Atunci va trebui să mă însoţiţi la spital, să
luăm o probă de sânge.
- Nu pot face nici acest lucru. Sunt hemofilic. Dacămi luaţi sânge, voi sângera încontinuu până voi muri.
- Atunci vă vom lua o proba de urină.
- Îmi pare rău, domnule poliţist, nici asta nu pot
face. Sunt şi diabetic. Dacă fac asta, o să am probleme cu
nivelul zahărului în sânge.
- Bine, atunci veniţi aici şi mergeţi pe această linie
albă.
- Îmi pare rău, domnule poliţist, dar nici acest lucru
nu pot să-l fac în ruptul capului.
- De ce nu?
- Pentru că sunt beat.
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Un tip îşi aduce automobilul la un service auto.
- Soţia mea s-a lovit cu maşina de un stâlp...
La care mecanicul, uluit:
- De câte ori?

Traversând o stradă, un cetăţean este izbit de o
maşină, dar nu păţeşte nimic. Totuşi, şoferul îi pune câteva
bancnote în mână ca să împace lucrurile. Încântat, acesta
întreabă:
- Veniţi des pe aici, domnule?

Fiul discută cu tatăl său:
- Tată, mama ştie să conducă mai bine decât tine!
- Fugi de-aicea! Ce vorbeşti?!
- Dar tu singur ai afirmat că n-ai putea să faci nici 10
metri cu frâna de mână trasă, pe când mama a reuşit să
facă aşa 12 kilometri!

Un agent de circulaţie opreşte un şofer cu o maşina
superbă. Încearcă el disperat să găsească un motiv să-i dea
amendă, dar nu reuşeşte: şoferul este treaz, maşina este
într-o stare perfectă, are inclusiv extinctor şi trusă medicală echipată complet. Atunci poliţistul întreabă:
- Felicitări ! Nu doriţi să bem împreună un păhărel?
- Cum aşa, domnule agent, doar sunt la volan!,
spune indignat şoferul.
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- Ei, lăsaţi... Haideţi, numai un păhărel! Chiar vă
recomand să luaţi una mică, înainte de plecare.
- Nu, domnule, nici vorbă. Chiar nu am de gând să
fac aşa ceva!
- Bine, atunci ai de ales: sau plăteşti o amendă de 1
milion pentru conducerea maşinii în stare uşoară de ebrietate, sau plăteşti o amendă de 1,5 milioane pentru nerespectarea recomandărilor agentului de circulaţie.

Un grup de tineri cu maşini personale, discută aprins
despre maşini. Vine vorba despre Toyota Land Cruiser, iar
unul spune că maşina e bună, dar cam prea mare şi, în
plus, mai şi mănâncă nu mai puţin de douăzeci de litri. La
care, o tipă blondă din grupul respectiv întreabă uşor
nelămurită:
- Pe zi?!

Un şofer de tir sună speriat la centrală.
- Şefule, am o mică problemă! Mi s-a rupt oglinda
retrovizoare din partea stângă.
- Păi, schimb-o!
- Nu se poate. Tot camionul se sprijină pe ea!

Două femei povestesc.
- Soţul meu este mereu norocos. Ieri şi-a făcut
asigurare pe viaţă, iar azi l-a lovit o maşină.
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La o intersecţie din Chicago se îmbulzeşte foartă
multă lume.
- De ce s-au adunat acolo atâţia oameni? întreabă un
trecător. Ce s-a întâmplat?
- Nimic, îi răspunde un agent de circulaţie. Dar
fiecare doreşte să se convingă personal de asta.

- Atunci când ieşim cu prietenii undeva, eu îi dau
întotdeauna cheile de la maşină soţiei mele...
- Bine, dar soţia ta nici nu are carnet de conducere!
- E adevărat, dar cel puţin ea nimereşte să le bage în
contact.

Anunţ la staţia de amplificare într-un supermarket:
"Posesorul BMW 7, de culoare neagră cu numărul 12 B
LUK, care a parcat lângă un Ferrari roşu! Luaţi-vă, vă rog,
covata, că nu pot să-mi deschid portiera!"

Agentul de circulaţie către şoferul proaspăt tras pe
dreapta:
- Carevasăzică aţi trecut prin sensul giratoriu, da?
- Da, dom' poliţist, aşa e, am trecut pe-acolo.
- Dar spuneţi-mi, semnul pentru limitare de viteză laţi văzut?
Şoferul tace şi oftează obidit. Poliţistul, pe un ton
ceva mai ridicat:
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- Mai întreb o dată: semnul pentru limitare de viteză
l-aţi văzut?
- L-am văzut, domnule poliţist, recunoaşte şoferul cu
glas înfrânt.
La care agentul, cu glas mândru:
- Ei, feciorul meu l-a desenat!

Un agent de circulaţie, la locul accidentului, îi explică
într-un interviu TV lui Virgil Vochină despre importanţa
purtării centurii de siguranţă:
- Uitaţi-vă si dumneavoastră la acest om care nu a
purtat centura: capul rupt, intestinele pe parbriz, ochii în
pom, fără mâini. În schimb, uitaţi-vă şi la cel care a purtat
centura: zici că-i viu!

Un BMW merge cu 240 km/ oră pe autostradă.
Şoferul e oprit la un moment dat de un poliţist. Omul
coboară enervat din maşină, scoate anti-radarul, îl izbeşte
cu putere de pământ şi strigă:
- Am plătit 200 de euro pe porcăria asta şi nici măcar nu funcţionează.
La care poliţistul:
- Nu ştiu dacă funcţionează sau nu, dar eu v-am
oprit pentru că aveţi un bec stricat.

Într-un automobil, ea se opreşte brusc din vorbitul
la telefon şi îi strigă lui speriată:
340
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

- Idiotule! Uită-te naibii pe unde mergi, că era cât pe
ce să călcăm o pisică!
- Da, scumpo. Ai dreptate. Era sa călcam o pisica.
Dar, totuşi, nu crezi că ar fi mai bine să mă laşi pe mine la
volan?

Într-o benzinărie intră un tip, se duce direct la patronul staţiei şi-l întreabă:
- Nu aveţi nevoie de noi angajaţi?
- Nu, mulţumim, nu ducem lipsă de muncitori în
această perioadă a anului.
- Sunteţi sigur că aveţi oameni suficienţi?
- Sunt cât se poate de sigur, stimate domn. Nu facem
angajări. Avem personal destul.
- Atunci... La naiba, poate să-mi facă şi mie plinul
cineva?!

Declaraţie: Pietonul nu ştia în ce direcţie să se
îndrepte, aşa că l-am călcat. Maşina din faţa mea a lovit
pietonul în plin, dar acesta s-a ridicat repede de la pământ,
aşa că l-am lovit şi eu.

"Răzuieşte vopseaua de pe 3 BMW-uri şi poţi câştiga
automat, fără tragere la sorţi 10 ani de puşcărie sau
Marele Premiu - o excursie de 45 de zile la Spitalul Elias,
secţia reanimare! Şi tu poţi câştiga... Numai cine nu
încearcă nu câştigă!"
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SENS OPUS
- Atenţie, atenţie!, atrage atenţia un poliţist prin
intermediul unui post de radio. Pe autostrada BucureştiPiteşti o maşină circulă în sens opus. Vă rugăm conduceţi
cu mare atenţie.
Un şofer care asculta şi el transmisia izbucneşte:
- Cum unul? Toţi!

PE AUTOSTRADĂ
Ion îi spune soţiei în timp ce merg pe autostradă:
- Ce de şoferi nebuni şi iresponsabili există în ziua
de azi! Uite, de exemplu, şi BMW-ul ăsta: nu poate fi
condus decît de un nebun. De mai bine de jumătate de oră
rulează cu o 150 km pe oră în urma noastră...

- Tată, dacă tot i-ai cumpărat sorei mele un pian,
atunci ai putea să-mi cumperi şi mie o maşină sau măcar o
motocicletă...
- De ce vrei tu asemenea lucruri?
- Pentru a putea fugi în viteză de acasă când începe
să cânte iubita mea soră.

-

Am ajuns deja în oraş?
Cu certitudine, lovim din ce în ce mai mulţi pietoni.
Păi, încetineşte atunci!
Cum să încetinesc, dacă tu conduci?
342

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

RECLAMAŢIE
La poliţie:
- Când aţi observat că maşina dumneavoastră nu
mai este nicăieri?
- Seara, când punându-mă la volan, am realizat că
maşina dispăruse...

COPIL CUMSECADE
- Azi am nevoie de maşină.
- Eu cum merg la şcoală?
- N-ai putea şi tu să mergi măcar odată cu taxiul la
şcoală ca ceilalţi copii cumsecade?

- John! Vopseşte o parte a maşinii în albastru iar
cealaltă în galben!
- De ce, domnule?
- Pentru a induce în eroare martorii.

La intrarea într-un hotel de cinci stele din Paris
apare, din interiorul hotelului, un cetăţean beat şi-i spune
unui bărbat în uniformă ce stătea în fata uşii:
- Hei, adu-mi un taxi!
Bărbatul în uniformă spune ofensat:
- Domnule, eu nu sunt uşier, sunt amiral în marină!
- Foarte bine! spune cetăţeanul turmentat. Adu-mi
un vapor!
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Un şofer din provincie ajunge la Bucureşti. Nu prea
cunoaşte el capitala, se opreşte într-o intersecţie şi-l
întreabă pe poliţistul ce dirija circulaţia în zonă:
- Domnule ofiţer, încotro este Bulevardul Victoriei?
- Chiar pe el stau în acest moment, răspunde
zâmbind poliţistul.
- A, acum înţeleg de ce nu-l găseam nicicum...

TRAMVAIUL
- Amice, ai băut cam mult şi te sfătuiesc prieteneşte
să laşi mai bine maşina aici şi să mergi acasă cu
tramvaiul...
- Nu, asta nu pot s-o fac... Tramvaiul nu încape în
garajul meu!

ACTORI
Doi actori se opresc în staţia de taxiuri. Unul îl
întreabă pe şoferul de taxi:
- Până în centru, lângă Intercontinental, cât m-ar
costa?
- Cincisprezece mii.
- Şi dacă îl luăm şi pe colegul meu cu noi, atunci cât
ne va costa?
- Tot atât.
La care omul se uită la colegul său cu o umbră de
dispreţ:
- Vezi, ţi-am spus mereu că tu nu valorezi nimic!
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La oră de vârf, în miezul zilei o domnişoară grăbită
este prinsă într-un blocaj de circulaţie, îi spune stresată
şoferului de taxi:
- Spuneţi-mi, nu s-ar putea să mergem puţin mai
repede?
- Eu aş putea domniţă, mormăie taximetristul, dar
nu pot să las aici maşina...

Popescu aşteaptă pe aeroportul Otopeni cu micuţa
lui maşinuţă, un Polski Fiat, o rudă din occident. După
decolare îl invită la o tură mică prin capitală pentru a-i
arăta cîteva din frumuseţile Bucureştiului. Între timp îi dă
şi cîteva explicaţii:
- Acesta este Bulevardul Victoriei... Aceasta este
Casa Poporului... Aceasta este Piaţa Universităţii...
Dintr-o dată, totul se întunecă.
- Şi acum unde suntem?, întreabă curios pasagerul.
într-un tunel?
- Nu. Suntem sub un camion.

În mijlocul drumului, sprijinită de o mulţime de
pietre se află o lampă de semnalizare. Şoferul observă la
timp obstacolul şi-l întreabă pe cel care repara drumul:
- De ce este aici lampa aceasta semnalizatoare?
- Pentru a putea fi văzute pietrele.
- Şi de ce sunt aici pietrele?
- Pentru a sprijini lampa.
345
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

SECETĂ
- Pentru Dumnezeu, nu conduce atât de repede căci
în curând vom ajunge în şanţ!
- Nu-ţi fie teamă, s-a scurs deja toată apa din el!

Poliţaiul opreşte o maşină şi îl pune pe şofer să sufle
în fiolă:
- Vă rog să suflaţi!
- Nici nu mă gîndesc.
- Vă rog să suflaţi, imediat!
- Nu!
Poliţistul îşi pierde răbdarea.
- Ascultaţi, suflaţi în fiolă că dacă am să fiu nevoit să
suflu eu, dumneata nu vei mai avea permis toată viaţa!

Imediat după cel de-al doilea război mondial pe
teritoriul Germaniei manifestările antisemite de orice fel
erau pedepsite cu asprime. Pe o autostradă ce ducea spre
Hamburg rulează liniştit un Opel imens. În urma lui, o
maşină mică se grăbeşte să ajungă la destinaţie şi încearcă
mereu să depăşească Opelul al cărui şofer se împotriveşte
cu înverşunare tăind calea micii maşini. Din ce în ce mai
nervos, şoferul automobilului mic coboară la un semafor
şi-l întreabă pe şoferul Opelului:
- Spuneţi-mi, sunteţi evreu?
- Nu, nu sunt evreu.
- Nu? Atunci să te duci la dracu’, împuţitule!
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Ion se laudă în permanenţă unui prieten ce şofer
bun este. Până la urmă îl şi convinge să urce lângă el
pentru a demonstra cele afirmate. Se şi duc ei la munte, ca
să demonstreze Ion ce şofer adevărat este, dar în chiar
prima curbă intră în şanţ. Din fericire sunt nevătămaţi şi
pot să iasă fără probleme din maşină. Nervos, prietenul îi
spune lui Ion:
- Ei, păi aşa şi eu ştiu conduce!
- Acum e uşor să vorbeşti, prietene!, spune Ion.
După ce ţi-am arătat cum trebuie...

O limuzină imensă circulă cu viteză. La marginea
şoselei, un copil gesticulează disperat. Maşina frânează,
şoferul se apleacă afară nervos şi spune:
- Cum ai tupeul să opreşti maşina aceasta, ştii tu
cine se află în ea?
- Ştiu. Domnul lliescu.
- Ei, şi-atunci cum ai avut totuşi curajul?
- Vă rog să vă uitaţi la roata din stânga-spate...
Imediat va cădea!
Şoferul coboară şi constată că băiatul avea dreptate.
La acestea perdeaua se trage, geamul se lasă în jos şi se
iveşte capul domnului lliescu, chemându-l pe micuţ.
- Eşti un copil extraordinar, băiete. Ai descoperit din
timp sabotajul împotriva mea şi prin asta mi-ai salvat
viaţa. Ce ai dori drept recompensă?
- Doar atât, domnule lliescu... să nu-i spuneţi tatălui
meu nimic din ce s-a întâmplat.
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Fericitul proprietar al unei maşini sport noi este
întrebat de prieteni:
- Cum merge cu şofatul?
- Ca la şah.
- Cum adică, ca la şah?
- Păi, lovesc când vreun cal, când vreun nebun.

La graniţa româno-bulgară, un vameş observă în
portbagajul unei maşini un sac mare.
- În sacul ăsta ce aveţi?
- Mâncare pentru păsări, îi răspunde şoferul. O duc
papagalului meu.
- Deschideţi-l!
Omul deschide sacul în care se află douăzeci de
kilograme de cafea.
- Aşa, deci, dumneata îţi hrăneşti papagalul cu cafea
boabe? întreabă zîmbind ameninţător vameşul.
- Mănâncă sau nu mănâncă, altceva nu-i dăm.

PANTĂ
Un autobuz coboară cu o sută douăzeci de kilometri
la oră pe o pantă. Un bărbat aleargă din răsputeri după el.
Îl vede un călător şi-i strigă:
- De ce alergi aşa? Imediat vine autobuzul următor!
- Asta este posibil, strigă bărbatul, dar eu nu sunt
şoferul aceluia.

348
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

Blondele au aflat că un tractor costă
mai mult decât un BMW.

-

De ce l-au dat afară pe Popescu?
A intrat în biroul şefului fără să bată la uşă.
Ei, şi ce-i aşa mare lucru? Au mai făcut-o şi alţii!
Da, dar nu cu camionul...

ÎNTUNERIC
- Dragul meu, îi spune seara la cină nevasta, soţului,
n-am băgat maşina în garaj.
- De ce?
- Pentru că era prea întuneric ca să mai adun toate
bucăţelele de pe carosabil.
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Ion este internat la spitalul de urgenţă cu leziuni
grave. Un prieten îl vizitează şi, curios, îl întreabă:
- Cum ai putut să ajungi în halul ăsta? Cum s-a
întâmplat?
- Mergeam cu bicicleta pe drumul naţional. Era
întuneric şi la un moment dat apar din faţă doi
motociclişti. Văzînd că mai este destulă distanţă între ei,
m-am decis să trec prin mijloc...
- Şi?
- Era o maşină.

După un grav accident rutier, Ion este internat întrun spital de recuperare. După o săptămână soţia lui îi face
prima vizită. Soţul se uită mirat la ea de după bandajele de
pe faţă. Îi spune:
- Mărie, de ce eşti atât de bine dispusă?
- Imaginează-ţi, răspunde femeia, mecanicul auto
mi-a spus că într-o singură săptămână maşina va fi din nou
bună.

ŞOARECI
În urma unui accident de circulaţie:
- Domnule, îmi pare nespus de rău, dar v-am lovit
mortal pisica. Aş dori să mă revanşez cumva şi să-mi
răscumpăr greşala.
- De acord, domnule. Dar ştii dumneata să prinzi
şoareci?
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După un accident rutier victima, un bărbat, se
trezeşte puternic ameţit şi întreabă buimac:
- Unde sunt? Doar n-am ajuns în rai?
- Nu, dragul meu, doar sunt aici lângă tine, îi răspunde liniştită nevasta.

- Doamnă, aici este şoferul care v-a lovit aseară cu
maşina. V-a adus un imens buchet de trandafiri roşii. Poate
să intre?
- Da, dar numai pe jos.

- Dumneata de ce te afli în spital?
- Pentru că am condus prea repede. Dar dumneata?
- Pentru că am trecut prea încet pe trecerea de
pietoni.

PILOTUL
Un pilot de formula unu suferă un accident mortal.
Soţia lui este chemată pentru a confirma identitatea
decedatului. Este dusă în încăperea în care sunt păstrate la
rece cadavrele. Medicul legist deschide un setar dar acesta
este gol. Îl deschide şi pe cel de-al doilea care este tot gol.
La al treilea sertar gol femeia izbucneşte în plâns:
- El este! Îl recunosc! Sărmanul, niciodată nu a fost
în primii trei!
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MIRIAPOD
Un şofer loveşte un pieton. Victima este transportată
la spital unde i se amputează un picior. După însănătoşire
la tribunal, omul cere o despăgubire de cinci sute de
milioane. La acestea şoferul spune:
- Dumneata crezi că eu sunt miliardar?
La care, victima:
- De ce? Dumneata crezi că eu sunt miriapod?

Un scoţian este accidentat de un şofer neglijent, dar
nu suferă nici o leziune majoră. Şoferul, cu sentimentul
vinovăţiei, se oferă totuşi să-i dea cincizeci de lire.
Scoţianului îi scapără ochii de speranţă:
- Spuneţi-mi, treceţi des pe-aici?

Ion este accidentat de o maşină. Rămâne nemişcat
pe carosabil. Apare poliţaiul, îl atinge. Ion îl întreabă:
- Cât e ora, domnule poliţist?
- Opt fără un sfert...
- Fără un sfert? Atunci vă rog să fiţi amabil să mă
treziţi peste un sfert de oră.

DACIA NOVA
- Domnule doctor, vă rog să mă ajutaţi! Soţul meu se
crede o Dacie Nova nouă-nouţă.
- Hm... Şi ce manifestări are?
352
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

- Se plânge că are probleme cu aprinderea, că, carburatorul este mult prea zgomotos, că stomacul îi arde de
la acidul din baterie şi bea numai apă distilată...
- Vă rog să-l conduceţi înăuntru.
- De acord, domnule doctor, numai vă rog să-mi
spuneţi unde se află la acest model frâna de mână?

Doi amici povestesc.
- Imaginează-ţi, explică primul, tocmai acum am citit
că la New York în fiecare cinci minute este accidentat un
om...
- Săracul, cum de mai rezistă?

Un şofer înrăit suferă un accident destul de grav. Se
trezeşte pe masa de operaţie şi observă că i se
administrează sânge. Se uită la ac şi apoi la flacon, după
care zice:
- Măcar este fără plumb?

În toiul unei manevre militare, un camion se
împotmoleşte în noroi. Spre norocul şoferului, se opreşte
lângă ei o maşină din care coboară patru ofiţeri superiori.
Cu eforturi mari reuşesc să scoată în cele din urmă
camionul înnămolit.
- Uf, ăsta n-a mers deloc uşor! se şterge un ofiţer de
sudoare. Spune-mi, ce transporţi tu în camionul ăsta?
- Cincisprezece bibani, domnule general!
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HORNARUL
- Ai auzit vecine, azi a fost lovit un hornar tocmai în
centrul oraşului? Ce părere ai?
- Fantastic! În ziua de azi nici măcar în vârful unei
case nu mai poate fi în siguranţă omul!

Două roşii se plimbă pe stradă. Una este lovită de o
maşină în plină viteză.
Cealaltă îi spune:
- Hai, bulion mic, să mergem mai departe!

SCHIMB
- Domnule, când am cumpărat maşina de Ia
dumneavoastră mi-aţi promis că orice se va rupe îl veţi
schimba! Nu-i aşa?
- Da, aşa este.
- Atunci să ştiţi că am venit după un dinte şi două
coaste!

Un bogat producător de coniac este accidentat într-o
localitate rurală. Este găsit de un grup de ţărani care se
întorceau de pe câmp. Aceştia îi dau să bea lapte cu coniac.
După ce bea până şi ultima picătură bărbatul se ridică în
fund şi spune:
- A cui este vaca aceasta? Ofer proprietarului cincizeci de milioane!
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NENOROCIRE
Un şofer începător accidentează un pieton. Speriat,
se opreşte şi sare ca ars de la volan apropiindu-se de
sărmanul om.
- Vi s-a rupt ceva?
- Cred că da... se vaită omul.
- Vă promit că am să vă despăgubesc. Sunteţi cumva
căsătorit?
- Nu, vă rog, se chinuie să răspundă victima, acum
m-a lovit prima oară nenorocirea.

- Care este culmea amabilităţii?
- Care?
- Dacă un om lovit de o maşină şi transportat de
urgenţă la spital îl întreabă pe şofer cu ce îi este dator
pentru transport.
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- Centrala! Centrala!, strigă taximetristul în staţia
radio. Am găsit pe bancheta din spate o pisică moartă. Ce
să mă fac?
- Du obiectul găsit la sediu şi dacă în trei luni nu se
prezintă nimeni să-l ridice atunci este al tău.

În praful de la marginea străzii o găină scormoneşte
insistentă după nişte râme. Tocmai atunci trece pe acolo
un tir şi calcă găina. Găina zace o vreme în praful de pe
drum, după care îşi revine şi scuturîndu-se zice:
- Ăsta da cocoş...

Doi prieteni:
- Imaginează-ţi! Mâine se vor împlini douăzeci de
ani de la căsătoria noastră şi am cumpărat pentru nevastămea şi pentru mine două bilete la formula 1.
- Asta da, surpriză!
- Te cred! Ea ar fi vrut să meargă la teatru.

O femeie fatală stă într-o staţie aşteptând autobuzul
pentru a o duce acasă. Afară plouă tare. Un Porsche alb
superb frânează brusc şi un bărbat prezentabil o întreabă
pe domnişoară:
- Vă pot conduce acasă, domnişoară?
Femeia îl măsoară din cap până în picioare:
- Nu mă deranjează, dar unde staţi?
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AUTOSTOPISTA
O domnişoară drăguţă face autostopul la marginea
străzii. Trece pe acolo un camion, opreşte şi o ia pe frumoasa fată. Înainte de a se face comodă, ea îşi scoate
chiloţii şi-i pune în rucsac.
- Ce faci?, întreabă înmărmurit şoferul maşinii.
- Cunosc deja şoferii de camion! Mai bine mi-i dau
jos pentru că şi ieri s-au murdărit cu ulei de motor...

CONDUCERE
- Domnule doctor, ce să mă mai fac, nu mai rezist, se
plânge o femeie la neurolog. Dacă soţul meu este alături de
mine când conduc atunci are mereu ceva de adăugat...
întoarce-te la dreapta, accelerează, frânează, opreşte-te!
Ce să mă mai fac?
- Liniştiţi-vă doamnă, toţi bărbaţii sunt la fel, dacă
soţiile lor conduc maşina...
- Da, numai că eu nu conduc maşina, ci tramvaiul...

ELEGANŢĂ
Ion cunoaşte o femeie şi o invită la un restaurant
elegant să cineze.
- Spuneţi-mi, domnişoară, se adresează el femeii,
ştiţi care este diferenţa dintre un taxi şi un tramvai?
- Nu, răspunde mirată femeia.
- Foarte bine, spune Ion. Atunci mergem cu tramvaiul.
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Două fete îşi povestesc peripeţiile ca autostopiste.
Una dintre ele spune:
- Toţi şoferii sunt la fel!
- După părerea mea nu sunt toţi la fel. Mai sunt şi
din aceea care se opun...

JAF ŞI VIOL
O bandă de hoţi opreşte un autocar. Şeful bandei dă
câteva sarcini oamenilor săi:
- Bărbaţii să fie jefuiţi, iar femeile să fie violate!
Un bandit mai milostiv spune:
- Şefule, măcar pe femei să nu le maltratăm!
La care se aude o voce de femeie de pe un scaun din
spatele autocarului:
- Auzi, dumneata să nu te amesteci în treburile
şefului tău!

- Vara trecută am accidentat o femeie, îi povesteşte
Ion unui prieten.
- Şi ce pedeapsă ai primit?
- Am luat-o de nevastă.

- Imaginează-ţi, ieri soţul meu a cumpărat un
Rembrandt original.
- Da? Şi câţi kilometri are la bord?
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SFAT
Ion merge într-un bar de noapte şi după o vreme
începe să se simtă bine. Băut fiind, suficient cât să-i apară
curajul, se leagă de o târfă din local şi o invită afară. Sosită
tocmai în acel moment, soţia lui îi trânteşte două palme
sănătoase şi-l bagă într-un taxi. Pe tot parcursul călătoriei
îl face în fel şi chip... După o vreme, şoferul spune:
- Domnule, ascultaţi-mă, pe femeia asta o putem lăsa
în stradă şi ne întoarcem după cealaltă.

OSPITALITATE
Herr Muller le povesteşte vecinilor săi în Germania
despre ospitalitatea românească.
- Imaginaţi-vă, stă omul în centrul Bucureştiului, pe
trotuar, şi la un moment dat se opreşte o maşină lângă el.
Şoferul ne face o invitaţie la un tur al oraşului, la cină, ba
chiar este dispus să împartă şi apartamentul...
- Toate astea ţi s-au întîmplat ţie?
- Nu. Sorei mele.

Un tânăr opreşte pe drumul naţional o maşină.
- Nu vă supăraţi, nu sunteţi drăguţ să-mi duceţi
geaca până la Sibiu?
- Cu plăcere, domnule, spune şoferul, dar cum veţi
intra în posesia ei acolo?
- Foarte simplu, răspunde tânărul, eu deja sunt în ea.
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O femeie tânără la ginecolog:
- Îmi pare rău, doamnă, dar copilul are o poziţie
foarte proastă, îi spune medicul după consultaţie.
- Nici nu-i de mirare, spune femeia. Dacă mă gândesc ce-a fost în noaptea aceea în Lăstun!

- Aud, domnule Popescu, că fata dumneavoastră a
plecat în luna de miere cu maşina.
- Da.
- Şi aveţi vreo veste de la ea?
- Da, chiar două. O dată au sunat poliţaii, iar o dată
cei de la salvare.

Maşina lui Ion i s-a stricat şi nimeni nu ştie s-o
repare. Degeaba o duce sărmanul om dintr-un service în
altul, nimeni nu ştie să-i facă nimic. Până la urmă, cineva se
oferă totuşi să-l ajute...
Deschide capota maşinii, loveşte de două ori cu un
ciocan în motor şi, minunea-minunilor, motorul începe să
funcţioneze ca nou.
- Vă mulţumesc, cu ce vă sunt dator?
- Cu o sută de mii, domnule.
- O sută de mii?
- Da.
- Pentru două lovituri de ciocan?
- Cele două lovituri sunt numai două mii, domnule.
Ceilalţi sunt pentru că ştiu unde trebuie să lovesc.
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- Domnule mecanic, nici nu ştiţi ce mult mă bucur că
în timpul nopţii mă ajutaţi să-mi repar maşina, spune un
conducător auto rămas cu maşina în pană la marginea
unei străzi, în afara localităţii!
- Ce să spun eu!, răspunde mecanicul.

CĂLDURĂ MARE
În faţa casei de nebuni, un personaj circulă de cîteva
ore bune, în stânga şi-n dreapta, cu o uşă de maşină în
spinare. Cineva îl întreabă:
- Dumneata ai înebunit? De ce cari în căldura asta
ucigătoare o uşă în spinare?
- Îi bună asta şi pe căldură! În cel mai rău caz las
geamul jos.

EROTIC
- Mi-ar plăcea o pânză sexi pe care s-o pun deasupra
patului din dormitor, se adresează un bărbat unui vînzător
te tablouri.
- O secundă, spune comerciantul, şi se duce în spate
de unde aduce o pânză care reprezintă o maşină acoperită
cu o husă.
- Poftiţi!
- Ăsta-i tablou erotic, la dumneavoastră?
- Domnule, îl priveşte vânzătorul, aveţi habar de ce
se întâmplă în maşină?
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- Eu am o maşină atât mare în America, povesteşte
românul reîntors din SUA, încât circul pe jos prin ea.

Un turist din occident se uită într-o vitrină în care
este expus, printre alte maşini, şi un Lăstun roşu. Într-atât
de mult îi place maşina încât intră în magazin şi întreabă:
- Cât costă o pereche?

O maşină mică se opreşte la benzinărie. O voce
supţire şi tremurătoare se aude din interior:
- Aş dori două sute de mililitri de benzină!
La care omul de la pompă îi spune:
- Nu vreţi să suflu şi vreo două guri în roţi?

-

Eşti mulţumit cu noua ta motocicletă?
Vai, abia am avut timp să o încerc.
Păi cum de?
Sau ea este în reparaţii, sau eu sunt în spital.

Merge Ion cu sapa în spinare pe drumul naţional. Un
Mercedes opreşte în faţa lui cu roţile scrâşnind. Şoferul
scoate capul şi întreabă:
- Taică, îmi arăţi încotro este dealul cu vie?
- Desigur, spune bătrânul. Urmaţi-mă, şi eu întracolo merg.
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- Ştii să conduci, Jean?
- Ştiu, domnule.
- Atunci condu-mi, te rog, curentul de aer în mansardă! E-o căldură acolo!...

Judecătorul îl întreabă pe inculpat:
- De ce aţi furat maşina?
- Nu, eu nu am furat, domnule judecător, spune cu
inocenţă inculpatul. Am crezut că nu avea stăpân.
- Cum aţi crezut asemenea lucru?
- Era în faţa cimitirului.

ÎNGERUL PĂZITOR
- Domnule mecanic, vă rog să vă uitaţi puţin prin
motorul Cielo-ului meu! Dacă depăşesc o sută de kilometri
la oră ceva începe să sune din motor.
- Cu siguranţă că este nimeni altul decât îngerul
dumneavoastră păzitor!, răspunde meşterul.

CATOLICI
O maşină accidentată este transportată cu o husă pe
ea de către un ins. În cele din urmă acesta vede o femeie
bătrână şi-o întreabă:
- Spuneţi-mi, vă rog, există în satul ăsta mecanici?
- Nu, în satul acesta toţi suntem catolici.
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- Domnule poliţist, ajutaţi-mă! Mi-au furat maşina!
- Aţi văzut cine a făcut-o?
- Asta, din păcate nu, dar am reuşit să notez numărul maşinii...

ÎNJURĂTURI
Un şofer înjură de mama focului. Poliţistul îl opreşte
şi-l întreabă:
- Ei, ei, domnule Popescu, unde ai învăţat dumneata
să înjuri în halul ăsta?
La care şoferul spune:
- Nu se învaţă! Pentru aşa ceva trebuie să ai carnet!

- Ţi-ai cumpărat din nou o maşină nouă?
- Am fost nevoit. La cealaltă mi s-a umplut deja
scrumiera.
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Postul de radio din Erevan este întrebat: "Este
adevărat că în Erevan se împart la toată lumea Moskvicsuri?". Răspuns: "Ştirea este adevărată. Numai că nu în
Erevan, ci în Tbilisi, şi nu Moskvics-uri, ci Volga, şi nu se
împart, ci se confiscă."

- Aş dori să cumpăr o maşină mică!
- Cumpăraţi-o pe aceasta, dar cumpăraţi cu ea şi o
centură de siguranţă.
- De ce?
- Pentru ca să scăpaţi de taxele de drum.
- Cum?
- O luaţi în spate şi spuneţi că este rucsac.

S-a stricat Dacia lui Ion pe autostrada BucureştiPiteşti. Bărbatul coboară, deschide capota, se uită la motor
dar nu reuşeşte să facă nimic. Spre norocul lor opreşte un
şofer de tir care se oferă să-i tracteze pînă la primul atelier
de reparaţii auto în schimbul a cincizeci de mii de lei.
Neavând altă alternativă, Ion e de acord. Se leagă cele două
maşini şi pornesc mai departe spre atelier. Nevasta lui Ion
se revoltă:
- Ăsta-i şantaj! Cincizeci de mii şi el avea drum tot
încolo...
- Da, răspunde Ion, dar şi eu am să-l trag în piept.
Am tras frâna de mână!
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Un Jagur nou-nouţ rulează cu o sută de kilometri la
oră pe o pantă. Dintr-o dată, din stânga lui, apare şi-l
depăşeşte în viteză un Lăstun. Şoferul micii maşini strigă:
- Cunoaşteţi Lăstunul?
Enervat la culme, şoferul supermaşinii accelerează
şi-l depăşeşte. Nu durează mult însă şi maşinuţa trece din
nou în faţă.
- Cunoaşteţi Lăstunul?
- Nemernicul!, izbucneşte proprietarul maşinii sport
şi apasă acceleraţia până la maxim. Îl depăşeşte până la
urmă pe Lăstun, dar acesta apare din nou în stînga lui:
- Cunoaşteţi Lăstunul? Spuneţi-mi, vă rog, unde este
frâna de mână?

- N-ar trebui să spălat parbrizul ăsta? Nu se vede
nimic prin el!
- E de prisos! Oricum mi-am uitat ochelarii acasă.

La marginea unui drum stă o Dacie cu capota
desfăcută. Ion, din cap până-n picioare plin de ulei, înjură
de mama focului. Pe acolo trece un preot şi-l sfătuieşte:
- Nu înjura fiule, mai bine roagă-te! Omul nostru îl
ascultă şi începe să se roage. Minunea minunilor, motorul
porneşte.
La care popa, uimit:
- Ei, la dracu'...
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HUSA
O voce agitată sună la poliţie:
- Vă rog să mă ajutaţi! Mi-au furat Lăstunul din fata
casei. Nu a mai rămas decât husa.
- Sunteţi sigur? Aţi scuturat bine husa?

Trei şoferi povestesc. Unul este american, unul
francez, iar celălalt rus.
- Eu am un Mercedes, spune americanul, soţia mea
are un BMW. În străinătate circulăm cu o rulotă echipată
complet.
- Eu am un Peugeot, spune francezul, soţia mea are
un Renault, iar în străinătate circulăm cu trenul.
- Eu am o Lada, spune rusul. Soţia mea circulă cu
metroul.
- Şi cu ce circulaţi în străinătate?
- De cele mai multe ori, cu tancul.

SPIRIT DE OBSERVAŢIE
O femeie foarte elegant îmbrăcată este lovită de
maşină. Cum îşi revine, un poliţist o ajută se ridice şi o
întreabă:
- Nu aţi reţinut cumva numărul maşinii?
- N-am avut timp, totul s-a întîmplat atât de repede.
Numai atât am văzut că pe bancheta din spate era o femeie
cu părul roşcat, cu un sacou albastru, cu o pălărie neagră, o
geantă de asemenea albastră şi folosea un ruj închis...
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- Mi-ai reglat aprinderea la maşină, Jean?
- Da, arde deja tot garajul.

-

Măi, Ioane, îţi picură prin capota maşinii!
Ştiu.
Întotdeauna asa face?
Nu. Numai când plouă.

O imensă maşină americană este oprită la marginea
drumului. Capota este deschisă şi un bărbat trebăluieşte
ceva sub ea. Deodată lîngă ea se opreşte un Lăstun. Şoferul
maşinuţei întreabă:
- Vă pot ajuta cu ceva?
Americanul se uită la el cu o umbră de dispreţ.
- Da. Dacă sunteţi amabil să conduceţi pînă la
capătul maşinii şi să vă uitaţi dacă nu cumva am pană pe
spate...

Ion vine într-o zi acasă cu patru jenţi de aluminiu
cumpărate la mâna a doua. Nevasta îl întâmpină cu
nemulţumire.
- Ce-i asta?
- O afacere de ocazie.
- Eşti nebun, nici măcar nu avem maşină!
La care Ion:
- Haide... Şi tu porţi sutien!
369
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

NOROCUL
Ion ajunge dimineaţa acasă şi-i spune cu mândrie
soţiei:
- Iubito, aseară am început să jucăm cărţi şi am avut
noroc atât de mare încât am câştigat Cielo-ul Popeştilorl
- Şi, unde-i maşina?
- M-am gândit, s-o car acasă? Am vândut-o rapid.
- Ei, atunci unde-s banii?
- Ştii, după ce mi-au plătit-o m-am întors, am început din nou să joc, dar norocul s-a întors de tot...

Un comerciant proaspăt îmbogăţit intră într-un
salon auto pentru a-şi cumpăra o maşină. O alege pe cea
mai frumoasă şi mai scumpă şi întreabă:
- Este destul de rapidă maşina asta?
- Vă cred! Maşina asta atinge o sută optzeci de
kilometri într-o oră, o laudă comerciantul.
- Ei, nu glumiţi! răspunde inteligent buticarul. Într-o
oră nici măcar nu sunt o sută optzeci de kilometri!

- În viaţa mea n-am avut aşa zi norocoasă!, îi spune
Ion lui Popescu. Imaginează-ţi că la tragerea la sorţi am
câştigat un Mercedes... Unchiul meu din America mi-a
trimis cinci mii de dolari şi nevastă-mea s-a mutat la
maică-sa.
- Ei, ei, spune pesimistul Popescu, nu te bucura prea
repede! Nevasta încă poate să se întoarcă...
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- Azi am făcut fericiţi trei oameni, se laudă un vânzător de automobile.
- Cum?
- Unuia i-am vândut un Porsche de doar doi ani, aflat
într-o stare impecabilă, iar celuilalt un Mercedes nou nouţ,
cu zero kilometri la bord.
-Dar ăştia-s numai doi, unde-i al treilea?
- Dar voi ce credeţi, eu n-am cîştigat nimic din toată
afacerea asta?

După o specializare de doi ani în SUA, inginerul se
întoarce acasă cu o maşină superbă. Întâlnindu-se cu
iubita, îi arată frumoasa maşină:
- Priveşte, dacă apăs butonul ăsta atunci se lasă
geamul din faţă-dreapta, iar dacă-l apăs pe acesta atunci se
lasă cel din faţă-stînga. Dacă apăs butonul ăsta, porneşte
aerul condiţionat. Butonul ăsta este, în schimb, cel mai
interesant...
- De ce? Ce face?
- Dacă îl apăs, atunci o mână intră la tine sub fustă...
Fata se uită la el iritată:
- Te-ai ţicnit acolo în America! Tu nu mai ştii să faci
nimic cu propriile-ţi mâini?

- Trebuie să fac neapărat cură de slăbire.
- De ce? Arăţi chiar foarte bine.
- Mi-am cumpărat un Lăstun!
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Soseşte cu trenul din capitală, în interes de serviciu,
un director de fabrică. La ieşirea din gară acesta se uită
după un taxi. Se şi aşează într-unul, dar dintr-un altul
cineva îl strigă:
- Domnule, de ce v-aţi aşezat acolo? Pe acel şofer
nici măcar nu-l cunoaşteţi, pe mine, însă, da!
- Pe dumneata? De unde?
- Nu mai ştiţi anul trecut, când ne-am răsturnat în
şanţ?!

GARANŢIE
Popescu şi-a cumpărat o maşină nouă şi o arată cu
mândrie prietenilor săi.
- Este folosită, dar vînzătorul mi-a dat şase luni
garanţie pe ea.
- Eşti sigur că în caz de spălare nu intră mai mult la
apă?

TUTUIALA
Afară sunt parcate două camioane, iar doi şoferi
beau de zor în cârciuma de alături. Poliţaiul se uită cum cei
doi camionagii ciocnesc.
- Hei!, strigă el sever. Ce faceţi acolo?
- Ne tutuim.
- Atunci e-n regulă! Dacă aţi fi băut v-aş fi luat
imediat permisele de conducere!
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Ion intră într-un taxi şi-i spune şoferului adresa:
- Strada Andreescu numărul 10.
Taximetristul porneşte şi în zece minute ajunge la
destinaţie
- Ei, spune nervos şoferul, am uitat să pornesc
maşina de încasat!
- Nu-i nici o problemă, răspunde Ion, şi eu am uitat
să-mi iau portmoneul la mine.

Un camion mare merge cu viteză pe drumul
naţional. În urma lui, o Dacie.
La un moment dat, maşina mare opreşte la marginea
drumului, şoferul iese cu un par lung şi începe să bată
prelata din spate. După aceasta se aşază în cabină şi
porneşte mai departe. Dacia îl urmează. După câţiva
kilometri, maşina mare opreşte din nou la marginea
drumului, şoferul iese cu un par lung şi începe să bată
prelata din spate, după care se aşază din nou în cabină şi
porneşte mai departe.
A treia oară se repetă din nou toată faza. Numai că
acum, curios din fire, şoferul Daciei opreşte şi el şi-l
întreabă pe camionagiu:
- Spuneţi-mi, domnule de ce tot loviţi, din când în
când în prelata camionului dumneavoastră?
- Foarte simplu, răspunde cel întrebat. Capacitatea
de transport a maşinii mele este de cinci tone, iar eu
transport şapte tone de fazani. Aşa că, în permanenţă,
două tone din ei trebuie să zboare.
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- Spuneţi-mi, de ce sunt mai multe accidente pe
drumuri decât pe cale ferată?
- Din două motive. Primul: nicio locomotivă nu o
depăşeşte pe cealaltă. Iar cel de-al doilea: niciun conducător de tren nu-şi pipăie instalaţia de încălzire.

O maşină micuţă de culoare roşie iese de pe o stradă
lăturalnică şi aproape accidentează un trecător ce se
deplasa corespunzător.
- Dumneata nu ştii să semnalizezi?, se enervează
pietonul pe şoferiţa aflată la volanul maşinii.
- De semnalizat ştiu, numai să conduc nu prea...

Într-o intersecţie foarte circulată o maşină cu
inscripţia „ŞCOALA” se opreşte în mijlocul străzii. Sare de
la volan elevul şi se grăbeşte spre intersecţie.
- Ai înebunit?, sare ca ars instructorul şi porneşte
spre el. Ce vrei să faci?
- Eu, nimic, răspunde tânărul, am vrut doar să vad
dacă nu vine vreo maşină de pe străzile lăturalnice.

- Domnule, nu ştiţi cumva pe unde este vreun
poliţist în zonă?
- Asta nu ştiu, dar dacă mergeţi mai departe pe
trotuar cu maşina, sigur va veni.
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La şcoala de şoferi o voce de femeie strigă disperată:
- Îngrozitor, câte reguli! Nici măcar o viaţă întreagă
de om nu este destulă pentru a le încălca pe toate!

Întors acasă din primul drum făcut cu maşina,
tânărul Ionel este întrebat de tatăl său:
- Ai băgat maşina în garaj?
- Da. În parte.

- Vă rog să-mi spuneţi, se poate lua acesta curbă cu o
sută de kilometri la oră?
- Desigur. O singură dată.

- Vă amendez pentru depăşirea vitezei regulamentare, îi spune poliţistul unui conducător auto. Aţi
condus cu nouăzeci de kilometri la oră...
- Treceţi pe procesul verbal chiar şi o sută douăzeci.
Vreau să-mi vând maşina!

Se termină cursul de şofat pe ziua respectivă.
Doamna Popescu se uită mândră la instructor.
- Aşa-i că azi a mers bine condusul?
- De ce credeţi asta?
- Pentru că azi n-aţi mai fost la WC decât o singură
dată.
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- Care este primul lucru pe care-l faceţi dacă vi se
defectează maşina?
- Înjur, desigur.

Poliţistul îl opreşte pe un şofer care conducea
maşina prin oraş în zigzag.
- Ei, ei, îi spune el nervos, de ce nu dai volanul
nevestei tale dacă eşti atât de băut?
- Oi fi eu beat, dar nebun nu sunt...

- Uitaţi-vă la penibilul ăsta din faţa noastră, spune
femeia de la volan către ceilalţi din maşină, nu respectă
deloc distanţa de siguranţă dintre autovehicule. E în stare
să intre în noi!

- Într-un viraj, care roată are viteza de rotaţie cea
mai mică?, este întrebat un candidat la examenul pentru
obţinerea permisului de conducere.
După o scurtă perioadă de gândire vine şi răspunsul:
- Roata de rezervă.

Poliţistul opreşte o maşină. Femeia de la volan îi
întinde geanta şi îi spune:
- Vă rog să căutaţi dumneavoastră permisul pentru
că mi-am uitat acasă ochelarii şi nu văd nimic fără ei!
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Badea Ion trăieşte într-o localitate uitată de lume, pe
unde nu a circulat vreodată vreo maşină. Într-o zi acesta îl
întreabă pe cumnatul său întors de la oras:
- Ei, şi cum sunt maşinile?
- Aşa ca şi dumneata! În faţă mormăie mereu, iar în
spate put groaznic.

- Nu vedeţi că pe strada asta se circulă într-un singur
sens?, îl opreşte poliţistul pe un şofer ce circula neregulamentar.
- Şi? Am circulat într-un singur sens şi nu în două!

Un şofer accidentează un pieton. Cazul ajunge în faţa
tribunalului.
- Onorată instanţă, spune avocatul şoferului, este
fără doar şi poate vina pietonului. Clientul meu este de mai
bine de treizeci de ani şofer.
- Asta-i nimic!, se enervează apărătorul pietonului.
Clientul meu umblă pe jos de mai bine de cincizeci de ani.

- Dacă acceleratul ajunge în Bucureşti în trei ore, iar
personalul în patru ore şi jumătate, în câte ore va ajunge
un şofer de taxi?
- Nu ştiu.
- Este foarte simplu. Depinde dacă merge cu
personalul sau cu acceleratul.
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- Doar nu vrei să conduci din nou maşina sub influenţa alcoolului? Eşti atât de beat încât abia mai poţi să mai
stai în picioare!
- Ei, şi? Doar n-o să conduc în picioare!

O femeie tânără aflată la volanul unui Lăstun vrea să
parcheze între două maşini. Mai întâi loveşte maşina aflată
în spate, după care o loveşte pe cea din faţă.
Poliţistul aflat în zonă se apropie şi o întreabă:
- Domnişoară, dumneata doreşti să parchezi maşina
sau joci biliard?

Familia Popescu este aşteptată cu surle şi trâmbiţe
la intrarea în Paris.
- Dumneata eşti şoferul care conduce cea de-a
10.000.000 milioană maşină străină care ne vizitează
oraşul, spune şeful poliţiei. Veţi primi drept premiu din
partea primăriei Parisului suma de zece mii de franci. Pe
ce îi veţi cheltui?
- Păi... în primul rând, spune emoţionat omul nostru,
îmi voi lua permisul de conducere.
Nevasta intervine speriată:
- Nu-l ascultaţi domnule poliţist! Când bea, vorbeşte
mereu prostii...
La care, de pe bancheta din spate, bătrâna Popescu,
puţin surdă, spune:
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- Vezi, ne vor amenda! Şi dacă nu v-aş fi spus eu să
nu plecăm la drum cu o maşină furată!

O fată frumoasă face autostopul pe autostrada
Bucureşti - Piteşti. Deodată opreşte un superb Jaguar roşu
şi o ia. Pornesc şi, la un moment dat, bărbatul zice:
- Interesant, domnişoară. Dumneavoastră sunteţi
cea de a treia femeie gravidă pe care o duc la Bucureşti.
- Dar eu nu sunt însărcinată!, se revoltă domnişoara.
- N-am ajuns încă la Bucureşti!

LIMBI STRĂINE
În centrul capitalei se tot învârte pe loc o maşină cu
număr de înmatriculare german. Doi poliţişti aflaţi
întâmplător pe acolo se opresc şi privesc la maşină.
Aceasta se opreşte lângă ei şi cei doi sunt întrebaţi:
- Sprechen Sie Deutsch?
Cei doi poliţişti dau din cap că nu înţeleg.
- Do you speak English?
Poliţiştii reacţionează la fel.
- Parlez vous français?
Nimic. Şoferul porneşte nervos mai departe. Ion se
întoarce către colegul său şi-i spune:
- Ei, totuşi n-ar strica să învăţam şi noi vreo limbă
străină, nu-i aşa?
Celălalt răspunde plictisit:
- De ce? Ăştia câte limbi au ştiut şi la ce le-a folosit?
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Ion este întrebat de un prieten:
- Cum a decurs examenul pentru obţinerea permisului de conducere?
- Încă nu ştiu, răspunde Ion, pentru că în momentul
în care eu am părăsit spitalul de urgenţă, poliţistul ce făcea
examinarea era încă în comă.

Un ţăran iese să facă autostopul. La un moment dat
opreşte un Mercedes şi-l ia pe omul nostru. Porneşte
maşina şi la un moment dat autostopistul întreabă:
- Spuneţi-mi, cercul acela din faţa la ce vă foloseşte?
- Am să vă arăt imediat, zîmbeste şoferul. Cercul
acela este de fapt punctul prin care ochesc victima care
urmează să o lovesc cu maşina!
Se face ca şi cum ar lovi un pieton aflat la marginea
drumului. Tocmai în momentul în care aproape îl lovise,
trage volanul spre stînga.
La care ţăranul:
- Vedeţi, ochitoarea dumneavoastră nu valorează
nimic! Dacă nu deschideam eu uşa nici măcar nu l-am fi
atins...

-

Alo, auto-cinema?
Da, vă rog!
Spuneţi-mi, vă rog la cât începe filmul?
La ce oră ajungeţi aici?
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Popescu a primit permisul de conducere de câteva
zile şi acum se plimbă mândru pe străzile capitalei până
când îl opreşte, un poliţist.
- Domnule, dumneata ai accidentat un om!, strigă la
el. Nu ştii ce trebuie făcut în asemenea situaţie?
- Ba da, spune speriat şoferul. Trebuie să-l ridic, să-l
pun în maşină şi să-l duc urgent la spital...
- Atunci de ce nu ai făcut ce trebuia?
- Nu se poate, am deja cinci accidentaţi în maşină.

- Ştiţi de ce sunt atâtea accidente rutiere?
- De ce?
- Pentru că şoferii de astăzi circulă cu vitezele de
mâine pe străzile de ieri.

Două Trabanturi stau unul lângă altul la semafor.
Şoferul unuia, trage geamul jos şi i se adresează celuilalt:
- Domnule, cum ajung la operă?
Celălalt nu înţelege nimic din cauza gălăgiei:
- Ce-i?
- Vreau să ajung la operă!, strigă din nou şoferul
primului Trabant.
- Bine, atunci mergeţi!
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Indicatoare rutiere
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Armata de glume

La comisariat, la comisia de recrutare:
- La ce armă ţi-ar plăcea să faci armata,
recrut?
- La bucătărie, să trăiţi!
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Românii achiziţionează unul dintre cele mai performante avioane şi trimit cei mai experimentaţi piloţi pentru
a-l încerca. Se urcă piloţii în avion şi decolează. După cinci
minute, cade aripa stângă. Piloţii se uită în manualul de instrucţiuni şi citesc: "Dacă a căzut aripa stângă, apăsaţi
butonul verde". Piloţii apasă butonul verde şi aripa de
rezervă apare imediat. După 15 minute cade aripa dreaptă.
Piloţii se uită în manualul de instrucţiuni şi citesc: "Dacă a
căzut aripa dreaptă, apăsaţi butonul albastru". Piloţii
apasă butonul albastru şi cealaltă aripă de rezervă apare.
După 30 de minute, cade coada avionului. Piloţii se uită în
manualul de instrucţiuni şi citesc: "Dacă a căzut coada
avionului, apăsaţi butonul galben". Piloţii apasă butonul
galben şi aud în căşti: "Dacă a căzut coada avionului şi aţi
apăsat butonul galben, repetaţi după noi: Tatăl nostru care
eşti în ceruri..."

- Ce-i cu tine la spital, Bulă?
- Voiam să termin cu armata, aşa că m-am prezentat
la comandant şi i-am spus că sunt Napoleon. El a încuiat
uşa, m-a prins în braţe şi mi-a spus că el e Josefina.

- Cu ce te-ai ocupat înainte de recrutare?
- Am făcut un liceu şi două facultăţi...
- Ia te uită, chiar aşa?
- Chiar aşa! Eu sunt de meserie zidar...
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- Când ies în învoire, în fiecare seară stau cu iubita
mea la poartă până se întunecă...
- Şi cum o cheamă pe iubita ta?
- De fiecare dată o cheamă maică-sa: "Tu, Lenuţă,
ajungă-ţi şi mai intră în casă, că te spun lui taică-tău!".

Sergentul-major al unui escadron de cavalerie explică tinerilor recruţi:
- Când pornim la atac, în şarjă, trebuie să aplecaţi
capul, să strângeţi genunchii şi să încovoiaţi spinarea,
formând cu calul un singur dobitoc...

Soldaţii ies Ia raport, iar comandantul întreabă:
- Domnule sergent, dacă un soldat îi zice superiorului că e tâmpit, păţeşte ceva?
- E pedepsit pentru insultă.
- Dar dacă numai o gândeşte?
- Atunci nu e pedepsit, pentru că nu se poate dovedi
că şi-a insultat superiorul.

O barbă bine săpunită este pe jumătate rasă, le explică sergentul tinerilor recruţi.
A doua zi, la inspecţia de dimineaţă:
- De ce te-ai prezentat la apel neras, soldat Bulă?
- Am făcut cum ne-aţi învăţat! M-am săpunit de două
ori...
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- Nu ne ajunge o zi pentru tot ce avem de făcut, se
plânge un soldat.
- Folosiţi la maximum toate cele 24 de ore, zice
majorul, iar dacă nu vă ajung, atunci vă dau permisiunea
să mai lucraţi şi noaptea...

La o unitate militară de aviaţie, comandantul se
întâlneşte cu preotul chemat să ţină slujba:
- Ce faceţi, părinte, nu sunteţi la slujbă?
- Fiţi pe pace, i-am trecut pe toţi pe "pilot automat",
să se roage în gând până vin, că trebuie să caut nişte notiţe
pentru predică...

La muzeu, lângă o statuie antică reprezentând un
bărbat fără mâini şi picioare, sergentul major le spune
proaspeţilor soldaţi:
- Un minunat exemplu de ceea ce se poate întâmpla
când manipulăm neglijent o grenadă defensivă...

Lângă un poligon de instrucţie, o pancartă anunţă
conducătorii auto: "Conduceţi cu atenţie! Pericol să călcaţi
soldaţii!"
La câteva zile, sub inscripţie apare scris de mână:
"Aveţi răbdare! Aşteptaţi măcar un ofiţer!".
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- Soldat, cum se face că eşti spân?, se miră căpitanul.
Când a fost zi de vizită l-am văzut pe taică-tău ce barbă
stufoasă avea şi ce mustăţi lungi şi răsucite...
- Domn' căpitan, să ştiţi că eu semăn mult cu mama...

- Soldat Bulă, ţi-ai însuşit regulamentul de ordine
interioară?
- Vă rog să nu mă jigniţi, domnule sergent! Eu n-am
obiceiul să-mi însuşesc lucruri care nu-mi aparţin...

La instrucţia de front, plutonul este "frecat" cum
scrie la carte de către comandantul de pluton:
- Stâng-Drept!... Stâng-drept!... Ţine cadenţa soldat!...
Stâng-drept!... Păstrează alinierea că nu eşti la horă!... La
dreapta!... Stâng-drept!... La stânga!
Şi tot aşa, de-i trec pe bieţii soldaţi toate sudorile. La
un moment dat, unul dintre ei iese din rând:
- Domn' locotenent, sunt sătul până în gât!... "Stângdrept!" "La dreapta, la stânga!"... Ar fi cazul să vă hotărâţi
în ce direcţie să mergem!

Înaintea unui duel, căpitanul Bulă, care este desemnat arbitru, spune:
- Înainte de a da semnalul "Foc!", trebuie să vedem
dacă domnii care se duelează sunt la aceeaşi distanţă unul
de celălalt...
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- Soldat Bulă, în timpul ultimului atac, în loc să
înaintezi spre inamic, ai alergat să te pui la adăpost în
spatele frontului...
- E adevărat că am alergat înapoi, dar nu ca să mă
pun la adăpost, ci ca să-mi iau un avânt mai mare...

- Eram în spatele frontului... Se purta o bătălie pe
viaţă şi pe moarte. La un moment dat, comandantul a
strigat: "După mine, soldaţi!" Spre seară, am simţit o
lovitură teribilă în cap. Mă năucise, nu alta.
- Se trăgea?
- Da, dar din pat!
- Din patul puştii?
- Cine a pomenit de patul puştii? Eu zic de patul nevestei comandantului... Nu dăduse el ordinul: "După mine,
soldaţi!"?

- Soldat Bulă, te mişti încet, gândeşti încet, execuţi
comenzile şi ordinele încet. Poţi să faci ceva repede?
- Da, să trăiţi! Adorm foarte repede...

La recrutare, Bulă este întrebat:
- La ce armă ai vrea să fii repartizat?
- La marină.
- Ştii să înoţi?
- De ce? Nu mai avem nave?
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Bubulina este văzută mereu, prin oraş, în compania
unui soldat. Partea ciudată este că de fiecare data e cu
altul.
- De ce nu încerci să te hotărăşti asupra unuia
singur?, întreabă taică-său.
- Aş vrea eu, tată, dar niciunul nu poate ieşi în
învoire în fiecare zi...

Aflat în permisie în oraş, soldatul Bulă intră într-un
bar şi comandă:
- Până una alta, dă-mi o bere ca să-mi treacă timpul.
Aştept o prietenă...
- Blondă sau brună?, întreabă chelnerul.
- Asta nu te priveşte pe dumneata!

- De ce nu saluţi, soldat?, întreabă colonelul vexat.
- Ştiti, noi acum am venit şi cum nimeni nu ne-a
făcut cunoştinţă...

-Sunt informat, spune căpitanul, că noaptea părăseşti cazarma sărind gardul şi înşelând vigilenţa lanţului
de santinele. Cum reuşeşti?
- Domnule căpitan, aş încerca să vă explic, dar nu
cred că veţi reuşi să înţelegeţi... Pentru treaba asta trebuie
foarte mult antrenament...
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Soldatul Bulă este prins pe când încearcă să fugă din
cazarmă fără bilet de voie.
- Ai cinci zile de arest şi sper că data viitoare n-o să
te mai prind plecând în oraş fără bilet de voie!
-Şi eu trag nădejdea asta, domnule căpitan!

-Domnule sergent, întreabă soldatul Bulă, poate
cineva să fie pedepsit pentru un lucru pe care nu l-a făcut?
- Nu.
- Mă bucur să aud asta şi vă aduc la cunoştinţă că nu
am executat ordinul pe care mi l-aţi dat!

-Soldat, dacă ajungem într-o
fântânile sunt infectate, ce facem?
-Bem bere, să trăiţi!

localitate

unde

- Câţi soldaţi sunt pe acoperiş, la reparaţii, sergent?
- Unsprezece, d-le căpitan.
- Prea mulţi, jumătate să coboare imediat!

-Ce fel de soţ să-mi aleg, mamă?
-Draga mea, cel mai bine, e să te căsătoreşti cu un
militar. Dimineaţa îsi face patul, ştie să spele şi să calce, îşi
coase ciorapii şi nasturii, ştie să gătească, dar cel mai
important e că ştie să execute ordinele superiorului...
393
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

- Sergent, te rog să verifici cu mare atenţie datele
personale ale soldatului Browning!
- S-a făcut vinovat de ceva, domnule căpitan?
- Nu, dar e foarte suspect modul în care după fiecare
şedinţă de tragere şterge foarte minuţios amprentele de
pe puşcă.

- Ehei, tu în armată ai fost brânză bună în burduf de
câine. Dacă n-ai fi băut aşa de mult, acum erai sergent sau
poate chiar mai mult...
- Da, dar vezi tu, eu, când beau, mă simt general...

În timpul luptei, un soldat încasează un glonţ în
picior şi începe să urle.
- Hai, nu exagera, îi reproşează sergentul, ţi-a intrat
în picior un glonţ cît un bob de mazăre şi zbieri în halul
ăsta! Uite, pe domnul căpitan l-a lovit în cap o grenadă şi
nu zice nimic!

Generalul se arată foarte mulţumit de mâncarea de
la popota soldaţilor:
- Drept să vă spun, de foarte multă vreme nu am mai
gustat ceva atât de bun.
- Nici noi, să trăiţi, domnule general!, se aude vocea
soldatului Bulă.
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- Cât a zis colonelul că ne dă ca premiu pentru
fiecare tanc distrus în timpul luptei?
- Câte 1 milion de lei.
- Oho, ne-a pus Dumnezeu mâna în cap! Vin spre noi
vreo 50 de tancuri!

- Băi, mâncăciosule, dacă reuşeşti să mănânci dintr-o
dată toată mâncarea plutonului, îţi dăm fiecare cîte 10.000
lei. Dacă nu, ne dai tu!
- De acord!, zice Bulă.
Se pune Bulă pe treabă, dar până la urmă rămân
nemâncate două porţii de iahnie de fasole.
- Mă mir, zice el. Adineauri am făcut o probă la
bucătărie şi am reuşit să mănânc toată mâncarea plutonului vecin.

În ziua în care se acordă învoirile în oraş, soldaţii din
companie sunt tare abătuţi, fiindcă au fost consemnaţi.
Un bâlbâit îşi ia inima în dinţi şi se prezintă la
comandantul companiei:
- Do-dom-domnu-le că-că-căpi-căpi-tan, eu... eu.. am
ne-ne-nevoie de...
- Ce-i soldat, ce te bâlbâi aşa, nu ştii că toată compania e consemnată?
- Domnule căpitan, intervine infirmierul companiei,
tipul are infirmitatea asta din naştere... Poate faceţi pentru
el o mică excepţie?
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- Bine, treacă de la mine, scrie-i biletul!
Bâlbâitul iese fericit cu biletul de învoire în mână.
- Cum dracu’ ai reuşit să-l vrăjeşti pe căpitan?,
întreabă invidioşi ceilalţi soldaţi.
- Păi... păi... tre-trebuie... să.. să ştii... să vo-vorbeşti!

Dimineaţa, ofiţerul de serviciu îi raportează colotrenelului:
- Domnule colonel, în timpul serviciului meu nu s-a
întâmplat nimic deosebit, doar unul din câinii unităţii a
murit.
- Cum a murit?
- L-a călcat maşina pompierilor. Au venit să stingă
incendiul.
- Care incendiu?
- De la magazia de muniţii...
- Şi au stins focul? Se mai află acum în unitate?
- Nu, ei au plecat, dar au venit trei procurori de la
Tribunalul Militar.

La ora de instrucţie, soldatul Bulă spune:
- Dom' sergent, noi am învăţat la şcoală că apa fierbe
la 100 de grade, nu la 90, cum aţi spus dumneavoastră.
- Cum, soldat, îndrăzneşti să mă contrazici pe mine,
care sunt în armată de când tu te jucai cu găletuşa în nisip?
A doua zi, sergentul-major îi spune lui Bulă:
- Să ştii că ai avut dreptate! Treaba aia cu 90 de
grade se potrivea la unghiul drept...
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Colonelul trece în revistă regimentul. În prima linie
sunt numai soldaţi unul şi unul, arătoşi şi voinici, iar în
linia a doua sunt numai pirpirii.
- Cine i-a aranjat astfel?
- Plutonierul Bulă, să trăiţi! În civilie a fost vânzător
de legume şi fructe...

- Soldat, te pedepsesc a zecea oară pentru aceeaşi
abatere... Ştii ce înseamnă asta?
- Un jubileu, domn' sergent major!

- Domnişoară, nu vreţi să ne plimbăm puţin?
- Eşti de la compania a III-a?
- Ce importanţă are?
- Tati este comandantul companiei.

- Domn' căpitan, zice mecanicul de la secţia de reparaţii auto a unităţii, am descoperit defectul de la maşina
dumneavoastră... Era un scurtcircuit.
- Atunci, lungeşte-l!

Doi paraşutişti părăsesc avionul:
- Ei, zice unul dintre ei, văd că paraşuta mea nu are
de gând să se deschidă...
- Ai noroc că este numai o săritură de antrenament...
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Generalul e la mare. Dincolo de geamandură observă
un căpitan şi unitatea sa:
- Cum e apa acolo, căpitane? E adâncă?
- Circa 2-2,5 m, domnule general.
- Bine, bine, poţi să iei loc!

La recrutare:
- Ce vrei să ajungi: infanterist, tanchist, marinar?
- General!, răspunde Bulă.
- General?! Dumneata eşti normal la cap?
- Dar ce, asta e o condiţie esenţială?

Se schimbă trupele în linia întâi. Un sergent primeşte misiunea să conducă trupele noului batalion ca să
intre în dispozitiv. Este noapte, deplasarea se face fără cel
mai mic zgomot prin tranşee şi, din când în când, călăuza
se întoarce spre maiorul din capul coloanei şi-i şopteşte:
- Aici o cotim la dreapta! Avem un teren minat în
stânga!
După vreo oră de mers, comandantul batalionului îl
întreabă:
- Dar cât Dumnezeu mai avem până în linia întâi?
- Circa 6 km.
- Şi atunci, de ce dracu' vorbim în şoaptă?
- N-a spus nimeni că trebuie! Eu sunt răcit şi răguşit
şi nu pot să vorbesc tare...
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- În timpul unei lupte, povesteşte veteranul de război Bulă, eram într-o pădure, explodau proiectilele de artilerie, zumzăiau gloanţele trase de inamic, iar eu mă aflam
în teren deschis, fără niciun adăpost.
- De ce nu te-ai adăpostit după un copac?
- Ce copac, care copac? Nu erau destui nici pentru
ofiţeri...

Bulă, veteran de război, povesteşte:
- Am participat odată la un atac de noapte care nu se
mai pomenise de când eram pe front. Mai întâi au venit
avioanele de recunoaştere şi au lansat rachete luminoase
pentru marcarea obiectivului. Apoi au venit bombardierele care au lansat un covor de bombe. Apoi au atacat
avioanele de vânătoare care au tocat mărunt-mărunt
obiectivele. Deşi toată trupa se adăpostise, pe lista
pierderilor au fost patru persoane, inclusiv eu.
- Cum aşa, ai fost rănit?
- Ceilalţi trei au fost ucişi, iar eu am fost speriat de
moarte...

După ocuparea unui sat, căpitanul observă un grup
de soldaţi care trag într-un porc.
- Ia uite, locotenente, oamenii dumitale, au fost
atacaţi şi se apără vitejeşte contra unui inamic net
superior...
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La ora de instrucţie:
- Cum definiţi direcţia de atac?
- E o linie, răspunde cadetul Bulă, orientată dinainteînapoi, de-a lungul căreia trupele se pot retrage când
inamicul le face greutăţi prea mari...

- Când ai fost rănit, soldat Bulă?, întreabă colonelul.
- În timpul luptei, să trăiţi!
- Dar cum ai fost rănit la faţă, noi ne retrăgeam?
- După ce-am fugit vreun kilometru, am făcut tâmpenia să mă uit înapoi...

- De ce nu ai înmânat mesajul comandantului companiei din flancul stâng al batalionului?, este întrebat
curierul Bulă.
- Am încercat, domnule maior, şi credeţi-mă, am
făcut tot ce-am putut.
- Ai făcut tot ce-ai putut? N-ai făcut nimic şi dacă
ştiam că trimit un dobitoc, mai bine mă duceam eu.

- Băieţi, le spune colonelul, în unitatea mea nu
doresc să am decât voluntari care s-au înrolat de bună voie
în trupele de comando. Totuşi, dacă cineva vrea să ne
părăsească, fără supărare, să facă trei paşi înainte. Însă, pe
primul care iese din front, îl împuşc pe loc!
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- Locotenente, zice căpitanul, oamenii sunt obosiţi
după atâta marş. Ia du-te să vezi de ce afurisitul acela de
toboşar nu-şi face datoria, ca oamenii să mărşăluiască în
cadenţă?
- Domn' căpitan, permiteţi să raportez! Toboşarul nu
poate să bată toba, deoarece are ascunse în ea două raţe şi
un curcan pentru cina dumneavoastră.
- Un curcan? Şi de ce n-a spus tâmpitul că are motive
serioase ca să fie scutit de a se deplasa în coloană?

După un marş de 40 de kilometri, soldatul Bulă îi
zice camaradului său:
- Picioarele mele sunt atât de ostenite, încât îţi jur că
mai merg numai din memorie...

- Ai auzit ce a păţit Bulă? A lovit un sergent şi în loc
să-l pedepsească, l-au avansat...
- Dar cum vine asta?
- Au spus despre el că are şanse să ajungă la Curtea
Marţială...

În timpul unei bătălii, un ofiţer este rănit de o schijă.
În apropiere, se mai află un alt soldat rănit, care urlă de
mama focului.
- Ce dracu', soldat, strigă ofiţerul, de ce urli? Ce crezi,
că numai tu ai fost ucis pe-aici?
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- Ia spune, soldat Bulă, întreabă sergentul, ce ţi-ar
plăcea să iei din armată atunci când vei fi lăsat la vatră?
- Mi-ar plăcea să-mi iau arma cu mine!
- Să-ţi iei arma? Şi ce vrei să faci cu ea?
- Păi, când o să ajung acasă, o să sap o groapă în
grădină şi o să o plantez acolo, s-o ningă, s-o plouă, iar eu
să mă uit la ea şi să-i spun: "Nenorocito, acum poţi să
rugineşti până te-o lua dracu', că mulţi peri albi mi-ai scos
în armată cu curăţatul tău!".

În timpul unei bătălii, un ofiţer opreşte un soldat
care fuge de-i sfârâie călcâiele:
- Te retragi în direcţia greşită, soldat! Compania ta
rezistă în tranşeele din faţă.
- Ştiu domnule căpitan, dar inamicul e la 100 de
metri, iar înălţătorul puştii mele e fixat la 500 de metri.
Merg înapoi pentru a ajunge într-o poziţie de tragere
corectă...

Comandantul se minunează de curajul nemaipomenit al unui soldat, altfel fricos:
- Ce-i cu soldatul Bulă? Spre deosebire de alte dăţi,
este deosebit de curajos! Ia uite cum se avântă în fruntea
liniei de atac!
- Are un sughiţ rebel, domnule comandant şi speră
ca inamicul să-i tragă o sperietură ca să-i treacă...
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- Măi băiete, întreabă căpitanul din fruntea coloanei
de marş pe un flăcău de pe marginea drumului, cât mai
este până în satul următor?
- Vreun sfert de oră de mers...
- Te-ai tâmpit la cap, zice mama flăcăului, după ce
coloana se îndepărtează. De ce le-ai spus că mai au un sfert
de oră, când mai au până acolo o oră bună de mers?
- Arătau atât de leşinaţi, că am vrut să le fac o
bucurie...

Însoţindu-l pe general în inspecţia pe care acesta o
efectuează în incinta unităţii sale, colonelul observă starea
de dezordine şi mizerie în care se află bucătăria şi îl ia la
rost pe un biet locotenent care se învârteşte pe acolo:
- Ce-i mizeria şi dezordinea asta? Ce faci dumneata
aici?
- Lasă-l în pace, colonele, intervine generalul. Chiar
dacă ar vrea, n-ar putea face nimic, fiindcă e aghiotantul
meu.

Înainte de instrucţie:
- Pentru întărirea rezistentei la efort, marşul constituie cel mai bun antrenament. Gândiţi-vă în permanenţă la
asta, le spune comandantul.
Soldatul Bulă are un comentariu:
- Domnule căpitan, la mine, în timpul marşului,
gândesc numai picioarele...
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- Domnule general de divizie, batalionul 3 din linia
întâi e încercuit de inamic...
- Nu e o exprimare corectă... Aş spune că batalionul 3
se apără circular...

- Soldaţi, zice instructorul, nu uitaţi: trageţi mai întâi
inelul grenadei şi apoi aruncaţi-o imediat!
Soldatul Bulă trage cuiul grenadei şi apoi întreabă
candid:
- Pâna unde s-o arunc?
- Azvârle-o imediat, că-ţi spun eu pe urmă!

- Domnule colonel, în ceea ce priveşte vitejia soldaţilor mei, aş vrea să-l evidenţiez în mod deosebit pe
soldatul Bulă.
- Prin ce s-a distins?
- Prin faptul că m-a urmat oriunde am mers şi eu...

Bulă ajunge la Tribunalul militar. După lungi dezbateri, i se stabileşte nevinovăţia:
. Soldat, ai fost absolvit de vină, zice preşedintele
completului de judecată, dar pentru timpul pierdut cu dezbaterea cauzei tale mă văd nevoit să-ţi dau două săptămîni
de arest.
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- Soldat, de ce n-ai executat ordinul sergentului?
- Domnule căpitan, în regulament se specifică următoarele: "Când se comandă «Pas alergător!», ordinul se
execută în doi timpi: întâi «Pas alergător! şi apoi: «Marş!»".
Sergentul n-a mai comandat şi «Marş!», iar eu n-am putut
să execut ordinul, fiindcă era incomplet...

- Ia spune, soldat Bulă, ce te tot învârţi pe lângă
magazia de muniţii?
- Vreau să mă lăs de fumat!
- Soldat Bulă, care a fost ultima şedinţa de tragere la
care ai participat?
- Tragerea... LOTO!

- Domnule plutonier, zice recrutul, hainele pe care
mi le-aţi dat îmi sunt mari...
- Prea mari?! Trage întâi hainele civile pe tine şi apoi
îmbracă echipamentul militar. Îţi va veni ca turnat!

Aflat în inspecţie, comandantul unei divizii de artilerie îi găseşte pe doi sergenţi scormonind în patru labe
printre tufişuri.
- Ce faceţi aici? se răsteşte colonelul.
- Domnule colonel, vă raportăm: azi dimineaţă am
primit ordinul să camuflăm tunurile şi le-am camuflat atât
de bine, că acum nu le mai găsim...
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Bulă, veteran de război, povesteşte:
- Să ştiţi că eu împreună cu alţi patru camarazi am
pus pe fugă cinci tancuri inamice...
- Şi cum aţi reuşit?
- Noi am rupt-o la fugă şi, ce să vezi!, tancurile s-au
luat după noi...

Unui soldat proaspăt încorporat îi vine rândul să
facă pentru prima oară de santinelă şi nimereşte în tura de
noapte. Auzind un zgomot suspect, trage un foc de
avertisment, după care strigă:
- Cine a fost?
Niciun zgomot nu se mai făcu auzit.

În timpul războiului, povesteşte Bulă, aveam o puşcă
mitralieră montată pe ataşul unei motociclete. La un
moment dat, trei motociclete inamice s-au luat după noi.
Am întors arma şi am tras până mi s-a terminat muniţia.
Deodată, drumul pe care eram s-a dovedit a fi o
fundătură...
- Şi pe urmă, ce s-a, mai întâmplat?, întreabă un
ascultător cu sufletul la gură.
- Păi, ce să se întâmple? M-au ucis, lua-i-ar dracu!

O patrulă de cercetare se deplasează pe lângă o
coloană în marş. La un moment dat întâlneşte un localnic.
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- Ia spune, bade, aveţi pod peste râul de la marginea
satului?
- Avem.
- Şi e rezistent? Pot trece şi tancurile pe el?
- Îi rezistent, că doar îi de piatră.
- Foarte bine, înseamnă că poate trece şi infanteria...
- Nu cred.
- De ce nu crezi?
- Pentru că pe lângă pod se învârte un câine turbat...

Un soldat aflat în misiune în Somalia primeşte o
poză de la iubita sa, făcută la o petrecere unde toată lumea
dansează, numai prietena lui stă singură pe o canapea, cu
un pahar în mână.
- Ia uite, draga de ea cum stă singurică, se gândeşte
la mine şi-mi duce dorul...
- Dar stai, îi spune colegul cinic, cineva tot trebuie să
fi făcut fotografia!

Comandantul batalionului află că soldaţilor li se serveşte hrană proastă la cantină, aşa că năvăleşte în bucătărie, dă deoparte capacul de pe un cazan, ia o lingură şi
gustă din zeamă.
- Ce-i porcăria asta? Are gust de lături.
- Păi, să trăiţi domn' maior, asta şi este.
- Şi cum vă permiteţi să serviţi asta ostaşilor ţării,
mor din cauza mâncării, nu a duşmanului?!...
- În cazanul ăsta avem apa unde am spălat vasele...
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Doi soldaţi patrulează noaptea. La un moment dat,
unul dintre ei strigă:
- Vasile, am dat de inamic!
- Bravo ţie! Ia-l cu tine şi adu-l aici!
- Nu vrea să vină!
- Lasă-l dracului şi vino tu, singur!
- Vin, dar nu mă lasă el!

- Ia luaţi de aici câte o paraşută pentru saltul de
mâine, le spune soldaţilor plutonierul de la magazie.
- Să trăiţi, e bună paraşuta asta?
- Foarte bună, dar dacă se va întâmpla să nu se deschidă, o aduci mâine înapoi şi-ţi voi da alta...

- Am auzit că azi, pe platoul de instrucţie, soldatul
Bulă şi-a rupt piciorul. Cum de s-a întâmplat?
- Vedeţi groapa aceea din colţul din stânga platoului?
- Nu.
- Nici el n-a văzut-o!

- Vecine, ieri am avut o mică petrecere, noi, cei din
fostul escadron de cavalerie 24. Cred că nu v-am deranjat
prea tare?!
- Nu, dar tot timpul ne-am minunat cum de-aţi reuşit
să urcaţi caii pe scări, până în apartament!
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- Bulă, ştii ce legătură este între un butoi de vin şi un
butoi de pulbere?
- Habar n-am, să trăiţi.
- Păi, dacă bei un butoi de vin, te faci pulbere...

Nemulţumit de calitatea mesei, soldatul Bulă se
adresează sergentului bucătar:
- Nu există nici o posibilitate de alegere, domn'
sergent?
- Ba da, poţi oricând să mănânci sau să nu mănînci!

Un soldat primeşte de acasă o scrisoare, în plic fiind
doar o coală albă:
- Ce-i asta? O glumă?
- Nu, e o scrisoare de la nevastă-mea.
- E analfabetă? De ce nu-ţi scrie nimic?
- Suntem supăraţi şi nu vorbim unul cu altul.

- Cine mi-a furat pâinea, soldat?
- Să trăiţi, domn' sergent, ce serie avea?

- Eu, povesteşte soldatul Bulă într-o permisie, am
sărit o dată din avion fără paraşută şi n-am păţit nimic...
- Hai că ne tromboneşti!
- Ba deloc! Avionul staţiona pe pistă.
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- De ce dormeai în post, soldat Bulă? Nu ştii că paza
bună trece primejdia rea?
- Se poate, domn' căpitan? Eu nu vă consider o
"primejdie rea"...

- Soldat, de ce ţii sub observaţie tancurile inamice,
uitându-te la ele prin binoclul ţinut de-a-ndoaselea?
- Vreau ca ele să-mi pară mai mici şi la distanţă cât
mai mare de postul meu de observaţie...

- De ce nu execuţi comenzile: "La dreapta!" şi "La
stânga!", soldat Bulă?
- Pentru că mi s-a spus că armata nu face politică...

- Domn' căpitan, vă rog să-mi daţi o permisie.
Nevastă-mea are nevoie de mine.
- Cum, nevastă-ta e mai presus de datoria faţă de
ţară?
- Nu, dar mă gândesc că sunt milioane de oameni
care au grijă de ţară, pe când, după câte ştiu eu până acum,
sunt singurul care trebuie să am grijă de nevastă-mea...

- Soldat Bulă, sper că la inspecţia de dimineaţă o să
te văd pentru ultima oară cu bocancii murdari!
- Dar ce se întâmplă, v-au lăsat la vatră?
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- Ce credeţi despre ultimele manevre?, îl întreabă o
doamnă pe un general în timpul banchetului. Care va fi
linia principală de ofensivă a armatei noastre?
- Doamnă dragă, dacă aş şti răspunsul, v-aş spune!

- Eu sunt tipul de soldat care atunci când începe
lupta se află chiar în mijlocul gloanţelor şi proiectilelor.
- Cum aşa?
- Sunt magazioner la un depozit de muniţii.

- Ce s-a întâmplat, soldat?
- Curăţăm puşca şi cureaua a căzut jos.
- Şi ce-a fost cu zgomotul acela mare?
- Păi, puşca nu e legată de curea?

Proaspăt soldat, Bulă este pus de serviciu la bucătărie, la curăţat un morman de cartofi.
- Nu s-ar putea, domn' sergent, să faceţi rost de o
maşină de curăţat cartofii?
- Cum să nu! Tu eşti prototipul.

- Vă rog, domn' căpitan, să-mi daţi o permisie, că am
o durere de stomac grozavă.
- Ascultă, soldat! Să ştii că numai ofiţerii au stomac,
subofiţerii au burtă.
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Ca să scape de armată, un tânăr recrut se prezintă la
laborator cu o probă de urină recoltată de la căţeaua sa.
După ce obţine buletinul de analiză, îl prezintă comisiei de
recrutare şi aşteaptă cu înfrigurare răspunsul.
- Ai dat-o în bară!, zice şeful comisiei. Nu numai că
suferi de turbare, dar mai eşti şi însărcinat.

- Chiştocul ăsta de pe jos e al dumitale, soldat?
- E-n regulă, domn’ locotenent, e al dumneavoastră,
că l-aţi văzut primul...

Colonelul inspectează pe neaşteptate un escadron de
cavalerie. Deodată se opreşte şi întreabă:
- Soldat, de ce ai numai un pinten?
- Pe al doilea nu-l folosesc, să trăiţi! Dacă fac o jumătate de cal să se urnească, jumătatea cealaltă merge
singură.

La unitatea de paraşutişti, instructajul noilor recruţi:
- Azi începem salturile cu paraşuta. Primul îl vom
executa de la o înălţime de 1.000 de metri.
- Domn' căpitan, până ne obişnuim, nu s-ar putea să
sărim mai întâi de la 100 m?
- Nu, nu se poate! De la 100 de metri paraşuta nu are
timp să se deschidă.
- Uf, răsuflă recrutul uşurat, deci ne daţi şi paraşute?
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- Ai auzit de fata aceea care s-a dat drept bărbat şi sa înrolat în armată?
- Nu numai că am auzit, a fost chiar cu mine în
pluton. Era o bună camaradă, făcea instrucţie la cot cu noi,
mânca împreună cu noi, dormea cu noi în acelaşi dormitor,
făcea duş împreună cu noi şi nu arăta rău deloc.
- Şi cum Dumnezeu nu s-a aflat?
- Crezi că a fost vreunul din noi fraier s-o dea de gol?

- Mi-au trebuit patruzeci de ani ca să constat că nu
am nici un talent pentru militărie.
- Doamne Sfinte! Şi ce-ai făcut?
- Era prea târziu să mai pot face ceva. Ajunsesem
general de divizie.

- Şi acum, domnilor, le dă generalul instrucţiuni ofiţerilor, înainte de bătălie, este de importanţă vitală să
apărăm acest sector al frontului până la ultimul cartuş.
După care, vă retrageţi în ordine şi ocupaţi poziţii de-a
lungul râului, la 15 km distanţă. Şi cum eu am o entorsă la
gleznă, am să pornesc chiar acum.

- De ce ai refuzat avansarea?
- Nu cred că mi-ar plăcea un grad mai mare decât cel
de caporal, zice un soldat, celuilalt. Vreau să-mi mai
păstrez măcar câţiva prieteni.
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- Salut, îi spune un tânăr recrut, celui de lângă el,
numărul meu matricol este 19144583, dar prietenii îmi
spun simplu, 19!

În poligonul de tir, soldaţii încarcă armele, ochesc şi
trag de la o distanţă de 200 de metri. Rezultatul: niciunul
din ei nu nimereşte ţinta. Sergentul instructor îi mută mai
aproape, la 150 m. Soldaţii trag, dar nu nimeresc ţinta nici
de data aceasta. Îi mută la 100 m, nimic, la 50 m, nimic.
Atunci, furios, sergentul le strigă soldaţilor:
- Puneţi baioneta la armă! E ultima voastră şansă!

Noul recrut ajunge în faţa comisiei medicale:
- Nu mă puteţi înrola, sunt miop.
- Nicio grijă, fiule, îi răspunde unul dintre medicii
militari. Te trimitem chiar în linia întâi şi o să vezi perfect.

Un soldat se întoarce din permisie, în vagon, alături
de el, stă o tânără domnişoară. Soldatul îşi deschide
traista, scoate pâinea, slănina, brânza şi le taie bucăţi mici,
făcându-şi "soldăţei". Tânăra domnişoară începe să
saliveze de poftă şi când nu se mai poate abţine, îi spune
soldatului:
- Nu vă supăraţi, domnule soldat, mi-e aşa o poftă!
Nu-mi faceţi şi mie un soldăţel?
- Ba cum să nu, aşteptaţi numai să termin de mâncat!
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Un militar, proaspăt recrutat, intră în cabinetul medical al regimentului:
- Să trăiţi, domn' doctor, mă simt foarte rău!
- Unde te simţi rău, soldat?
- Aici, în armată, să trăiţi!

Într-o unitate de tancuri, unei grupe de tineri recruţi
i se prezintă pentru prima oară un tanc. Plutonierul
comandant de grupă începe să le explice:
- Tancul este de tip T-55, fabricat în Rusia. Are
cineva vreo întrebare?
Nimeni nu întreabă nimic.
- Pe tanc se află instalat un aruncător de grenade
calibrul 120. Are cineva vreo întrebare?
Nimeni nu întreabă nimic.
- Pe tanc se află instalat şi un tun de calibru mediu.
Are cineva vreo întrebare?
Nimeni nu întreabă nimic.
- Tot pe tanc, mai avem şi o staţie de comunicaţii
radio. Are cineva vreo întrebare?
Un soldat ridică mâna timid.
- Da, soldat, spune!
- Să trăiţi, staţia radio e pe lămpi sau pe tranzistori?
- Băi, pentru tâmpiţi ca tine o să repet: este pe tanc!

Q Cine l-a înfrânt pe amiralul Nelson?
A Evident, un contraamiral!
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Într-o unitate militară, la apelul de dimineaţă, comandantul îşi anunţă soldaţii:
- Astăzi am pentru voi o veste bună şi una rea. Voi
începe cu cea rea: până la prânz, fiecare soldat va trebui să
umple 100 de saci cu nisip şi să-i depoziteze la magazia
unităţii. Acum vestea cea bună: sunt saci suficienţi pentru
fiecare.

Un soldat vine la comandant şi reclamă pe un ton
vexat:
- Să trăiţi, domnule comandant. Permiteţi să raportez: cred că avem poponari în unitate!
- Doamne fereşte! De unde ţi-ai dat seama, soldat?
- Păi, mi-a dispărut rujul, să trăiţi!
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Pe câmpul de instrucţie, colonelul îi întreabă pe
soldaţi cum trebuie să procedeze în cazul unei explozii
atomice. SoldatulBulă ştie răspunsul:
- Să trăiţi! Trebuie să ne închidem bine ochii,
domnule colonel!
- Bravo, soldat. De ce?
- Păi... ca să nu ne curgă casca topită în ochi.

Un tânăr ofiţer frumuşel, aflat în permisie, intră întrun bordel de lux şi, ajuns în faţa primei prostituate, salută
ireproşabil, pocnind călcâiele, apoi întreabă cu glas galant:
- Domnişoară, îmi acceptaţi compania pentru 500 de
dolari?
Tânăra, impresionată, îi răspunde zâmbind:
- Da, bineînţeles! Atunci, ofiţerul se întoarce şi strigă
către uşă:
- Companieee, înainteee marş!
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O voce disperată la telefon, la ora 5 dimineaţa:
- Alo! Salvarea?
- Da.
- Veniţi repede, că la noi în curte e un nebun care tot
sună goarna, de ne disperă pe toţi!
- Venim imediat, daţi-ne, vă rog, adresa!
- UM 04032...

- Soldat, de ce n-ai udat florile?
- Să trăiţi, nu curge apa, domnule căpitan!
- Păi, şi de ce nu le uzi fără apă, soldat!?!

- De ce nu ai curăţat zăpada de pe platou, soldat?
- A nins, domnule căpitan!
- Păi, şi de ce a nins, soldat!?!

PERLE CAZONE
•De mâine să nu mai prind picior de soldat nebărbierit prin unitate!
• Măi rahatule, nu mai mişca în formaţie, că acum te
mănânc!
• O mână criminală a dat cu piciorul şi a spart
chiuveta!
• Mi se pare mie sau am auzit un zâmbet în
formaţie?
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• Ia, bateţi trei paşi de defilare şi începeţi să cântaţi
cu stângul!
• Să nu mai prind televizorul mergând noaptea prin
cameră!
• Mi-am schimbat părerea despre voi cu 360 de
grade!
• Până acum, în Golf au murit 7.000 de morţi.
• Am să vă ţin cu ochii în soare până la 12 noaptea.
• Din formaţie lipsesc trei absenţi.
• Să nu se audă nici musca ciripind!
• Lipeşte călcâiele pe lângă corp, soldat!
• Peste tot se auzeau strigătele şi vaietele morţilor.
• Aşa, şi acum împărţiţi suprafaţa în 3 jumătăţi
egale!
• Ori nu a executat corespunzător ordinul, ori l-a
executat necorespunzător!
• Vă doare mâna, bă, să bateţi trei paşi de defilare?
• Spălaţi-vă pe picioare până la brâu!
• Ce te uiţi, mă, asa la mine ca la un bou? Ce, ori nu-i
aşa?
• Să fiţi prezenţi inclusiv toţi!
• Ce-i cu urmele astea de tălpi pe tavan?
• 99,9% dintre voi sunteţi nişte nesimţiţi, că restul
de 1% sunt la infirmerie.

Caporalul e cam miop de felul lui:
- Drepţi! Asta e valabil şi pentru tine, tu, ăla cu
boneta roşie, din spate!
La care, un soldat din front:
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- Domnule caporal, permiteţi să raportez, să trăiţi,
ăla e un hidrant!
- Bă, puţin îmi pasă mie cine e! Aici trebuie să
asculte şi cei cu facultate!

Un colonel intră grăbit într-un restaurant, se aşază la
masă şi este întrebat de chelner:
- Ce comandaţi, domnule coIonel?
La care, colonelul răspunde scârbit:
- O unitate de tancuri, dar asta nu e treaba ta!

Un plutonier, rău famat în toată unitatea pentru
severitatea lui, urla de zor la un recrut:
- Drepţi! Culcat! Drepţi! Culcat! Îţi promit eu că ai să
ajungi să mă urăşti ca pe cel mai mare duşman al tău, iar
când voi muri, ai să vii alergând să scuipi pe mormântul
meu!
La care, recrutul, gâfâind:
- Nu, domn' plutonier, să trăiţi, nu cred că voi scuipa.
Nu-mi place să stau la rând...

Bunicul îi povesteşte nepotului întâmplări din perioada războiului:
- Odată am pus la pământ un regiment întreg, de
unul singur!
- Ai fost artilerist?, întreabă copilul cu admiraţie.
- Nu. Bucătar.
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Într-un bar intră un soldat în uniformă militară, cu
un crocodil în lesă şi întreabă barmanul:
- Nu vă supăraţi, aici serviţi şi ofiţeri?
- Da, cum să nu, domnule, luaţi loc! Ce să vă aduc?
- Mie o bere şi lui, aratând spre crocodil, doi ofiţeri!

Caporalul întreabă în faţa frontului de soldaţi:
- Soldat Bulă, cum procedezi când auzi comanda:
Voluntarii să facă un pas în faţă?
- Fac un pas în lateral, pentru ca voluntarii să poată
ieşi din front...

La popotă, un ofiţer de aviaţie face remarci critice la
adresa infanteriei. La un moment dat, de la o altă masă se
ridică un ofiţer de infanterie şi întreabă iritat:
- Nu vă supăraţi, aveţi ceva împotriva infanteriei?
La care, ofiţerul de aviaţie:
- Da, napalm...

Bulă, aflat în serviciul de gardă pe unitate, este întrebat de către sergentul major:
- Ce faci când vezi un bărbat apropiindu-se târâş de
cazarmă, soldat?
Bulă, scărpinându-se în cap:
- Salut regulamentar, apoi îl iau şi îl duc discret pe
domnul colonel în patul lui!
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Un ţăran din judeţul Dolj se prezintă la încorporare.
Ofiţerul de la Comisariatul Militar:
- Ca să vezi că sunt băiat bun, te las să-ţi alegi singur
locul unde vrei să faci armata.
- Păi, aş vrea... la un metru de casă!
Ofiţerul ia un liniar şi îl pune pe hartă, apoi spune:
- S-a făcut! Ai ales Satu-Mare!

La serviciul recrutare. Medicul oftalmolog:
- Citeşte cu voce tare ce scrie acolo pe tablă!
Recrutul se fâstâceşte:
- Care tablă, domn' doctor, că eu nu văd nicio tablă!?
- Foarte bine. Nici nu e nicio tablă acolo, eşti deştept.
Apt. Următorul...

Sergentul major îl prinde pe un soldat fumând în
curtea unităţii. La raport, el îl scoate pe soldat în faţa
plutonului:
- Soldat, drepţi! Ia spune-ne şi nouă... De ce să nu se
plimbe soldatul cu ţigara în gură pe platoul unităţii?
La care, soldatul:
- Aveţi dreptate, asta gândeam şi eu, domn' sergent...
De ce să nu se plimbe?!

Q Cum fac înviorarea de dimineaţă soldaţii albanezi?
A Trei seturi de flotări şi două ture de frontieră.
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Caporalul surprinde în curtea cazarmei un recrut
descheiat la nasturele de sus al bluzonului.
- Aşa deci, soldat! Am venit aici să facem plajă, ai?

- Felicitări, soldat, spune căpitanul la raport, am
auzit că ai devenit tată!
- Nu chiar, domnule căpitan... soţia mea a devenit
mamă!

Un general NATO investiga cazurile de homosexualitate în unităţile militare, punând întrebări tip
gradaţilor inferiori. Ajunge şi într-o unitate românească:
- Ascultă, sergent, sunt homosexuali la voi în unitate?
- Să trăiţi, domn' general, permiteţi să raportez. La
noi în unitate nu e decât un singur homosexual, cu care neo punem toţi.

Comandantul de companie îl cheamă la el pe sergentul major:
- Ia spune, sergent! După părerea ta, soldatul Hrişcă
din plutonul doi e în stare să fure?
Sergentul e în cumpănă:
- Asta depinde, domnule căpitan. La ce sumă v-aţi
gândit?
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Într-o duminică în care soldaţii aveau timp liber la
dispoziţia militarului, un plutonier dă buzna în sala de
mese şi zbiară către caporal:
- Unde e soldaţii, mă?!
Caporalul ia poziţia regulamentară şi dă raportul:
- Să trăiţi, dom' plotonier! E afară, joacă şah!
La care, plutonierul, bombănind:
- Au, n-au treabă, joacă şah... Lasă, le iau eu mingea!

Doi tineri, la şcoală de ofiţeri, stau de vorbă. Unul din
ei se laudă:
- Unchiul meu a ieşit la pensie cu gradul de general
colonel. Când a murit, avea atât de multe medalii pe piept,
încât nu l-au mai îngropat, ci l-au aruncat la fier vechi.

- Alo, 345.699?
- Da, cu cine doriţi?
- Îmi datoraţi 350.000 de euro!
- Îmi pare rău, cred că aţi nimerit greşit. Aici e
unitate militară... baza de rachete!
- Ba voi aţi nimerit greşit! Îmi datoraţi 350.00 de
euro pentru casă!

- De ce nu saluţi, soldat? întreabă colonelul, vexat.
- Ştiţi, domnule colonel, eu abia ce-am venit de patru
zile şi, personal, nu cunosc prea multă lume pe-aici...
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- Soldat, cum poţi explica faptul că, în timp ce erai de
gardă, ţi-ai împuşcat superiorul în cap, cu sânge rece, de
cinci ori?
- După a cincea împuşcătură mi s-au terminat
cartuşele, 'trăiţi.

Până să fac armata, dormeam în linişte,
ştiam că mă păzeşte cineva.
În armată, dormeam foarte rău, păzeam
aproape în fiecare noapte.
De când am terminat armata, nu mai pot să
dorm deloc, că ştiu cine şi cum mă păzeşte.

Q Care este componenţa echipajelor pe tancurile
albaneze?
A Unul zidar, altul măcelar, celălalt electrician etc.

La încorporare, în momentul repartizării pe arme:
- Domnule doctor, vă rog nu mă trimiteţi la artilerie,
am auzul foarte slab!
- N-are de ce să-ţi fie frică, recrut. Tunurile bubuie
aşa de tare, că ai să le auzi cu siguranţă...

Bulă, în prima zi de armată. Un plutonier trece prin
faţa rândului de soldaţi şi-i întreabă pe fiecare:
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- Ce-ai fost în viaţa civilă?
Ăştia răspund: unul brutar, altul văcar ş.a.m.d.
Ajunge ofiţerul şi în faţa lui Bulă:
- Ce-ai fost în viaţa civilă?
- Am fost fericit, să trăiţi!

Întrebare pregătitoare la trupele de antitero:
- Soldat, ai reuşit să pătrunzi neobservat în buncărul
în care trei terorişti arabi ţin ostatec un politician român.
Ai numai două cartuşe. Cum procedezi?
- Împuşc politicianul. De două ori!

Sergentul major e internat în spital de două
săptămâni. Caporalul se duce să-l vadă şi se întoarce la
unitate cu o faţă foarte tristă. Când îl văd aşa întunecat la
faţă, toti soldaţii din companie se adună în jurul lui şi-l
întreabă îngrijoraţi:
- Ce s-a întâmplat, domn' caporal? Spuneţi, cu
sergentul nostru... chiar nu mai e nicio speranţă?
- Nu... Asta e... De mâine se întoarce-n unitate!

- Ascultă comanda la mine, soldat! Imaginează-ţi că
te afli într-un avion plin cu civili, care se prăbuşeşte,
pământul e tot mai aproape... în două-trei clipe vă veţi
zdrobi de sol... Pe cine ai salva atunci, soldat?
- Să trăiţi, domn' căpitan... Eu cred că în primul şi în
primul rând... m-aş scăpa pe mine...
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În timpul celui de-al doilea război mondial, doi
spioni nemţi, îmbrăcaţi în uniforma RAAF, intră într-un
bar din Anglia. Se aşază tacticoşi la masă şi unul dintre ei îi
face semn la chelner şi comandă cu voce tare, în care se
distinge un perfect accent britanic:
- Two gins, please!
În local e zgomot, iar chelnerul nu aude de prima
dată, aşa că neamţul mai comandă o dată:
- Hey, bartender! Two gins, please!
Chelnerul tot nu aude, iar spionul se ridică enervat
în picioare şi strigă din toti rărunchii:
- Two gins, please!
Chelnerul în sfârşit prinde ceva cu urechea şi
întreabă la rândul său:
- Dry?
La care, neamţul care făcuse comanda dă cu chipiul
de pământ şi îi strigă enervat:
- Nein! Nein! Nein! Nicht drei! Zwei!

Plutonul doi intră în sala de mese. Caporalul pune
mâna pe cea mai mare porţie, se aşază la masă şi, deodată,
îşi dă seama că mai trebuie să treacă şi pe la popota
ofiţerilor pentru noi ordine. Lasă farfuria pe masă, dar,
pentru a nu risca să rămână fără ea, scrie pe un bileţel:
"Am scuipat în farfurie". Pleacă liniştit la căpitan şi,
când se întoarce, vede mulţumit că farfuria e tot acolo. Dar
când se apropie de ea, vede că pe bileţel mai apăruse o
completare: "... Şi noi...”
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Intră Ungaria în NATO. A doua zi, la graniţa cu
România apar ungurul şi tancul, ungurul şi tancul.
Bucureştiul dă telefon la Budapesta şi-i întreabă pe ăia de
acolo:
- Ce-aţi păţit, băi! Aţi înnebunit?
- Nu, vrem numai să vă arătam că noi am intrat în
NATO şi voi nu!
În următoarea zi, la graniţa cu România, ungurii văd
românul şi steagul, românul şi steagul.
Budapesta telefonează Bucureştiului:
- Ce se întâmplă acolo, măi? De ce aţi trimis românii
cu steaguri la graniţă?
- Băi, vrem numai să vă arătam că nouă ni se fâlfâie
c-aţi intrat voi în NATO!

Unui soldat indisciplinat i se face morală de către
comandantul de unitate în faţa plutonului:
- Priviţi, aveţi în faţă un măgar şi un porc... Apoi,
urmează muştruluiala şi, la sfârşit: Aşa, ia treci acum la loc
în formaţie, măgarule!...

Doi soldaţi americani trimişi în misiune ultrasecretă
la Bagdad reuşesc să prindă un soldat irakian din forţele
de rezistenţă. Îl pun ăştia doi la zid şi încep să-l interogheze într-o arabă stricată:
- Câtă muniţie de 9 mm mai aveţi, Ali?, întreabă ei
ameninţător.
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-

Nnnnu mai avem deloc, răspunde speriat irakianul.
Dar grenade, câte mai aveţi?
Nnnu avvvem deloc, răspunde prizonierul.
Aha! Dar mitraliere M16, uite-aşa, ca asta, câte mai

aveţi?
- Nnnu mai avem nici una, jur, răspunde arabul
îngrozit.
- Nici lansatoare de rachete?
- Nnnnici, pe numele lui Allah!
- Aha! Păi.... Nu vreţi să cumpăraţi?

Două vecine se întâlnesc într-o dimineaţă în casa
scărilor.
- Ce-i cu tine, dragă, eşti bolnavă?, întreabă una
dintre ele.
- Nu, de ce întrebi?
- Păi, am văzut azi-dimineaţă doctorul ieşind din
apartamentul tău.
- Şi ce? De la tine au ieşit ieri trei soldaţi. Te-am
întrebat eu dacă a izbucnit războiul?

Război. Linia frontului. Schimb intens de focuri.
Sergentul vine târâş în faţa colonelului şi raportează:
- Domn' colonel, permiteţi să raportez: Nu mai avem
gloanţe! Ce facem?!
La care colonelul, enervat:
- Încetaţi focul imediat!
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Domnul căpitan îşi întâmpină recruţii în curtea
unităţii militare:
- Pluton de fii de curve, alinierea!
Soldaţii se execută speriaţi.
- Cine îndrăzneşte să fure cumva, primeşte drept
pedeapsă 5 km cu tot echipamentul în marş forţat.
Noii soldaţi înghit în sec.
- Cine îndrăzneşte să aducă injurii gradelor superioare, 10 km marş forţat cu tot echipamentul în spinare.
Soldaţii încep să tremure.
- Cine e prins masturbându-se în unitate va alerga
drept pedeapsă 20 de kilometri în linie dreaptă, cu tot
echipamentul din dotare! S-a-nţeles?!
Scopul a fost atins. Soldaţii se uită unii la alţii disperaţi, numai unul are o faţă care radiază de bucurie.
Căpitanului nu-i vine să creadă:
- Soldat, un pas în faţă! Imediat! Ia zi, ce te amuză în
halul ăsta? Sau crezi cumva că-mi arde de glumă?
- Nu, să trăiţi, domn' căpitan... Dar mă gândeam că
eu, să mă scuzaţi, din patru labe sunt acasă.

Sergentul intră în dormitorul plutonului care se pregătea de mers la sala de mese după o zi de instrucţie foarte
grea.
- Am o veste bună şi una rea. Vestea rea este că, din
cauza umezelii din magazia unităţii, în seara asta o să
mâncaţi mămăliguţă râncedă cu brânză plină de viermi. Iar
vestea bună e că o să primiţi porţie dublă!
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Pe câmpul de instrucţie, un caporal opreşte plin de
importanţă un camion. Merge în partea din spate, ridică
prelata şi strigă la bibanii dinăuntru:
- Bă, aţi rupt-o-n fericire! Ordin de la domnul sergent să vă iau cu mine. Câţi sunteţi?
La care, un soldat mai destupat:
- Cinci, domn' caporal!
- Bine! Jumătate vin cu mine, jumătate merg să
cureţe cartofi!

Un preot îşi avea casa parohială, cu o grădină splendidă, chiar lângă o unitate militară. Seara, santinelele din
postul din apropierea grădinii săreau de multe ori gardul
pentru a-şi face nevoile. Într-o seară, sătul de atâta
mizerie, se pune popa la pândă şi vede cum un soldat sare
gardul, pune arma deoparte şi îşi dă jos pantalonii. Se
apropie popa tiptil, ia arma şi, după ce-l lasă pe soldat să
termine ce are de făcut, îndreaptă puşca spre soldat:
- Stai! Deci tu eşti ăla de-şi face mereu nevoile la
mine în grădină. Ei, tu l-ai făcut, tu să-l mănânci!
- Părinte, te rog... Mă jur că nu mai fac...
- Vorba! Ia şi mănâncă-l!
Văzând că nu are ce face, se apucă bietul soldat şi
mănâncă ce tocmai isprăvise de făcut. Când ajunge cam pe
la jumătate, i se pune nodu-n gât şi începe iar să se roage
de popă:
- Părinte, iartă-mă, te rog, că mă jur că nu mai fac.
Pe popă îl cuprinde mila, ce să facă:
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- Bine, măi, hai, ia-ţi arma şi dispari.
Când se vede soldatul cu arma în mână, se simte
apucat de dorul răzbunării şi-i zice popii:
- Părinte, ia fă mata bine-acuma şi mănâncă ce-a mai
rămas!
- Păi, bine, fiule...
- Nimic, să n-aud o vorbă. Ia şi mănâncă!
Vede popa că n-are ce face, fiind ameninţat cu arma,
aşa că termină ce a început soldatul. A doua zi de dimineaţă, preotul se duce aţă la comandantul unităţii şi-i
povesteşte întâmplarea. Colonelul îşi aliniază soldaţii pe
platou şi-l întreabă pe popă:
- Părinte, îl recunoşti pe soldat?
- Da, zice popa, ăsta este.
- Soldat, îl cunoşti pe domnul părinte?
- Da, să trăiţi, dom' colonel!
- Şi de unde-l cunoşti, mă rog, dacă nu te superi ca
te-ntreb?
- Să vedeţi, aseară am luat masa împreună, să trăiţi!

Un soldat cu serioase probleme de disciplină vine
din permisie cu nasul julit. Cu o mină încruntată, căpitanul
îl întreabă ce a păţit la nas, la care soldatul răspunde:
- M-am muşcat din greşeală, să trăiţi!
- Cum naiba te-ai muşcat, mă, din greşeală, când
nasul e deasupra gurii?
Soldatul, deloc încurcat:
- M-am urcat pe scaun, să trăiţi!
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Într-o zi foarte călduroasă de vară, un grup de
fotomodele, însoţite de fotograful lor, se opresc pe malul
unui lac înconjurat de tufişuri şi copăcei şi decid să îşi
desfăşoare acolo şedinţa foto, departe de ochi indiscreţi.
Zis şi făcut. Fetele se dezbracă şi se aruncă în apă, se întind
la plajă, iau poziţii din cele mai provocatoare şi mai
incitante... Fotograful trage inspirat cadru după cadru, în
jur numai linişte şi armonie, se aude doar clipocitul apei
răcoroase şi freamătul copăceilor din zonă. După ce
pozează astfel vreo oră şi mai bine, fetele ies din apă şi se
întind la soare să se bronzeze. Apoi, într-un târziu, se
ridică, se îmbracă, urcă în maşina cu care veniseră şi
pleacă. La cinci minute după ce dispar la orizont, un ofiţer
scoate brusc capul dintr-un tufiş şi strigă:
- Atenţie, echipa de camuflaj! Luaţi-vă tufişurile şi
copăceii şi urcaţi în camion!

La instrucţie, soldaţii sunt opriţi brusc din marş şi
aud vocea comandantului de pluton:
- Jumătate - la stânga, jumătate - la dreapta. Restul după mine!

Doi soldaţi, buni prieteni, discută între ei şi se încurajează înainte de a fi trimişi în linia întâi. Unul dintre ei
spune:
- Auzi, mă, dacă o fi să moară unul din noi, fii liniştit,
că o s-o anunţ eu pe nevastă-ta.
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Q Ce înseamnă tehnica militară de generaţia a treia?
A Este tehnica pentru realizarea căreia au strâns
bani celelalte două generaţii.

Mare şedinţă secretă la sediul Pentagonului. La un
moment dat, unul dintre generalii prezenţi acolo e sunat
pe linia de maximă securitate. Acesta se ridică de la masa
hărţilor şi răspunde iritat:
- Da, cine mă deranjează?!
- Să trăiţi, domnule general, sunt ofiţerul de serviciu. Avem aici la poartă un soldat care s-a prezentat
spunând că e rudă cu dumneavoastră şi că i-aţi promis că
astăzi o să-l luaţi cu dumneavoastră să împuşte porumbei
de pe acoperişul Pentagonului. Totuşi nu poate demonstra
că sunteţi rude, de aceea v-am sunat...
- E nebun, domnule.
- Da, domnule general, dar ne-am gândit că asta e
numai o coincidenţă...

Comandantul unităţii către un recrut care mătura
cam fără chef prin curte:
- Soldat, în cinci minute să vopseşti toate ferestrele
de la biroul meu...
Peste treizeci de minute:
- Trăiţi, domnule comandant, am terminat! Vreţi să
vopsesc şi ramele?
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- Iată, peste câteva clipe va pleca trenul... Şi odată cu
el voi pleca şi eu, la armată... Doamne, ce dor îmi va fi de
tine!
- Te voi aştepta, iubitule!
- Nu, lasă, nu trebuie, mai bine du-te acasă. Am să
lipsesc mult timp...

În armată, soldaţii sunt scoşi la program administrativ în grădina unităţii. Caporalul, cu un aer satisfăcut:
- Aşa, toată lumea ia câte-o lopată şi treceţi la săpat!
Înainte de asta... E vreunul printre voi care se pricepe la
algebră?
- Eu, să trăiţi... Sunt student în anul I la MatematicăFizică, domn' caporal.
- Bravo, mă. Atunci, aruncă dracului lopata, că nu-i
de tine.
Soldatul, uşurat, aruncă lopata cu o mină veselă.
Caporalul continuă:
- Şi pune mâna pe hârleţ. Tu vei extrage rădăcinile!

Prima scrisoare acasă a unui recrut dintr-o tabără de
pregătire a trupelor de comando:
"Dragi părinţi, eu am ajuns cu bine şi o duc excelent.
Aseară am avut antrenament la lupta de stradă şi am luat
lecţii de box de la comandantul de pluton. Periuţa de dinţi,
pasta şi alte lucruri netrebuincioase le trimit acasă".
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- Care e problema ta, soldat?! Nu ai auzit comanda
"Deşteptarea"?
- Ba da, am auzit, să trăiţi, dar m-am gândit că iarăşi
am un vis urât.

La batalionul disciplinar vine ora mesei. La staţia de
amplificare a unităţii se anunţă:
- Masa se va servi la porţile de sud.
Toţi soldaţii rup rândurile din faţa uşii de la popotă
şi aleargă la porţile de sud. Când ajung acolo, pe porţile de
sud atârnă un anunţ scris cu litere de-o şchioapă: "Masa se
va servi la porţile de nord". Lihniţi deja, toţi militarii de la
diribau aleargă la porţile de nord. În momentul ăla, în
megafoane se anunţă:
- Pentru alergat în curte, masa de prânz se anulează.

Comandantul unităţii prezintă soldaţilor programul
de instrucţie pe ziua respectivă:
- Azi veţi face marş în pas alergător cu efectele de
luptă asupra militarului, pe o distanţă de 15 km! Vestea
bună este că soldat Bălboacă va fi cap de coloană.
Soldaţii răsuflă uşuraţi şi încep să se bucure, pentru
că toţi ştiu că Bălboacă e pămpălăul unităţii şi că aleargă
cu viteza melcului turbat.
Generalul continuă:
- Vestea proastă e că soldat Bălboacă va merge cu
maşina mea.
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O tânără frumoasă stă şi plânge de mama focului la
porţile unei unităţi militare.
- Ce-i, frumoaso, ţi-au luat iubitul în armată? întreabă un gradat, zâmbind cu compasiune.
- Da... Şi încă pe toţi cinci odată...

Un submarin se rătăceşte de la ruta de misiune.
- Să trăiţi, domnule căpitan, nu putem determina coordonatele!
- Ce vedeţi în periscop?
- Un vas comercial, să trăiţi.
- Bine, trimiteţi o torpilă. Când va începe să trimită
semnale SOS, scrieţi repede coordonatele. Dar să fie pentru ultima oară!

- Dimineaţa, când aud sunetul trompetei pentru
deşteptare, mă simt ca şi cum m-ar fi împuşcat cineva în
moalele capului.
- Şi sari brusc în picioare?!
- Nu, stau culcat pe spate ca un mort!

Un plutonier i se plânge comandantului unei unităţi
militare de paraşutişti de vecinătatea cu un internat de
fete, spunând că, de la fereastra dormitorului soldaţilor, se
vede ca-n palmă tot ce se petrece în camera de baie a
fetelor, din care cauză recruţii nu pot să se concentreze şi
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să se odihnească normal. Vine comandantul unităţii să
verifice cu ochii lui, se uită pe fereastră şi... nimic. Intrigat,
îi spune plutonierului:
- Păi, nu se vede nimic!
- Da, dar ia să vă urcaţi dumneavoastră pe rastel!

Un tip trece pe lângă gardul unei baze militare. În
trecere, aude cum la fiecare 30 de secunde o voce fermă
spune:
- Cu verdele în sus!
- Cu verdele în sus!
- Cu verdele în sus!
Dorind să afle ce comandă de instrucţie secretă ar
putea fi aceasta, tipul priveşte curios printr-o gaură din
gard. Spre surpriza lui, vede cum comandantul unităţii îşi
supraveghea soldaţii care plantau brăduleţi.

Regina Angliei doreşte să recompenseze eroii armatei britanice care au luptat în Insulele Malvine, aşa că îi
adună pe toţi la palatul Buckingham. Îl întreabă pe primul
ce-şi doreşte, iar acesta îi răspunde:
- Un Rolls, dacă se poate, Majestate.
- În regulă, spune suverana.
Al doilea:
- Eu sunt scoţian, Majestate, aş vrea să am un castel
în Scoţia.
- E-n regulă şi asta, spune regina.
În fine, al treilea zice şi el:
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- Un lănţişor de aur, Regina mea.
- Atât de puţin? Faţă de ce-au cerut ceilalţi? Şi cât de
mare vrei să fie lăntişorul?
- Doar de la vârful penisului până la testicule,
Majestate.
- Ciudată dorinţă. Dar e OK, spune suverana. Luaţi-i
măsura.
Vine majordomul, se pune să măsoare şi, mirat:
- Dar unde vă sunt testiculele, domnule?
- În Malvine, răspunde sec eroul.

Ofiţerul în faţa plutonului:
- Soldat Bâjboacă, ce este Patria?
- Să trăiţi, domn' căpitan! Patria e ceea ce ne înconjoară: munţii, câmpiile, pădurile...
- Soldat Bâjboacă, eşti un idiot! Patria e mama ta, ai
înţeles?
- Am înţeles, să trăiţi, domn' căpitan! Patria este
mama mea!
- Soldat Titircă, ce este Patria?
- Patria e mama lui Bâjboacă, să trăiţi!
- Esti un idiot, Titircă! Patria e şi mama ta, tot aşa
cum patria e şi mama mea şi a domnului general. Ai
înţeles?
- Da, domn' căpitan. Am înţeles!
- Ce-ai înţeles, Titircă?!
- Că eu şi cu Bâjboacă, cu dumneavoastră şi cu
domnul general suntem fraţi, domn' căpitan!
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Adunarea companiei pe platoul din faţa unităţii. Un
plutonier întreabă:
- Cine doreşte să plece cu maşina la cules cartofi?
Soldaţii încep să se foiască şi, până la urmă, doi
soldaţi mai mărunţei sunt siliţi de ceilalţi să făcă un pas
înainte. Plutonierul:
- Perfect! Voi doi, fuga la maşină. Ceilalţi vor pleca
pe jos.

Generalul vede un soldat aflat în post cu o umbrelă
deasupra capului.
- Niciodată-n viaţa mea nu am mai văzut un soldat
care să se teamă de ploaie.
- Nici eu nu mă tem, să trăiţi. Am umbrelă.

Un reporter ia un interviu ministrului american al
Apărării:
- Domnule ministru, este alarmant ce se întâmplă în
armata americană. Conform unui sondaj, s-a demonstrat
că 96% dintre recruţii americani sunt homosexuali. Aveţi
vreo justificare pentru treaba asta ?
- Da, restul de 4% sunt femei.

- Ai auzit, că soldat Bâjboacă a găsit ieri o grenadă
neexplodată pe câmpul de instrucţie?
- Da, s-a auzit al dracului de bine!
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Proaspăt căsătorit, Bulă este recrutat şi e repartizat
la vânătorii de munte. După 5-6 luni de instrucţie fără
nicio permisie, în plină iarnă, unitatea porneşte într-o
aplicaţie pe munte, chiar pe lângă comuna unde Bulă îsi
lăsase nevasta. Omenos, comandantul îi acordă acestuia o
permisie de o noapte. Fericit, Bulă îşi pune schiurile şi
realmente zboară spre multdorita lui soţie. A doua zi,
seara, în dormitor, Bulă organizează un concursghicitoare:
- Cine-mi spune care sunt primele trei lucruri pe
care le-am făcut când am ajuns acasă?
- În primul rând ţi-ai salutat familia, zice unul dintre
camarazi.
- Greşit! În primul rând m-am culcat cu nevastămea! Al doilea?
- Ţi-ai salutat familia, face altul.
- Greşit! M-am culcat a doua oară cu nevastă-mea! Şi
al treilea?
- Te-ai culcat a treia oară cu nevastă-ta, spune
caporalul.
- Ei, nu, nici chiar aşa, răspunde Bulă. În al treilea
rând... mi-am scos schiurile din picioare!

La instrucţia de front, un comandant de pluton mai
puţin dotat ordonă:
- Pluton, alinierea în front câte unul! Pentru verificarea bocancilor, ridicaţi piciorul drept!
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Unul din soldaţi, timorat, ridică, din greşeală,
piciorul stâng. La care plutonierul, văzând şi un bocanc
stâng ridicat, strigă cu glas iritat:
- Bă, care eşti tâmpitul care-ai ridicat ambele
picioare?

- Am inventat o armă foarte puternică, o super-armă
care pune totul în umbră în domeniul armamentului. Pe
lângă asta, principiul e foarte simplu. Am toate componentele şi nu mai am nevoie decât de nişte ventile de
bicicletă. Aţi putea dumneavoastră să îmi procuraţi aceste
piese?
- Din păcate nu şi ce putem noi face cu o astfel de
armă pentru producţia căreia avem nevoie de piese atât de
greu de găsit?

Căpitanul se adresează recruţilor, prezentându-le
ultima tehnică de luptă:
- Printre caracteristicile cele mai importante ale
acestei noi tehnologii militare se numără şi faptul că ea
funcţionează la temperaturi cuprinse între -300° C până la
+300° C.
O voce timidă de recrut ripostează:
- Îmi cer scuze, să trăiţi, dar oamenii de ştiinţă nu au
cunoştinţă să existe astfel de temperaturi. -273° C este
zero absolut!
- Tehnologia asta este strict secretă, ce credeaţi?!
Aşa că oamenii de ştiinţă habar n-au de chestia asta.
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Într-un autobuz arhiplin, un soldat tinerel stă comod
pe scaun. Un bărbat care stătea alături îl priveşte nemulţumit şi îi reproşează pe un ton iritat:
- Tinere, oare în armată chiar nu v-au învăţat că
trebuie să cedaţi locul doamnelor?
Soldatul sare în picioare, roşeşte şi spune timid:
- Mă scuzaţi, vă rog să luaţi loc, eu credeam că
sunteţi bărbat...

Căpitanul către soldaţi, pe câmpul de instrucţie:
- Şi mai ales nu uitaţi că sub niciun motiv n-aveţi
voie să vă scăpaţi inamicul din ochi! Ioane, ce te holbezi
aşa la mine?

Americanii fură de la ruşi planurile de construcţie
ale unui tanc de ultimă generaţie, cea mai eficientă armă a
zilelor noastre. Se pun pe lucru, pun planurile în aplicare
şi, după montaj, rămân înmărmuriţi! În curtea unităţii
ultrasecrete unde făcuseră asamblarea, un tractor! Ce să
fie?! Dau planurile japonezilor:
- Hai, mă, că voi le aveţi cu tehnologia...
Se pun japonezii pe treabă, montează: tot un tractor!
Băi, ce naiba?! Dau americanii planurile nemţilor.
Montează nemţii doua săptămâni, şi pe faţă, şi pe dos, iar
la sfârşit: un tractor. Americanii, disperaţi, dau planurile şi
românilor. Aştia ai noştri montează două zile le prezintă
americanilor un supertanc de toată frumuseţea.
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- Bravo, măi! Dar cum aţi reuşit, că nouă, oricum am
montat, ne-a ieşit doar un tractor.
La care, românii:
- Păi, şi nouă tot un tractor ne-a ieşit... Dar l-am luat
la pilă.

Soldaţii grăniceri opresc un suspect la frontieră:
- Vă rog să vă deschideţi valiza.
- Dar nu am valiză!, protestează suspectul.
Grănicerii sunt inflexibili:
- Nu contează. Legea e una pentru toţi.

O bază de rachete. Un soldat primeşte ordin ca până
la sosirea comisiei de control de la Ministerul Apărării să
vopsească fuselajul unei rachete cu rază medie de acţiune.
Racheta e imensă şi soldatul e cam plictisit, aşa că încearcă
să fenteze: Ia căldarea şi o aruncă pe vârful rachetei.
Vopseaua se scurge încetişor pe corpul rachetei şi, astfel,
soldatul termină într-o clipă de vopsit. Nu trec nici cinci
minute şi vine comisia guvernamentală, în frunte cu
generalul. Se apropie generalul de rachetă şi vede în vârful
ei căldarea, uitată acolo de soldat. Întreabă pe un ton
ascuţit:
- Ce-i asta, soldat?
- Un... motor ionic, domnule general.
- Văd şi singur că e motor ionic, că doar nu-s tâmpit.
Dar te-ntreb, de ce nu e vopsit?
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Un plutonier, în faţa oglinzii, acoperindu-şi epoleţii
cu mâinile:
- Aşa, sunt un simplu idiot...
Apoi, cu o mină luminoasă, luându-şi brusc mâinile
de pe epoleţi:
- Dar aşa... Aşa sunt plutonier major!

Afară plouă torenţial. Căpitanul intră în cazarmă şi
vede un soldat stând culcat în pat. Îl apucă bâţul:
- E ora patru după-masa, soldat!, strigă el, înfuriat.
Conform ordinului pe care ţi l-am dat, tu trebuia să fi udat
deja gazonul!
- Da, să trăiţi, domnule căpitan, spune soldatul, dar
nu vedeţi în ce hal plouă afară?
- Şi ce, ăsta e un motiv?! Doar pentru asta vi se dă
manta de ploaie.

Doi plutonieri, la aplicaţie, pe câmpul de instrucţie,
urmăresc prin binoclu un elicopter "inamic", ce pluteşte
nemişcat deasupra unui punct strategic fix. Unul dintre ei
zice:
- Ei, ce s-o fi oprit aşa?
La care, celălalt:
- Cred că nu mai are combustibil.
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Marinachi şi robinsonade

Orice marinar a fost, este sau va fi un Robinson
Crusoe, iar dacă nu, cel puţin va pretinde asta.
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Un naufragiat salvat relatează:
- În timp ce vasul nostru se scufunda, eu şi alţi trei
marinari am reuşit să ne urcăm într-o barcă de salvare. Nu
aveam nici apă, nici de mâncare... Ca să nu pierim de
foame, am hotărât să ne mâncăm cizmele. Cu toate acestea,
cei trei tovarăşi ai mei au murit... unul câte unul.
- Şi dumneata cum ai rezistat?
- Eu am avut noroc. Cizmele mele erau cele mai mari,
că port nr. 45.

Doi marinari scoţieni, după naufragiu, pluteau de
câteva zile pe o plută de salvare. La un moment dat, unul
dintre ei ridică ochii spre cer şi se roagă:
- Doamne Dumnezeul nostru, dacă voi fi salvat o să
donez bisericii toată...
- Jimmy, îl opri celălalt, las-o mai moale cu făgăduielile că se vede pământul!

În timpul traversării Oceanului Atlantic, pe punte, un
tânăr, galben la faţă ca o lămâie, vărsa de zor, aplecat peste
balustradă. De el se apropie la un moment dat un steward:
- Unde doriţi să serviţi masa, domnule? Aici sau în
cabina dumneavoastră?
Luptându-se cu greaţa, tânărul îi răspunde:
- Ştii ceva? Ce să ne mai complicăm... arunc-o direct
în ocean!
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Un marinar intră într-un bar legănându-se.
- Ce te legeni aşa? îl întreabă o tipă de la tejghea.
- Doamnă, eu sunt de peste 20 de ani pe mare şi
chiar şi atunci când umblu pe pământ mi se pare că am sub
picioare puntea vasului...
- Hai, nu-mi vinde mie texte de astea, că şi eu sunt
curvă bătrână, dar nu dau tot timpul din fund când umblu!

Vaporul e pe cale să se scufunde. Pentru a evita
panica printre pasageri, căpitanul ordonă orchestrei să
cânte şi iluzionistului să execute câteva scamatorii pentru
a capta atenţia călătorilor.
- Şi acum, anunţă el, veţi avea parte de un număr de
excepţie... Voi lovi cu bagheta mea magică peretele vasului
şi acesta se va scufunda!
A doua zi, pe o plută de salvare, un bătrânel îi zice
plin de reproş iluzionistului:
- Băi, tâmpitule, da' ce numere idioate mai poţi avea
în programul tău!

Pe când regina Victoria călătorea pe mare spre
Irlanda, izbucneşte o furtună puternică. Aflată pe punte,
un val mare izbeşte vasul, regina îşi pierde echilibrul şi
cade.
- Fii bun, îi spune unui aghiotant, du-te pe puntea de
comandă şi roagă-l din partea mea pe căpitan să liniştească vasul!
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În timp ce se dezbrăca seara în cabina ei ca să se
culce, o domnişoară e cuprinsă de un acces de rău de mare
şi fuge repede, în pielea goală, în sala de baie. Acolo se
ciocneşte de un domn care de asemenea avea rău de mare.
Când îl vede, tânăra începe să ţipe.
- Fiţi liniştită, spune domnul întorcându-se discret
cu spatele la ea, nu cred că o să mai trăiesc suficient de
mult ca să pot povesti cuiva...

Două blonde sexy care se plimbau pe bulevard sunt
urmărite cu perseverenţă de un marinar. La un moment
dat, una dintre ele se opreşte şi se răsteşte la el:
- Ascultă, mă, ori încetezi să ne urmăreşti ori mai
faci rost de un marinar!

După naufragiu, Lordul şi valetul lui ajung pe o
insulă pustie. După mai multe zile, valetul începe să strige:
- Mylord! Mylord! Un vapor! Un vapor!
- Fii calm, John! Strigi de parcă n-ai mai fi văzut
vapoare în viaţa ta!

Vasul care făcea naveta între mai multe insule, trece
pe lângă una pe care se afla un om slab, în zdrenţe, care îşi
agita frenetic mâinile.
- Căpitane, ce-i cu omul acela?, întreabă o pasageră.
- Aşa se bucură el când trecem pe aici!
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Vasul începea să se scufunde, pasagerii alergau
înnebuniţi în toate părţile, marinarii încercau să-i dirijeze
spre bărcile de salvare, când, dintr-o cabină iese un englez
fumând o pipă şi întreabă calm:
- Unde e trasă barca de salvare pentru fumători?

Bulă la comisia de recrutare.
- Eu vreau la Marină...
- Ştii să înoţi?
- Da...
- Unde ai învăţat?
- În apă! În tinereţe visam să fiu marinar!
- Şi de ce n-ai ajuns?
- Păi, eu sunt cam zăpăcit, am tendinţa să amestec
lucrurile cam aiurea şi m-am temut să nu fac tot felul de
încurcături pe vapor...
- Şi acum ce meserie ai?
- Farmacist!

Proaspeţii recruţi pentru flota de submarine erau la
un curs de instruire.
- Domnule căpitan, întreabă Bulă, eu tot nu înţeleg,
când iese torpila din tubul de lansare, cum de nu intră apă
în submarin?
- Mă, îi răspunde căpitanul, tu când eşti în apă şi
tragi un vânt, îţi intră vreodată apă în fund?
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În urma unui naufragiu, ajung pe o insulă pustie doi
englezi şi o englezoaică, doi francezi şi o franţuzoaică şi
doi ruşi şi o rusoaică. După ce sunt salvaţi, femeile declară
presei:
- Englezii mei au jucat tot timpul golf, de mine nu s-a
ocupat nimeni, pentru că nu le-am fost prezentată!, spune
englezoaica.
- Ba, eu m-am distrat foarte bine cu francezii mei... O
săptămână unul era soţul şi celălalt amantul, iar în
săptămâna următoare era invers!
- Of, ce-am păţit eu cu ruşii mei... Noaptea făceau sex
cu mine până nu mai puteau şi a doua zi mă puneau în
discuţia organizaţiei de bază şi mă criticau!

Pe puntea unui vas de croazieră discutau două pisici,
mascotele echipajului.
- Eşti sigură că vasul nostru va avea escală în
insulele Canare?

Sergentul către proaspeţii recruţi la comandourile
de Infanterie Marină.
-Care dintre voi ştie să cânte bine la instrumente de
suflat?
-Eu! Eu!, sar câţiva, crezând că astfel vor primi o
sarcină compatibilă cu talentul lor.
-Bun! Voi treceţi să umflaţi bărcile pneumatice!
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Între doi deţinuţi:
- Tu de ce ai fost închis?
- Din cauza unei ferestre pe care am deschis-o!
- Cum, pentru că ai deschis o fereastră, te-au închis?
- Da, pentru că fereastra era pe un submarin şi submarinul era sub apă!

Bulă şi cu Lulă, beţi morţi, se urcă în tramvai. Văd un
tip în uniformă şi îi cer:
- Daţi-ne câte un bilet!
- Ce bilet, măi, că eu sunt ofiţer de marină...
- Hai repede jos, că ne-am urcat pe vapor!

Bubulina, soţie de căpitan de vas, se hotărăşte să
divorţeze.
- De ce divorţezi, femeie?
- Pentru că Bulă nu face sex cu mine, domnule
judecător!
- Cum nu fac sex cu tine?, se enervează Bulă. S-a
întâmplat să fac sex cu tine chiar şi de două ori pe an!

Furtună teribilă, vasul în pericol să se scufunde.
- Singurul lucru bun în toată treaba asta este că o să
ne ducem la fund cu şobolani cu tot!, zice Bulă.
Îl aude o babă ţâfnoasă:
- Cum? Avem şobolani pe vaporul ăsta? O să reclam...
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Căpitanul de pe Titanic strânge pasagerii pe punte
şi-i anunţă:
- Am să vă dau două veşti: una bună şi una rea. Pe
care s-o spun prima?
- Pe cea rea...
- În două ore, vaporul se va scufunda!
- Şi vestea bună?
- Se va face un film pe tema asta, care va lua 11
premii Oscar!

În urma unui naufragiu, Bulă ajunge pe o insulă,
unde dă peste alţi naufragiaţi care îl primesc bucuroşi în
comunitate. După câteva săptămâni, Bulă întreabă:
- Cu sexul cum vă descurcaţi?
- Păi, ne ducem la colonia de maimuţe, ne alegem
câte una şi ne facem treaba...
- Îşi alege Bulă o maimuţă şi, în timpul partidei, aude
din tufişuri hohote de râs.
- Ce-i cu voi, de ce vă hliziţi? Nu faceţi tot aşa?
- Ba da, dar cu urâta aia?!

După o noapte de înot, naufragiatul ajunge în zori pe
ţărmul unei insule. Se prăbuşeşte o clipă pe plajă ca să-şi
mai revină, când, deodată, aude o voce cunoscută:
- Vaporul s-a scufundat aseară pe la nouă şi tu ai
ajuns aici dimineaţa... Unde mi-ai umblat toată noaptea,
bărbate?
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Căpitanul unui vas de pescuit oceanic iese la pensie.
Într-o dimineaţă, ia o sacoşă şi vrea să plece la piaţă.
- Să-mi aduci şi mie nişte peşte!, îi spune nevasta.
- Câte tone să fie?

În birourile Căpităniei Portului, secretarele şi funcţionarele erau sătule până peste cap de bancurile fără perdea pe care le debita şeful lor, aşa că decid:
- Fetelor, dacă şefu' începe să spună bancuri deocheate, ieşim toate din birou!
A doua zi de dimineaţă:
- Fetelor, tocmai a acostat un vapor plin cu marinari
înfometaţi de sex... Ei, staţi, unde fugiţi aşa? Vasul va
rămâne în port o săptămână!

La bordul unui vapor de croazieră izbucneşte un
incendiu.
- Nu vă faceţi probleme! se aude vocea căpitanului.
Este apă destulă... Ajunge pentru toată lumea!

Între două vecine:
- Să ştii că am fost la mare şi acolo m-am măritat...
- Cu cine?
- Un marinar. O să fie plecat pe mare 11 luni pe an.
- Sărăcuţa de tine, ce greu o să-ţi fie...
- Da' de unde! O lună trece aşa de repede!
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În timp ce vaporul se scufundă, un pasager voinic îşi
face loc ca să prindă un loc într-o barcă de salvare.
- Ce faceţi, domnule?, strigă căpitanul. Încă mai sunt
femei la bord...
-Ei, asta-i! Acum nu-i momentul să ne gândim la
plăceri!

Un marinar care naufragiase în urmă cu 11 ani pe o
insulă pustie este în sfârşit salvat.
- Ai fost singur toţi anii aceştia?
- Nu, am fost împreună cu încă 20 de oameni din
echipaj...
- Şi cu ce v-aţi hrănit în tot timpul acesta?
- Ce vreţi să insinuaţi? Nu sunt implicat în dispariţia
colegilor mei!

Bulă şi cu Lulă, naufragiaţi într-o barcă.
- Ce scrie pe ultima noastră cutie de conservă?
- Aperitiv - pentru creşterea poftei de mâncare!

Un grup de naufragiaţi pe o insulă pustie pescuiesc
un peştişor de aur.
- Aruncaţi-mă înapoi în apă că am să va îndeplinesc
la fiecare câte o dorinţă.
- Vreau înapoi acasă la mine!, zice primul.
- Şi eu în pat cu nevasta...
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- Eu la barul din colţul străzii noastre...
Şi tot aşa, până la Bulă, care spune:
- Dacă toţi pleacă şi rămân singur, o să mă plictisesc,
aşa că adu-i pe toţi înapoi!

Pe o plută de salvare, căpitanul şi câţiva naufragiaţi.
- Căpitane, cam cât am mai avea până să dăm de
pământ?
- Cam un kilometru şi jumătate... în jos!

Doi scoţieni, într-o barcă de salvare:
- Nici nu se putea să ni se întâmple ceva mai rău...
- Ba da, gândeşte-te că putea să-mi treacă prin cap să
cumpăr bilete dus-întors!

Din cauza valurilor puternice, şalupa se apropie cu
greu de ţărmul insuliţei unde aştepta un biet naufragiat.
- Hai, omule, suie-te în barcă!
- Nu, mulţumesc, dar nu vin. După naufragiu, am jurat că n-o să mă mai urc în viaţa mea pe o navă!

După o cursă care s-a prelungit trei ani din cauza
unor episoade tragice cu piraţi, un marinar se întoarce
acasă. Îşi priveşte copiii şi spune cu tristeţe în glas:
- Ei, dragii mei, din doi aţi rămas doar patru!
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În urma unui naufragiu, într-o barcă de salvare
nimeresc un român, un armean şi un popă. La un moment
dat, o balenă ucigaşă începe să urmărească barca în care
se aflau naufragiaţii. Cei din barcă îi aruncă balenei rând
pe rând, toate portocalele aflate într-o ladă. După ce
termină portocalele, văzând că balena nu se lasă, trag la
sorţi care dintre ei se va sacrifica, fiind dat pradă balenei.
Aşa se duc pe rând în burta balenei popa şi armeanul.
Românul rămâne singur, îşi confecţionează un cuţit,
spintecă burta balenei şi, surpriză: armeanul îi vindea
portocale popii.

După ani buni petrecuţi pe o insulă pustie, un
naufragiat găseşte pe plajă o blondă sexy leşinată. Îi dă
apă, o hrăneşte iar spre seară aceasta îi şopteşte:
- Acum vei avea parte de ceva la care ai visat în toţi
aceşti ani de singurătate...
- O, Doamne, să nu-mi spui că mi-ai adus o sticlă de
whisky?!

Vaporul era pe cale să se scufunde, bărcile de
salvare pline cu pasageri erau lansate la apă, în timp ce un
marinar îi ajuta să se urce în barcă pe aceia care săriseră
în apă. La un moment dat încearcă să-l apuce de păr pe un
pasager, dar acesta era chel:
- Acum ţi-ai găsit să te ţii de glume?
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În viaţa mea a existat o singură mare iubire, zice
Mimi către o prietenă.
- Care?
- Marinarii!

La boala dumitale ţi-ar face bine o cură la mare! Nu
ştiu daca ţi-ai permite să stai mai mult timp...
- Nicio grijă, domnu' doctor! Eu sunt marinar!

Un scafandru care efectua cercetări pe fundul mării,
aude în căşti:
- Vino urgent sus pe vapor!
- De ce?
- Ne scufundăm!

- Măi, Bulă, cu ce crezi tu că se aseamănă politica
actualului guvern?
- Cu un vapor rablagit! Pluteşte chinuit... dar pluteşte. Se clatină şi trozneşte. Îţi vine să vomiţi? Îţi vine!
Vrei să te dai jos? Nu poţi!

În timp ce vasul traversa Oceanul Atlantic, un
marinar observă un om în valuri.
- Ei, tu de colo, prinde colacul ăsta de salvare că
imediat trimitem şi o barcă să te ia...
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- Nu vreau, nu-i nevoie! Mai bine spune-mi cum
ajung la Liverpool!
- Înoată drept înainte vreo 3 zile şi vineri o faci la
dreapta!

Ulise şi echipajul lui se pregătea să pătrundă cu nava
sa în Marea Sirenelor. Se leagă cu toţii de ce pot, îşi pun
ceară în urechi, dar în momentul în care aud cântecul
sirenelor, îşi rup legăturile şi se aruncă în mare. În timp ce
mângâia o sirenă, Ulise vede cu surprindere că pe fundul ei
se mai află o mână de bărbat.
- Mă, da' tu cine eşti?
- Vasile Roaită!

Căpitanul le spune elevilor de la liceul de marină:
- Aşa procedează părinţii când fiii lor nu sunt în
stare să-şi facă un rost pe uscat... Îi trimit să se facă
marinari!
- Ehei, domnule căpitan, zice un elev, acum nu mai e
ca pe vremuri când dumneavoastră eraţi tânăr...

Un agent de bursă este salvat de la înec de un biet
pescar.
- Mi-ai salvat viaţa şi aş vrea să fac ceva pentru
dumneata...
- Mulţumesc, domnule! zice pescarul, gândindu-se
cam câţi bani o să primească.
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- Omule, dacă ai acţiuni la compania maritimă căruia
i-a aparţinut acest feribot, dă dispoziţie să se vândă
imediat!

După debarcare, un marinar se duce direct la bordel,
îşi alege o fată şi intră cu ea în cameră. După ce se
dezbracă, marinarul miroase aerul şi-i spune fetei:
- Doamne, şi tu miroşi a peşte!

Un marinar avea tatuată pe spate harta lumii.
Aflându-se la medic, acesta îl întreabă:
- Unde vă doare?
- În Coasta de Fildeş!

La inaugurarea Canalului Dunărea Marea Neagră,
Ceauşescu ţine un discurs:
- Dragi tovarăşi ingineri, arhitecţi, maiştri,
muncitori, tehnicieni şi... marinari!
- Tovarăşu' secretar general, îi şopteşte unul de
lângă el, fiţi atent că ăia nu sunt marinari... Marinarii au
dungile de pe tricouri orizontale!

În urma unui naufragiu, cinci marinari şi o femeie
ajung pe o insulă. După ce s-au mai întremat, unul dintre ei
spune:
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- Trebuie să tragem la sorţi care rămâne cu femeia.
Patru dintre noi sunt de prisos...
- Vai de mine, sare aceasta, la mine nimeni nu e de
prisos!

Un vapor vechi se îndreaptă spre port. O furtună
izbucnită din senin aduce vasul în pragul scufundării.
Pasagerii sunt îngroziţi, cu excepţia unuia.
- Dumneata cum de eşti aşa de calm? Nu te zbaţi, nu
strigi, nu te rogi ca toţi ceilalţi, îi spune careva.
- Eu n-am niciun interes să fac asta. Doar nu sunt eu
proprietarul vasului!

În largul mării, ofiţerul responsabil cu navigaţia se
îmbolnăveşte grav. După ce-l consultă, medicul vasului
cade pe gânduri:
- E foarte grav?
- De grav, e grav, dar şi mai grav e că nu-mi mai
amintesc dacă mai are cineva din echipaj cunoştinţe de
navigaţie!

Medicul unui vas se întoarce acasă după o cursă
lungă. Seara se duce la bar şi se îmbată criţă. Întorcânduse spre casă alunecă şi cade într-un şanţ. Un trecător milos
încearcă să-l scoată din şanţ trăgându-l de o mână.
- Lasă, căpitane, strigă acesta, întâi femeile şi copiii...
Eu ştiu să înot!
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Din cauza valurilor care izbeau vasul, un scoţian are
rău de mare.
- Ce să fac, domnule căpitan? Îmi vine să vărs, dar
am atâtea bunătăţi în mine, mâncate la masa de prânz, că
nu mă îndur să le arunc peste bord!
- Gândeşte-te că ţii un shiling în gură!

La şedinţa Ligii pentru Combaterea Alcoolismului.
- Trebuie să facem un marş de protest şi să cerem ca
toate băuturile alcoolice să fie vărsate în mare, spune
preşedintele.
- Bravo! O idee formidabilă...
- Mă bucur că sunteţi de acord cu ea... Şi dumneavoastră sunteţi abstinent?
- Nu, eu sunt scafandru!

- Măi, omule, nu te repezi aşa la mine că nu eşti taur!,
îi spune nevasta marinarului întors acasă dintr-o cursă
lungă.
- Nu-mi fă mie mutrele astea! La noi pe vas, bucătarul nu se fandosea atâta!

Marinarul Bulă, aflat pe o navă care a acostat în
portul Hamburg, debarcă şi porneşte să se plimbe prin
port. Pentru că nu cunoştea oraşul, îl întreabă pe un
localnic:
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- Domnule, nu-mi puteţi spune unde pot găsi în oraşul ăsta o bere bună şi o fată pe cinste?
- Vezi catedrala aia?
- O văd...
- Ei bine, numai acolo n-ai să găseşti ceea ce cauţi!

Un vapor trecea pe lângă o insulă despre care se
credea că nu e locuită. De pe aceasta se vede un foc de
semnalizare.
Imediat a fost trimisă o şalupă sub comanda ofiţerului secund. Ajunşi la mal, zăresc un naufragiat
scheletic şi zdrenţăros, care nu mai ştia cum să-şi
manifeste bucuria.
- Măi, omule, îi spune secundul întinzându-i un teanc
de ziare, mai întâi citeşte-le ca să vezi cum se prezintă
situaţia actuală şi pe urmă să ne spui dacă mai vrei să
părăseşti insula!

Trei deţinuţi urmează să-şi execute detenţia pe o
insulă pustie. Gardianul-şef spune că au voie să-şi ia cu ei
un singur obiect, ca să le mai îndulcească detenţia.
- Eu, spune primul, am să iau un set de creioane
colorate, ca să pictez peisaje!
- Iar eu am să iau un pachet de cărţi de joc, ca să-mi
dau pasienţe!
- Mie să-mi faceţi rost de o cutie cu tampoane, zice al
treilea...
- Ce să faci cu ele?!, se miră gardianul.
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- Păi, aşa scrie pe cutie, că dacă ai un tampon din ăla,
poţi să înoţi, poţi să călăreşti, poţi să mergi fără griji la
petreceri, poţi să te caţeri în copaci, poţi să faci ce vrei!

La bar, lângă un bătrânel se aşează un punkist
îmbrăcat fistichiu şi cu părul vopsit în diverse culori. După
ce se uită o vreme la bătrânel, la un moment dat, îi spune:
- Să ştiţi că dumneavoastră sunteţi tatăl meu.
Se uită şi bătrânul la el, după care se pronunţă:
- Se prea poate. Mi-aduc aminte că odată, când eram
marinar, m-am îmbătat tun într-o crâşmă din Hong-Kong
şi am regulat un papagal. După cum arăţi, e posibil să fii
fiul meu!

Un vas de croazieră lângă o insulă din Mările Sudului. După ce s-a plimbat ce s-a plimbat, un marinar se
hotărăşte să facă şi el o baie. În timp ce se bălăcea în apă, îl
întreabă pe un negrişor.
- N-am văzut nici urmă de rechin. Cum vine asta?
- Nici n-o să vedeţi, că i-au mâncat pe toţi crocodilii.

Un marinar se întâlneşte cu un pirat.
- De ce şchiopătezi?, îl întreabă marinarul.
- Am un picior de lemn. Mi l-a smuls o ghiulea în
timpul unei bătălii pe mare.
- Şi cu cârligul acela?
- E în locul mâinii tăiate de unul cu o sabie.
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- Dar ochiul de sticlă?
- Ochiul de sticlă îl port datorită unui pescăruş, care
într-o zi, pe când dormeam pe punte, mi s-a aşezat pe faţă.
- Şi din cauza lui ai rămas fără ochi?
- Era prima zi când aveam cârligul în mână!

Chinuit teribil de răul de mare, un pasager îl întreabă pe căpitan cu un glas pierit:
- Văd ceva în depărtare... ca o dungă! E pământul?
- Nu, domnule, e linia orizontului!
- Ei, tot e ceva; decât nimic!...

- Domnule ofiţer, zise o turistă în timpul unei croaziere pe mare, în timp ce făceam baie, am văzut cum un
marinar se uita la mine pe geam.
- Păi, la clasa a III-a cine ai fi vrut să se uite la
matale? Comandantul?!

Un vapor se scufundă şi mai mulţi naufragiaţi ajung
pe o insulă pustie. Aici găsesc apă şi hrană îndeajuns; dar
ce să facă să-şi mai ocupe şi ei timpul? Cei patru americani
au deschis o fabrică de prelucrat scoici, francezul se ocupa
de viaţa intimă a colegilor, australienii organizau curse de
crabi, cei doi scoţieni s-au oferit să-i finanţeze pe americani cu unica liră sterlină scăpată din naufragiu, iar cei
doi englezi rătăceau pe insulă aşteptând să se îndure
careva să-i prezinte unul altuia.
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Doi marinari, un bătrân lup de mare şi un tânăr
matelot, se cinsteau de zor la bar.
- Dacă, după un chef straşnic, îl dăscălea cel în
vârstă, vei vedea la debarcader două bărci, să te urci
întotdeauna într-a doua!
- De ce?
- Pentru că prima nu există în realitate...

Pe o plută de salvare se plictiseau de moarte trei
englezi scăpaţi de la naufragiul recent.
- Ce-ar fi să jucăm golf? Ne-ar trebui numai un băţ, o
minge şi o gaură. Eu ofer băţul, zice primul.
- Şi eu mingea, se oferi cel de-al doilea.
- Să nu cumva să aşteptaţi de la mine gaura, se
strâmbă îngrozit cel de-al treilea.

- Domnule căpitan, i se adresează o pasageră comandantului navei, ieri am văzut doi marinari pe punte, atât de
beţi, încât vedeau dublu. Aş vrea să-i pedepsiţi!
- Aşa voi face, doamnelor! Acum însă, vă rog să-mi
permiteţi să trec printre dumneavoastră.

- Măi Lulă, face Bulă, anul acesta plecăm în concediu
într-o croazieră pe Marea Mediterană. Dar ia spune-mi, ai
mai văzut tu vapor până acum?
- Oho, am şi mâncat.
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O domnişoară îl întreabă pe un marinar, proaspăt
debarcat în portul Constanţa:
- Tatuajele astea de pe braţele dumneavoastră nu se
spală cu apă?
- Dar de unde vrei să ştiu eu?

Pe o insulă plină de canibali ajunge cu greu la ţărm o
biată naufragiată. Canibalii o prind şi o bagă în oală. În
timp ce scandau "Te mâncăm! Te mâncăm!", apare şeful de
trib, o scoate de la fiert şi o ia de nevastă. După vreo trei
ani, moare şi este îngropată. Chiar în prima noapte
canibalii o dezgroapă strigând: "Te mâncăm! Te mâncăm!"
Apare iar şeful de trib şi o îngroapă la 10 m adâncime.
Perseverenţi, canibalii o dezgroapă iar, scandând: "Te
mâncăm! Te mâncăm!"
Sătul, şeful ia cadavrul şi îl arde, punând apoi cenuşa
răposatei într-o cutie. Noaptea, se prezintă la el o delegaţie
şi îl roagă:
- Şefu', dă-ne şi nouă un pic de cenuşă, barem un
ness să ne facem!

O corabie de piraţi, pe mare, în care toţi, de la
căpitan, până la ultimul mus, erau bâlbâiţi. La un moment
dat, piratul care stătea de veghe sus pe catarg începe să
strige:
- Ssse... ssse ză-ză-ză-rrresş-te o... o... cco-cco-ra-bibi-bie!
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- Tttoa-ttoa-tă lu-lu-mea la... la... tu-tu-nuri!, strigă
căpitanul.
- Ga-ga-ta tttu-ttu-nu-rile!
- A-a-tunci fffo-ffo-foc!
Iar tunurile: „Bbbu-bbu-bu-bum!".

În timpul traversării Atlanticului, un pasager suferea
teribil de rău de mare. Aplecat peste bord, dădea la peşti
din cinci în cinci minute. Un marinar îi spune cu milă:
- Domnule, ar fi mai bine să coborâţi în cabina
dumneavoastră. Aici sunteţi în pericol de moarte. În orice
clipă poate veni un val să vă smulgă de pe punte.
- Se poate să fiu în pericol de moarte, dar să ştii că
numai speranţa morţii mă mai ţine în viaţă!

- Ai văzut, Bulă, ce a scris în ziar? Că în Oceanul
Atlantic s-a scufundat un vapor care transporta în Europa
o mare cantitate de Viagra. Ce mare pierdere pentru cei în
suferinţă!
- Da, dar azi dimineaţă au anunţat că după ce
armatorul al căruia era vasul a încasat asigurarea, acesta sa ridicat singur la suprafaţă.

- Domnule Bulă, îl solicită reporterul, după ştirea
noastră, dumneata eşti singurul supravieţuitor al acestui
cumplit naufragiu. Povestiţi-ne cum s-a întâmplat?
- S-a întâmplat aşa că... eu am scăpat vaporul!
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Căpitanul traulerului de pescuit oceanic coboară în
cabina echipajului, ca să vadă cum se distrează marinarii
ieşiţi din cart. Îi surprinde adunaţi în jurul unei mese pe
care erau făcute o grămadă de semne.
- Ce faceţi aici?
- Ne jucăm cu băieţii. Ne punem fiecare scula pe
masă, o măsurăm şi facem un semn până unde ajunge.
Fiecare a pus câte 10 dolari miză şi... a cui e mai mare, ia
toţi banii.
- Ia să vedem, eu cum stau?
După ce face măsurătorile, căpitanul trage şi el un
semn, apoi remarcă satisfăcut:
- Vedeţi, dacă intram şi eu în joc, vă luam toţi banii!
- Păi, să vedeţi, domnule căpitan... Noi le măsurăm
din partea cealaltă a mesei!

- Când mă uit la tine, îmi aduc aminte de Oceanul
Atlantic, iarna!, zice Bulă către Bubulina.
- Adică sălbatic, romantic şi în continuă mişcare?
- Nu! Doar îmi vine să vărs!

Un bătrân lup de mare la restaurant.
- Chelner, ce vrea să fie zeama asta chioară din
farfuria mea?
- Supă, domnule!
- Ia te uită, am navigat 30 de ani prin supă şi n-am
ştiut!
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- Mimi, am auzit că soţul tău e căpitan de vas.
- Da, e adevărat.
- Şi ţine cură de slăbire?
- Da. Şi o tine cu succes. Avea un vapor tatuat pe
burtă, care acum a ajuns cât o barcă de pescuit!

Un englez care, în urma unui naufragiu, a stat 11 ani
pe o insulă pustie, este salvat.
- Înainte de a pleca de aici aş vrea să vă arăt ce am
făcut eu, pe insulă, în aceşti ani. Mi-am construit mai întâi
o locuinţă. Apoi un şopron, ca să-mi adăpostesc animalele
pe care le-am îmblânzit. Iată şi clubul şi dincolo al doilea
club...
- Dar de ce aţi construit două cluburi?
- E simplu! Unul e clubul pe care îl frecventez şi celălalt e clubul în care n-aş pune piciorul nici în ruptul
capului!

Un naufragiat, după o noapte în derivă, ajunge în
zori pe o insulă. Pe plajă dă peste un tip.
- Vă rog să-mi spuneţi, domnule, pe insula asta sunt
canibali?
- Nu, pe ultimul l-am mâncat eu, săptămâna trecută!

- Bulă, vezi că eu plec pe mare pentru un an. Ţi-o las
în grijă pe nevastă-mea care e gravidă în luna a V-a.
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- Bine, Lulă!
Peste un an, Lulă se întoarce acasă.
- Ei, ai avut grijă de nevastă-mea?
- Da, am avut foarte mare grijă. În luna a V-a ai lăsato, în luna V-a o găseşti!

La concursul de Mister Univers erau trei probe. Să
bei o sticlă de whisky şi să parcurgi traseul dintre două
blocuri pe o frânghie întinsă între ele, să intri în cuşca unei
ursoaice şi să-i rupi o labă, şi să regulezi o babă de 80 de
ani. Au încercat mulţi concurenţi, dar niciunul n-a reuşit să
treacă de proba cu ursoaica. La un moment dat, s-a înscris
în concurs şi un marinar şomer. A băut whisky-ul, a traversat traseul pe funie, că era obişnuit şi apoi a intrat în
cuşca ursoaicei. De acolo s-au auzit mormăituri îngrozitoare, trânte, gemete şi într-un târziu a apărut marinarul,
zdrenţuit şi zgâriat, strigând:
- Unde-i baba, să-i tai laba?!

Un marinar îi face cadou nevestei sale, înainte de a
pleca pe mare, un vibrator.
- Dacă o să-l foloseşti, n-o să simţi nevoia de bărbaţi.
Când se întoarce acasă, marinarul găseşte vibratorul
aruncat într-un colţ.
- Ce-i cu el? Nu l-ai putut folosi? Nu ţi-a plăcut?
- Jos mi-a plăcut, dar când am încercat să fac sex oral
cu el, mi-au sărit toate plombele şi am prăpădit o groază
de bani la dentist să mi le pună la loc!
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Unui bătrân lup de mare i se ia un interviu.
- Vă rugăm să ne spuneţi, pentru ascultătorii noştri,
care a fost cea mai teribilă furtună prin care aţi trecut?
- Asta s-a întâmplat în tinereţe, imediat după ce mam căsătorit şi am intrat în casă cu cizmele pline de noroi.

Între două vecine, care se uitau la marinari:
- Eu, zise una, decât să pun ţigara în gură, mai bine
m-aş lăsa violată de 10 marinari.
- Da, spuse şi cealaltă, cine nu s-ar lăsa?!

Q De ce submarinul albanez n-a putut lua parte la
manevrele desfăşurate în Marea Mediterană?
A Pentru că li s-a îmbolnăvit un vâslaş!

Q De ce submarinul albanez iese la suprafaţă din
cinci în cinci minute?
A Ca să respire vâslaşii!

Era odată un mare pirat, care se distra punând întrebări încuietoare tuturor căpitanilor de pe vasele
cucerite. Într-o zi întâlneşte o navă franceză şi, după ce o
cucereşte, îl întreabă pe căpitan:
- Auzi, căpitane, dacă-ţi dau două pachete de ţigări,
tu câte ai fi în stare să fumezi?
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- Unul, răspunde acesta înspăimântat.
- Eşti un laş. Mâine vei fi decapitat, replică marele
pirat.
Peste câteva zile, piratul capturează o navă britanică
şi povestea se repetă:
- Căpitane, dacă îţi dau trei sticle de whisky, tu câte
ai vrea să bei?
- Două, răspunde acesta.
- Eşti un laş. Vei fi decapitat.
Peste alte două zile, piratul capturează o navă fără
drapel şi, după ce o cucereşte, întreabă de căpitan căci
acesta nu participase la luptă. Un prizonier îi spune că
acesta stă beat, ca de obicei, în magazia corăbiei. Ducânduse la el, piratul îi spune:
- Măi căpitane, să ştii că ţi-am cucerit corabia, ţi-am
luat comorile, oamenii tăi sunt prizonieri acum...
La care, căpitanul:
- Hâc, să ştii că-mi eşti simpatic!
- Uite, căpitane, am aici un pachet de ţigări, dacă ţi le
dau, tu câte fumezi?, întreabă piratul.
- Hâc, două, că am şi io unul în buzunar...
- Bravo, căpitane! Dar dacă-ţi dau două sticle de
whisky, tu câte bei?
- Trei, că am şi io una la mine!, zice căpitanul.
- Dar uite, am la mine pe corabie trei neveste, cu câte
ai fi în stare să faci dragoste?
La care, căpitanul răspunde tacticos:
- Cu patru.
- Cum, căpitane, că sunt numai trei?!
- Păi, nu ţi-am spus că-mi eşti simpatic?
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Un marinar sta în portul Marsiliei şi bea de nu se
mai putea ţine pe picioare. Un trecător îl vede şi îi spune:
- Să ştiţi că anual mor peste 10.000 de francezi din
cauza băuturii!
- Nu mă interesează! Eu sunt rus...

De pe scara unui vapor abia acostat în port coboară
în fugă un marinar de 2 m şi 110 kg. Ia un taxi şi intră în
primul bordel. Ajuns în cameră cu o profesionistă a amorului, se descheie la pantaloni, îşi rulează prezervativul pe
sexul erect, după care îşi introduce două tampoane de vată
în nas.
- Bine-bine, prezervativul îl înţeleg, dar ce rost au
tampoanele astea de vată în nas?
- Ştii, nu suport mirosul de cauciuc ars...

Pe puntea unui vapor, căpitanul unei corăbii, bâlbâit,
se uită atent în zare cu binoclul, după care strigă:
- Re... re... repede, om la apă!
Sar marinarii în mare, dar prea târziu ca să-l mai
poată salva pe cel căzut în apă. A doua zi iar:
- Re... re... re... re... repede, om la apă! Iar sar toţi
marinarii şi-l scot pe unul gata înecat. A treia zi, căpitanul:
- Re... re... re...
De data asta, fără să mai aştepte, sar toţi marinarii în
apă, iar căpitanul:
- Re... re... rechini!
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În portul Constanţa soseşte un vas englezesc.
Docherul strigă către căpitanul vasului:
- Hei, căpitane!
- Yes...
- Aruncă parâma, să leg vasul.
- I don't understand, face foarte calm căpitanul.
- Aruncă bă parâma, frânghia aia cu care se leagă vaporul de chei.
- I can't understand you!
- Parâma, boule, pa-râ-ma, aruncă parâma!
- Sorry, I don't understand.
- Aruncă parâma, idiotule, cu ce vrei să te leg, cu
şiretul de la pantofi?
- I don't understand!
Exasperat, docherul îşi cheamă colegul:
- Băi, Gigi, tu mai ştii ceva engleză, vino încoace, că
nu mă înţeleg cu tâmpitul ăsta.
Gigi vine şi zice:
- Lasă-l în seama mea. Hey, sir!
- Yes...
- Aruncă, bă, parâma, hai repede.
- I don't understand.
-Parâma, aruncă parâma încoace!
-I don't understand.
- Ce face? Can you speak english?
- Yes, face căpitanul răsuflând uşurat.
- Atunci de ce paştele mă-tii nu arunci parâma?, sudui Gigi plin de obidă.
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Canibalii iau prizonieri trei marinari eşuaţi pe insula
lor. Căpetenia le spune că, după tradiţia locului, vor fi
iertaţi de la sacrificare aceia care provin din ţări al căror
„şef de trib" îl cunosc si ei.
Americanul zice: „SUA. Reagan!".
Căpetenia:
- Nu cunoaştem, la cazan cu tine!
Francezul zice „Franţa. Mitterandl".
Căpetenia îl trimite şi pe el la fript.
Românul: „România, Ceauşescu!"
La care căpetenia:
- O! Sigur! Eu, Pană de Vultur, prieten bun cu el,
„Pana de Curent".

Doi naufragiaţi reuşesc cu greu să ajungă pe o insulă
pustie.
- Suntem pierduţi!
- Nu-ţi face griji, ne găsesc ei!
- Crezi ?
- Sunt sigur! Am datorii de peste un milion de dolari!

Examen de absolvire la Academia de Marină:
- Ce faci dacă în fata navei vine un uragan straşnic,
chiar când eşti aproape de tărm?
- Arunc imediat ancora, domnule comandant.
- Şi dacă vine un alt uragan din spate?
- Arunc din nou ancora, domnule.
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- Şi dacă vine altul de la tribord?
- Ordon aruncarea ancorei...
- Şi de unde naiba ai atâtea ancore?
- Dar dumneavoastră de unde aţi făcut rost de atâtea
uragane?

Noaptea de Revelion pe un transatlantic, în cabina
de comandă, căpitanul vasului şi primul ofiţer, amândoi
bine aghezmuiţi, încearcă să traseze ruta pe baza poziţiei
constelaţiilor.
- În manualul de navigaţie scrie că la această
latitudine, chiar deasupra noastră, în stânga lunii ar trebui
să se afle Crucea Sudului, face căpitanul.
- Bine, bine, în stânga lunii, dar care dintre ele?
Acum, pe cer sunt două, nu-i aşa, domnule căpitan?
- Nu, domnule ofiţer, sunt trei, nu două. Două chiar
în stânga noastră şi una puţin mai la dreapta, îl contrazice
căpitanul.
- Eu cred că am băut amândoi prea mult. Mai bine
să-l întrebăm pe pilot.
Zis şi făcut. Cei doi cheamă pilotul şi-l întreabă:
- Auzi, lămureşte-ne şi pe noi, câte luni sunt acum pe
cer, două sau trei?
La care pilotul se uită atent, scrutează orizontul şi
întreabă:
- Câte luni sunt... dar pe care rând?
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Aviaţie, avioane, aviatori

PILOTUL: De unde vine liniştea asta?
COPILOTUL: De la motoare.
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Vasile şi Maria mergeau în fiecare an sa vadă
spectacolul de Ziua Aviaţiei şi în fiecare an Vasile era
tentat sa se plimbe cu elicopterul, dar de fiecare dată
primea acelaşi răspuns de la Maria:
- Vasile, ai înnebunit, 5000 de lei sunt totuşi 5000 de
lei.
S-a întâmplat mai mulţi ani la rând şi, anul acesta,
Vasile a decis:
- Marie, fac 70 de ani, nu ştiu cât mai trăiesc şi poate
este ultima şansă.
- Vasile, tot tembel ai rămas, 5000 de lei sunt totuşi
5000 de lei.
Pilotul elicopterului a auzit discuţia şi a venit cu o
propunere:
- Pentru ca este Ziua Aviaţiei, astăzi va fac o reducere semnificativă, amândoi la preţ de unul. Iar dacă pe
parcursul zborului nu scoateţi niciun cuvânt, pur şi simplu
nu îmi daţi niciun ban.
De îndată ce a decolat de pe pistă, pilotul a început
tot felul de manevre riscante, coborâri aproape de sol...
niciun sunet, întoarceri... niciun sunet, răsuciri... niciun
sunet.
După aterizare, pilotul se întoarce către Vasile şi îi
spune:
- Sunteţi tare, domnule, nimic, niciun sunet, am
rămas impresionat...
Vasile, livid la faţă, găseşte puterea sa îngâne:
- Eu... am vrut sa zic ceva când a căzut Maria, dar
totuşi 5000 de lei rămân 5000 de lei...
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La o aplicaţie, după salt, paraşutiştii trebuiau să
ajungă într-o zonă fixă, de unde luau bicicletele şi
parcurgeau cei 15 km. Bulă sare din avion, aşteaptă timpul
regulamentar, apoi trage declanşatorul paraşutei şi...
nimic. Mai trage o dată şi tot nimic. Pământul se apropia cu
repeziciune, la care Bulă zice nemulţumit: „Am impresia că
nici bicicleta n-o s-o găsesc la locul ei!"

VISUL
Trupa de desant aerian se pregătea de salt.
- Dom’le căpitan, eu nu sar, zice soldatul Bulă.
- Ce te-a apucat?
- Am visat azi-noapte că nu o să mi se deschidă
paraşuta.
- Hai, mă, termină cu prostiile! Şi dacă vrei, na, ia
paraşuta mea!
Ia Bulă paraşuta căpitanului şi părăseşte avionul.
Deschide paraşuta cu bine şi se uită unde va ateriza, când
pe lângă el trece în viteză căpitanul, cu paraşuta
nedeschisă, strigându-i:
- Băi, Bulă, să te ia dracu cu visul tău cu tot!

După executarea saltului, sergentul care comanda o
grupă de desant raportează:
- Domnule căpitan, permiteţi-mi să raportez! Soldatul Bulă a părăsit avionul fără paraşută.
- Iarăşi?!
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În avion, ora mesei. Stewardesa îl întreabă pe Bulă:
- Doriţi să serviţi masa?
- Ce pot să aleg?
- Da sau nu!

RECHINII
Mecanicul tocmai terminase de verificat avionul
înainte de decolarea cursei care trebuia să traverseze
Oceanul Pacific. Văzându-l, comandantul îl întreabă:
- Ei, e în regulă? Ne mai temem acum de ceva?
- Da, de rechini!

În timpul zborului deasupra Oceanului Atlantic,
pasagerii aud în difuzoare vocea comandantului:
„Stimaţi pasageri, avionul zboară deasupra oceanului, la o altitudine de zece mii de metri. Uitaţi-vă spre
dreapta! Motorul arde... Uitaţi-vă spre stânga! Motorul
arde! Uitaţi-vă în jos! Vedeţi acolo pe suprafaţa apei o
barcă... De acolo vă vorbesc eu, comandantul aeronavei!"

- Dragi pasageri, se aude din difuzoare vocea comandantului aeronavei, cunoaşteţi zicala: „Să vezi Napoli şi pe
urmă poţi să mori!". Ei bine, vă aduc la cunoştinţă că
zburăm deasupra oraşului Napoli, iar motoarele s-au oprit,
nu ştiu din ce cauză!
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Primul zbor al unei companii aeriene într-o ţară din
Africa Centrală. După aterizare şi îndeplinirea tuturor
formalităţilor, echipajul avionului, ca să mai uite de
oboseala acumulată, dă buzna în primul bar. Iau loc pe
scaune şi se tot gândesc cum să se facă înţeleşi. După o
scurtă punere de acord îşi scot "manşele", le pun pe
tejgheaua barului şi, lângă ele, câte o hârtie de 10 dolari.
Masivul barman negru se uită la ele, se uită la bani, îşi
scoate şi el scula, o pune pe tejghea, la vedere, după care
strânge banii şi îi bagă tacticos în buzunar.

Anunţ la Mica Publicitate: «Vând paraşută, ultima
generaţie, din material excepţional, folosită o singură dată;
n-a fost deschisă niciodată!»

CAFEAUA
Fără să observe că microfonul pentru cabinele
pasagerilor este deschis, comandantul aeronavei zice către
copilot:
- După ce îmi savurez cafeaua, mă duc la o partidă de
sex cu stewardesa cea nouă. Ai tu grijă pe aici.
Bineînţeles că toată lumea a auzit intenţia comandantului, inclusiv stewardesa cea nouă, care o luă la fugă
furioasă spre cabina echipajului pentru a-i cere socoteală
căpitanului.
- Hei, îi strigă un pasager, ce te grăbeşti aşa? N-ai
auzit că mai întâi vrea să-şi savureze cafeaua?!
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Motoarele avionului din care trebuiau să sară
paraşutiştii se opresc brusc şi pilotul le comandă părăsirea
cât mai grabnică a aeronavei. Instructorul desantului era
înnebunit de frică, pentru că nu avea paraşută, dat fiind că
el trebuia să urmărească desfăşurarea saltului din avion.
- Domnule sergent major, luaţi paraşuta mea, se
oferi Bulă.
Instructorul nu mai stătu mult pe gânduri şi părăsi
avionul împreună cu ceilalţi paraşutişti.
- Şi acum tu ce ai să te faci?, îl întrebă pilotul pe
Bulă.
- Am să sar cu paraşuta mea. Câinelui de instructor
i-am dat rucsacul!

- Refuz să decolez cu această rablă de avion, strigă
pilotul fără să-şi dea seama că uitase microfonul deschis şi
că îl aud toţi pasagerii.
Apoi, cam după o oră de tergiversări, avionul
decolează.
- Până la urmă s-a reparat avionul?, o întreabă un
pasager pe stewardesă.
- Nu, am schimbat pilotul!

- Cum faci ca o blondă să-ţi cedeze locul de la geam
în cursa Bucureşti-Londra?
- Îi spui că pasagerii care ocupă locurile de lângă
geamuri coboară la Paris!
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În plin zbor deasupra oceanului Atlantic, stewardesa
făcea instructajul pasagerilor:
- Dacă se întâmplă să fim nevoiţi să amerizăm forţat,
înainte de a părăsi avionul, vă rugăm să vă puneţi vestele
de salvare şi să vă ungeţi bine cu crema anti-rechini, aflată
sub scaunele dumneavoastră.
- Şi dacă o să ne ungem, n-o să ne mai mănânce
rechinii?
- Ba da... dar ştiţi... cu foarte multă scârbă!

Pe timpul lui Ceauşescu, după primul lui zbor cu
avionul, Bulă a fost întrebat de prieteni:
- Ei, cum a fost?
- Exact ca la noi pe pământ.
- Cum asta?
- Păi, ca şi pe pământ: doi conduc şi la toată lumea îi
e greaţă!

Tot în timpul lui Ceauşescu.
- Cum se vede România din avion?
- Ca un balaur cu două capete şi o mulţime de cozi!

Q Ce asemănare este între nivelul nostru de trai şi
un avion?
A Şi unul şi altul se văd tot mai puţin pe măsura ce
urcă!
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- Ei, Bulă, ia spune, ţi-a fost frică atunci când ai
zburat pentru prima dată cu avionul?
- Da, mi-a fost frică.
- Şi pe urmă?
- Pe urmă n-am mai zburat cu avionul!

Q Cum recunoaşte un aviator care trece la mică
înălţime pe deasupra unui sat scoţian că acel sat este locuit
de scoţieni?
A După hârtia de la closet spălată şi întinsă la soare
să se usuce!
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PIXUL
Într-un avion călătoreau şi doi homosexuali, Lulă şi
Bulă. S-a lăsat seara, pasagerii s-au pregătit de culcare, au
rămas aprinse numai luminiţele de veghe.
- Lulă, zice Bulă, hai să ţi-o trag!
- Mă, eşti nebun? Aici, în avion, ce te-a apucat? Cu
atâţia oameni în jur?!
- Lasă-i în pace, nu vezi că toţi dorm? Uite, cere de
exemplu un pix, să vezi, îţi dă careva?
- Oameni buni, nu aveţi un pix? Nu-mi daţi un pix?
Un pasager, care era treaz, îl auzi, dar se prefăcu în
continuare că doarme.
- Ei vezi, ţi-am spus eu; toată lumea doarme. Hai la
treabă!
Şi s-au pus pe treabă. Către dimineaţă, o stewardesă
trece să vadă cum se simt pasagerii şi îl găseşte pe cel care
nu avusese somn, ghemuit şi speriat pe scaunul lui.
- Vă e frig? De ce nu aţi cerut o pătură?
- Nu, că unul a cerut un pix şi l-au regulat toată
noaptea!

În timpul unei misiuni, pilotul unei navete cosmice
americane, aflată pe orbită în jurul Pământului, transmite
speriat:
- Cred că am halucinaţii. Chiar acum a trecut prin
dreptul hublourilor Baba-Cloanţa, călare pe măturoiul ei.
- Nu vă impacientaţi, era femeia de serviciu de la
reactorul de la Cernobâl.
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Într-un avion de pasageri, un vultur îi spune
stewardesei:
- Ia arde-mi un whisky, că tare-s şmecher!
- Şi mie, zice ursul de lângă el, că şi eu îs tare
şmecher!
Îngrijorată, stewardesa se duce la comandant:
- Şefu', am doi şmecheri cărora le arde de băut.
Comandantul apasă pe un buton, care deschide o
trapă şi cei doi cad din avion. În plină cădere liberă,
vulturul începe să zboare şi îi strigă ursului care trecea în
viteză pe lângă el:
- Băi tâmpitule, de ce te dai şmecher dacă nu ştii să
zbori?!

- Ce-i, Lulă, se miră Bulă, de ce eşti cu piciorul în
ghips?
- Din cauza unui accident de avion.
- Dar când ai mers tu cu avionul, că parcă ţi-era
frică?!
- Păi, n-am mers, dar m-am uitat după unul şi am
căzut într-o groapă!

Bulă, angajat la TAROM, la o petrecere, admira o
machetă de avion aflat pe un lănţişor, care atârna în
decolteul unei domnişoare. Aceasta îl întreabă:
- Vă place avionul meu?
- Îmi place mai ales pista pe care a aterizat!
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- Care este culmea patriotismului?, a fost întrebat
Bulă în cadrul unei şedinţe de învăţământ de partid.
- Să pleci pe calea aerului şi să vii pe calea undelor!

Desantul se pregătea de salt. Instructorul începe să
treacă pe la fiecare ca să vadă dacă totul este în regulă.
Apoi deschide trapa şi îl cheamă pe primul din rând. Dar
acesta îşi mai făcea încă de lucru cu hamul paraşutei, care
îi trecea printre picioare.
- Ce-i? Te deranjează la ouă?
- Da, să trăiţi!
- Nu mă minţi, văd că ţi-e frică. Marş jos, laşule!
Omul sare, se apropie al doilea, şi el moşmondind
ceva la curele.
- Şi pe tine te deranjează la ouă?
- Da...
- Marş jos, laşule!
Se apropie al treilea.
- Te deranjează la ouă?
- Nu, să trăiţi!
- Iată un paraşutist model! Cum te cheamă?
- Paraschiva Zgârci, să trăiţi!

Bulă, la şcoală.
- Tăticul tău ce ar fi vrut să fie, dacă nu era şomer?
- Aviator. De câte ori îl aruncă mama pe fereastră,
regretă că n-a terminat Şcoala de Aviaţie şi Paraşutism.
492
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

STUDIU DE CAZ
În timpul zborului, Bulă începe să studieze cu
atenţie interiorul avionului, pasagerii, stewardesa care
răspundea de sectorul unde-şi avea locul şi tot notează
într-o agendă. Lulă, curios, îl întreabă:
- Ce tot notezi acolo?
- Ce va trebui să-i relatez nevestei mele despre acest
zbor. Uite, dacă o luăm, de pildă, pe stewardesă, o să-i
spun Bubulinei că va trebui să mai slăbească vreo 10-12
kg, să mai întinerească cu vreo 15 ani şi să-şi facă o
coafură blondă şi cu ochi albaştri.

- Hei, Mimi, cred că a fost frumos în concediu în
străinătate. Pe unde te-ai plimbat?
- Nu ştiu, dragă, că biletele de avion le-a cumpărat
bărbatu-meu.

PARAŞUTISTUL
Bulă, surprins în flagrant delict de un soţ venit inopinat acasă, sare pe geam de la etajul X. Se izbeşte de
pământ şi rămâne lat. Imediat, se strânge lume ca să-i dea
primul ajutor.
- Lăsaţi-mă în pace, le cere Bulă, că n-am păţit nimic!
Eu sunt paraşutist şi sunt obişnuit cu săriturile şi căzăturile.
- Dar paraşuta unde-ţi este?
- A rămas în apartament, o cafteşte bărbatu-său!
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Înaintea saltului, instructorul le reaminteşte paraşutiştilor:
- Părăsiţi avionul, număraţi până la 9 şi numai pe
urmă trageţi de declanşatorul paraşutei!
Începe saltul, iar instructorul urmărea cum se deschideau paraşutele, când deodată văzu cu groază că o
paraşută nu s-a deschis. Sare şi el, ajunge degrabă pe sol şi
se uită după locul accidentului.
De alături, dintr-o căpiţă de fân se aude: Şa-şa-se...
şa-şa-şapte... o-o-opt... no-no-nouă...

Q Ce-i trece prin cap unei muşte care se izbeşte de
elicea unui avion aflat în plin zbor?
A Rahatul propriu!
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În timpul fostei URSS, agenţia TASS transmite:
„În cursul dimineţii, pe aeroportul Vnukovo, de
lângă Moscova, a aterizat o delegaţie de pictori abstracţionişti americani. Pe aeroport, delegaţia a fost călduros
întâmpinată de o delegaţie similară de pictori abstracţionişti sovietici, îmbrăcaţi în civil."

La balul garnizoanei care deservea aeroportul
militar au fost invitate mai multe domnişoare din oras. În
toiul unui tangou, Măria simte pe abdomen ceva tare şi se
trage mai înapoi.
- Ce aveţi acolo?
- Eu sunt aviator, domnişoară, şi ce să fac, e manşa
din dotare.
Mai dansează Măria şi cu alţii, care la fel aveau
manşa la purtător, până îi veni rândul să danseze cu
generalul de flotilă.
- Dumneavoastră nu umblaţi cu manşa la dumneavoastră? se miră fata.
- Nu, draga mea, zise generalul arătându-i limba, eu
lucrez acum numai cu elicea!

La magazinul de articole sportive.
- Vă recomandăm acest tip de paraşută, de ultimă
generaţie. Am pus-o in vânzare acum 5 ani şi încă n-a venit
niciun client să se plângă că nu s-a deschis.
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Pe Bulă, în avion, îl apucă diareea. Se duce la WC:
ocupat. Stewardesa îl vede, îi înţelege situaţia şi îi zice:
- Puteţi folosi W.C.-ul pentru femei. Am să stau de
pază până terminaţi. Dar v-aş recomanda să nu vă jucaţi cu
butoanele de acolo.
Intră Bulă şi îşi face treaba. După ce termină se uită
curios la butoane. Neputându-se abţine, îl apasă pe primul.
Imediat un jet ascendent de apă călduţă îl spală la fund.
Bulă e satisfăcut. Apasă pe al doilea. Un jet de aer cald îl
uscă. E bine! Apasă pe al treilea: un pămătuf moale îl
tamponează cu o pudră aromată. E minunat. Apasă pe al
patrulea şi... se trezeşte la spital, cu o soră lângă pat.
- Ce s-a întâmplat cu mine?
- Aţi apăsat, din greşeală, cred, în toaleta pentru
femei pe butonul care înlocuieşte automat tampoanele
vaginale. Dar să ştiţi că vi l-am recuperat.
- Ce aţi recuperat?
- Penisul dumneavoastră. E aici, în borcan, pe
noptieră!
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Bulă şi cu Lulă se uitau la un avion aflat în plin zbor.
- Poate că-i avionul prezidenţial, zise Bulă.
- Nu cred, nu vezi că n-are motociclişti în jurul lui?!

- Mi-am găsit un servici, îl anunţă Bulă pe Lulă, de o
săptămână tot cos la paraşute.
- Da, asta-i o slujbă unde se cere mare atenţie.
- Slavă Domnului! Până acum n-a venit nimeni cu
vreo reclamaţie!

Bulă, la poştă, ca să trimită o scrisoare în străinătate.
- Par avion? îl întreabă funcţionara.
- Nu, zise Bulă mirat, nu păreţi!

Doi poliţişti în elicopterul de patrulare. Primul se tot
uită la elice, apoi zice:
- Măi Lulă, ce o fi aia?
- Cred că e un ventilator ceva mai mare.
- Să ştii că ai dreptate. N-ai văzut ce a transpirat
pilotul când s-a oprit ventilatorul ăsta?

Un paraşutist cobora spre pământ, când la un
moment dat trece pe lângă un tip fără paraşută.
- Hei, nu ştii cât mai e până la sol?
- Nu ştiu, că eu vin de la rafinărie!
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În avion, o stewardesă negresă servea călătorii cu
prăjituri.
- Aş vrea eclerul acela cu ciocolată de la marginea
tăvii, zise o doamnă.
- Mă tem că e imposibil să vă îndeplinesc dorinţa;
acela e degetul meu!

Bulă merge să se înscrie la cursurile de paraşutism.
- Cât costă un salt cu paraşuta?
- Cam 200.000 de lei.
- Şi dacă nu se deschide?
- Vă dăm banii înapoi!

Instructorul le aminteşte paraşutiştilor să nu tragă
de declanşatorul paraşutei decât după ce numără până la
nouă. Bulă a sărit primul din grup, iar Lulă ultimul. La un
moment dat, Lulă trecu în viteză pe lângă Bulă care cobora
liniştit cu paraşuta şi îi strigă:
- Bulă, spune-mi repede, ce vine după şapte?!

Din cauza unei defecţiuni la motor, pilotul e nevoit
să sară cu paraşuta. În drum spre pământ trece pe lângă o
băbuţă.
- Maică, n-ai văzut unde a căzut avionul meu?
- N-am văzut, maică. Mă uit după aragazul meu!
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În fosta URSS, un avion zbura către Siberia. Era timp
destul, aşa că pasagerii au început să se întrebe reciproc:
de ce se duc în Siberia?
- Pe mine m-au trimis în Siberia pentru trei ani
deoarece am băgat mâna, până la cot, în avutul colhozului,
zice unul.
- Eu am de ispăşit opt ani pentru vătămare corporală gravă, se laudă altul.
- Dar dumneata?, e întrebat un pasager care stătea
tăcut şi se uita pe geam. De ce te-au trimis în Siberia şi pe
cât timp?
- Pe toată viaţa.
- Dar, pentru numele lui Dumnezeu, ce-ai făcut?
- Medicina.

Un avion transporta nebuni la un sanatoriu.
Deasupra Carpaţilor, nebunii încep să se joace de-a
prinselea prin avion, iar acesta începe să se dezechilibreze
în mod periculos. Stewardesele încearcă să-i potolească,
dar nu reuşesc.
- Lăsaţi că-i potolesc eu, se oferă copilotul.
Şi minune, după vreo 5 minute, zborul poate să se
desfăşoare liniştit.
- Ce le-ai făcut? se interesează comandantul.
- M-am dus şi le-am spus cu frumosul: „Copii, de ce
vă jucaţi în casă? Ia ieşiţi şi jucaţi-vă în curte!" Şi le-am
deschis uşa.
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În timpul zborului, comandantul întreabă copilotul:
- Motorul din dreapta merge?
- Merge.
- Motorul din stânga merge?
- Oho, şi încă cum! Tocmai ne-a depăşit!

Pe vremea comunismului, albanezii au construit un
avion de vânătoare. La primul zbor, aparatul s-a prăbuşit.
În ziare, a apărut următoarea ştire: „...din tot echipajul, n-a
mai rămas decât fochistul."

Într-un avion de linie, în timpul zborului, se aude din
difuzoare: „Stimaţi pasageri, zburaţi la bordul celui mai
perfecţionat avion din lume, complet computerizat, fără
echipaj uman, dotat cu pilot automat astfel conceput ca să
nu se defecteze niciodată... niciodată... nicioda...”

- Am citit în ziar că în 2020 înconjurul lumii se va
face în 3 ore.
- Da, o oră va dura zborul şi două ore drumul de la
aeroport până acasă!

Două prostituate stăteau la taifas.
- Tu, Mimi, mie toată viaţa mi-au plăcut aviatorii!
- Dar şi lor paraşutele!
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Un avion de linie, plin cu pasageri, începe la un
moment dat să facă tot felul de acrobaţii aeriene. Un
călător, înnebunit, izbuteşte să intre în cabina piloţilor. Îl
găseşte prăpădindu-se de râs.
- Ce găsiţi aşa de caraghios?
- Ne gândim ce mutră o fi făcut directorul când s-a
prins că am evadat de la azilul de nebuni!

Doi aviatori stăteau la taifas.
- Odată am urcat cu avionul pilotat de mine atât de
sus, încât, din cauza frigului de la acea altitudine mi-a
îngheţat şi kerosenul din rezervor.
- Şi dacă s-a oprit motorul, nu te-ai prăbuşit?
- Nu, am continuat să zbor.
- Păi, bine, dar legea gravitaţiei?!
- Din fericire... îngheţase şi ea!
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- Aş dori să cumpăr o paraşută. Pot s-o probez?
- Nu cred că e nevoie. Vă dăm garanţie la ea şi dacă
cumva nu se deschide, ne-o aduceţi înapoi şi v-o schimbăm
imediat!

- Nu ne daţi şi veste de salvare?, o întreabă un
pasager pe stewardesa de pe un avion care traversa
Atlanticul.
- Ba da.
- Dar paraşute?
- Ce să faceţi cu ele?
- Păi, când am fost cu vaporul, fiecare dintre noi a
avut o vestă de salvare şi mă gândesc că sunt mai mulţi
oameni care ştiu să înoate decât cei care ştiu să zboare!

Firma americană Lockheed a realizat un avion de
desant şi acum căuta un paraşutist de încercare, care să
facă un salt de la 20 km altitudine.
- Domnule director, am găsit un neamţ care ar
executa saltul, dar cere 2 milioane de dolari. Unul pentru
el şi altul pentru nevastă, să aibă cu ce trăi şi ea dacă se va
întâmpla să moară.
- Cam scump. Altul!
- Ar mai fi un francez. Cere 3 milioane: unul pentru
el, unul să rămână nevestei şi copiilor şi al treilea pentru
amantă.
- Nu, exclus! Altul!
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- Mai este o ofertă, un român. Bulă, cere 4 milioane.
- E nebun! Cum 4 milioane?!
- Păi unul pentru el, unul pentru soţie şi copii şi 2
milioane pentru neamţul care o să sară în locul lui.

- Domnule Bulă, aţi călătorit vreodată cu avionul?
- Sigur că da. De mai multe ori.
- Şi nu v-a fost frică?
- Mie, care am avut curajul să merg cu maşina pe
care o conducea nevastă-mea?!

Bulă i-a telefonat soţiei că va sosi marţi cu zborul de
seară. Marţi, după ce a pierdut avionul, a vrut s-o anunţe,
dar soţia deja plecase spre aeroport. Acolo, dacă a văzut că
nu e în avionul care aterizase, soţia a trimis un fax către 5
prieteni de-ai lui Bulă: „Soţul meu nu s-a întors cu avionul
despre care mă anunţase. Petrece cumva noaptea la voi?"
Toate răspunsurile pe care le-a primit, conţineau acelaşi
cuvânt: Da!

Un avion de pasageri se înscrisese pe panta de
aterizare. Operatorul din turnul de control căuta să ia
legătura cu el.
- Zborul 3428, aici turnul de control, recepţie!
Nimic. Tipul încearcă din nou.
- Zborul 3428, aici turnul de control, recepţie!
După mai multe încercări, o voce îi răspunde:
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- Turnul de control (bip). Aici zborul 3428 (bip)...
- Sunteţi comandantul aeronavei?
- Nu (bip). Comandantul e ocupat să facă sex cu una
dintre (bip) stewardese.
- Atunci, eşti copilotul?
- Nu (bip). Copilotul e la WC.
- Radiotelegrafistul?
- Radiotelegrafistul (bip) a deschis geamul şi vomită.
A băut prea mult whisky.
- Şi atunci tu cine mă-ta eşti?
- Eu sunt (bip) pilotul automat!

-O companie de infanterie pe câmpul de instrucţie.
- Aviaţie inamică la joasă înălţime! strigă căpitanul.
Toată compania se adăposteşte la repezeală, numai
Bulă rămâne în picioare, în mijlocul câmpului.
- Ce faci acolo, soldat Bulă?
- Mă adăpostesc sub un copac.
- Unde vezi tu copac aici pe câmp?
- Dar dumneavoastră unde vedeţi avioane inamice?!

Un avion de spionaj american este doborât deasupra
Siberiei. Pilotul se catapultează şi este capturat. Urmează
interogatoriul la sediul KGB:
- Spune-ne cum funcţionează aparatul antiradar!
- ...!?!
Văzând că nu răspunde, kaghebiştii îl iau la poceală.
- Cum se declanşează armamentul de bord!
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Americanul, nimic! Iar îl iau kaghebiştii la bătaie.
- Spune-ne ce frecvenţă radio folosiţi!
Iar nimic, iar cafteală. După o săptămână de bătăi,
are loc un schimb de prizonieri şi americanul ajunge acasă.
- Ei, îl întreabă colegii, cum te-ai distrat la ruşi?
- Băi fraţilor, puneţi mâna şi învăţaţi bine toată
aparatura de bord, că dacă vă prind ruşii că nu ştiţi, vă
caftesc şi de trei ori pe zi!

Doi mecanici de la serviciile de întreţinere ale
aeroportului Vnukovo, după ce au ieşit din tură, s-au
apucat de băut vodcă. După ce au dat-o gata, au trecut pe
antigel şi pe urmă au băut ce kerosen au mai găsit prin
hangar. Apoi au plecat către casă. După vreo jumătate de
oră, unul dintre ei îl sună pe celălalt pe telefonul mobil.
- Ce faci, Alioşa? Cum te simţi?
- În general bine... mă cam doare capul... şi îmi cam
forfotesc maţele. Dar tu?
- Şi mie tot aşa, dar ai grijă ce faci, că eu am tras
câteva vânturi şi acum sunt la Vladivostok!

Preotul militar este chemat să ţină o slujbă la o
unitate militară de aviaţie. La ora stabilită, comandantul îl
întâlneşte pe preot prin curte:
- Ce faceţi, părinte? Nu ţineţi slujba?
- Totul e în regulă! I-am trecut pe toţi pe „pilot
automat", să se roage în gând până mă întorc, că mi-am
uitat predica în maşină!
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Avionul TAROM decolează de pe Bucureşti-Otopeni
şi aterizează la Budapesta. În timpul scurtei escale, în care
pasagerii au rămas în avion, Bulă şi cu Lulă observă cum
de aeronavă se apropie o cisternă roşie din care s-a făcut
alimentarea. Au decolat apoi şi au aterizat pe aeroportul
de lângă Praga. Acolo iar s-a făcut alimentarea dintr-o
masină-cisternă roşie. La Frankfurt, la fel.
- Măi, zise Bulă, dar avionul ăsta zboară nu glumă!
Are o viteza fantastică...
- Da, interveni şi Lulă, dar nici cisterna aia roşie nu
se lasă mai prejos!
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- Bulişor, când ajungem la ghişeul de bilete, tu să
spui că ai doi ani, îl dăscăleşte Bulă pe fiul său.
Ajung la ghişeul companiei aeriene.
- Câţi ani ai micuţule?
- Doi.
- Ştii ce li se întâmplă copiilor care spun minciuni?
- Da, nu mai trebuie să li se cumpere bilet!

Un agent de circulaţie opreşte un aviator care se
întorcea cu maşina personală de la aeroport către casă şi îi
cere să se legitimeze.
- Chiar mergeam prea repede?!, se miră aviatorul.
- Nu, adevărul este că zburaţi prea jos!

Bulă, la aeroport, înaintea îmbarcării în avion, aude
o voce care îi şopteşte la ureche:
- Ia avionul următor!
Bulă se conformează.
A doua zi, Bulă citeşte în ziare că avionul cu care
trebuia să zboare, s-a prăbuşit. Fuge repede la biserică şi
începe să se roage şi să mulţumească pentru salvarea sa.
- La cine trebuie să mulţumesc, Doamne, că am
scăpat de la moarte?
- Mie trebuie să-mi mulţumeşti, îngerul tău păzitor.
- Vai, nu am destule cuvinte ca să-ţi mulţumesc...
Dar, pentru că tot veni vorba, când m-am căsătorit unde ai
fost?!
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Înaintea decolării, stewardesa şefă le spune pasagerilor:
- Vă rugăm să luaţi loc, să vă reglaţi scaunele în
poziţia corectă şi să vă legaţi centurile!
După decolare, stewardesa revine:
- Vă rugăm să vă strângeţi şi mai mult centurile.
Tocmai am observat că am uitat să îmbarcăm dejunul!

După ce un elicopter al poliţiei rutiere s-a prăbuşit, a
fost căutată cutia neagră şi anchetatorii au putut auzi
conversaţia avută între piloţi înainte de accident:
- Dar mai opreşte dracului ventilatorul ăla de
deasupra noastră, nu vezi ce curent e în cabina asta?!

- Bulă, tu ştii cum se face laptele praf?
- Da, arunci vaca dintr-un avion care zboară la
10.000 m!

Purtat de vânt, un paraşutist rămâne agăţat într-un
copac. Îl vede badea Ion:
- Ce faci acolo?
- Ia, am vrut să bat un record de aterizare la punct
fix şi n-am reuşit.
- Cum n-ai reuşit?! Mata eşti primul om pe care-l văd
să se dea jos dintr-un copac fără să se fi suit în el!
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O stewardesă foarte sexy era tracasată în timpul
zborului de doi pasageri: Bulă şi Lulă. Bulă încerca să o
convingă să vină la el acasă, iar Lulă voia să o facă să îl
invite ea în garsoniera proprie. După aterizare, Bulă îi dă
stewardesei un bileţel cu adresa lui şi o cheie.
- Te aştept cu nerăbdare diseară, îi şopteşte el.
Stewardesa ia biletul şi cheia, îi mulţumeşte şi i le dă
lui Lulă spunându-i:
- Te aştept diseară. Să nu întârzii!

După ce toţi pasagerii au fost la bord, la urmă a urcat
şi echipajul. Pilotul avea ochelari negri şi un baston de orb,
iar copilotul ochelari fumurii şi era condus de un câine.
Călătorii s-au îngrozit. Avionul a început să ruleze pe pistă
şi oamenii înnebuniţi, văzând cum se apropie vertiginos
capătul ei, au început să strige:
- Sus! Sus! Săltaţi-l de pe pistă!
Pilotul îi aude, saltă avionul de la sol, după care îi
spune copilotului:
- Dacă tembelii ăştia nu erau atenţi şi strigau prea
târziu, praful se alegea de noi!

În timpul zborului, din difuzoare se aude o voce:
- Este vreun medic printre pasageri?
Se ridică un bărbat şi se duce spre cabina piloţilor.
După cinci minute, omul apare în uşa cabinei şi întreabă:
- Este printre pasageri vreun pilot?
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După încetarea războiului rece, s-au stabilit relaţii
normale între SUA şi Rusia. În cadrul acestora, la o bază
aeriană rusă a sosit, în schimb de experienţă, o delegaţie
de aviatori americani. Iată câteva extrase din jurnalul unui
pilot american:
„Vineri. Prima zi de vizita. Am vizitat baza şi ne-am
cunoscut colegii ruşi. Ziua s-a încheiat cu un chef cu vodcă.
Era să murim înecaţi în băutură.
Sâmbătă. După chef, dimineaţa ne-am simţit ca
dracu', dar am participat la programul anunţat. Seara, iar
ne-am întâlnit la un chef cu vodcă.
Duminică. Nici nu ne-a venit să ne dăm jos din pat,
dar era ultima zi a vizitei, iar seara ne-am dus la masa de
adio.
Luni. Mai bine muream de vineri."
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- Alo, agenţia TAROM?
- Da, agenţia TAROM.
- Vă rog să-mi spuneţi cât durează zborul de la Cluj
la Bucureşti?
- Un minut, domnule, zise funcţionara uitându-se pe
orarul curselor.
- Doar un minut?!, se miră Bulă. Vă mulţumesc.

Curs de stewardese. Profesorul-instructor întreabă:
- Dacă avionul se prăbuşeşte şi voi vă salvaţi cu
paraşutele, iar la aterizare nimeriţi într-o colonie de
bărbaţi nudişti, ce faceţi?
- Mă sinucid!, zice o englezoaică puritană.
- Eu beau un whisky, ca să prind curaj!, spune
americana.
- Pot să fie câţi or fi, pentru mine nu contează!,
afirmă nemţoaica.
- Câtă vreme se poartă tandru, nu văd care ar fi
problema, spune franţuzoaica.
- O să-i aşez în rând şi o să le dau numere de ordine!
tranşează problema rusoaica.

- Ai auzit, măi Buia, zise Lulă, că ieri după-masă un
elicopter s-a prăbuşit peste un cimitir?
- Şi?
- Şi poliţiştii au recuperat până acum peste 300 de
morţi!
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În timpul zborului, un avion plin cu pasageri se
întoarce pe spate. Panică mare printre pasageri, când din
cabina piloţilor iese stewardesa şi le spune:
- Totul e în regulă! Din cauza frigului de la altitudinea la care zburăm, avionul a prins un guturai şi acum
îşi pune picături în nas.

Înainte de decolare, stewardesa le împarte pasagerilor câte o gumă de mestecat, spunându-le:
- Este bună să prevină înfundarea urechilor atunci
când luăm înălţime.
După ce aeronava a atins plafonul de zbor, o
bătrânică îi spune stewardesei:
- Nu mă ajuţi să-mi scot porcăria asta din urechi?

Întrebare la Radio Erevan:
- Care este diferenţa dintre o paraşută ruptă şi un
prezervativ găurit?
- Este una foarte simplă: în primul caz un om în
minus, în cel de-al doilea unul în plus!

- Domnule căpitan, şopteşte operatorul radar, se
apropie aviaţia inamică.
- Şi de ce vorbeşti în şoaptă? Inamicii sunt departe.
Nu pot să te audă.
- Pentru că nu ştiam dacă doriţi să auziţi asta!
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Un avion zbura la 3.000 m înălţime. Un moşulică o
roagă pe stewardesă:
- Nu sunteţi bună să deschideţi usa? Vreau să cobor!
- Cum să coborâţi?! Ne aflăm la 3.000 m altitudine.
- Păi ştiţi, eu locuiesc prin apropiere!
Se duce stewardesa la comandant :
- Avem printre pasageri un bătrânel care nu-i normal. Mi-a cerut să-i deschid uşa ca să coboare.
- Deschide-i-o, dragă, ăsta coboară întotdeauna aici!

Un avion plin cu pasageri execută un looping, figură
de acrobaţie aeriană interzisă acestui tip de avion. După ce
le-a mai trecut sperietura, pasagerii au auzit vocea
comandantului aeronavei:
„Dragi pasageri, vă cer iertare şi vă rog să primiţi
scuzele mele dacă v-aţi speriat puţin, dar aceasta este
ultima mea cursă şi toată viaţa mea mi-am dorit să execut
un looping cu un avion de linie, aşa că acum pot să ies la
pensie fericit."
- Da, zice un pasager ieşind de la W.C., eu nu sunt
deloc fericit de când mi-a venit tot rahatul în cap!

Bulă la recrutare.
- La ce armă ai vrea să fii repartizat, recrut?
- La Aviaţie, să trăiţi!
- Ştii să zbori?
- Dar ce, nici avioane nu mai avem?!
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Instructorul unei grupe de paraşutişti îi spune unui
proaspăt recrut, care întrebase care sunt riscurile de a
muri în urma unui salt din avion:
- Deşi ai vorbit neîntrebat în front, totuşi am să-ţi
răspund: sub 100 m de la sol paraşuta nu mai are timp să
se deschidă.
- Aha, se bucură recrutul, carevasăzică ne daţi şi
paraşute?

Candidaţii pentru un post de operator turn de
control erau testaţi de comisie.
- Domnule Bulă, să presupunem următorul caz:
pista e inutilizabilă şi un avion se pregăteşte de aterizare.
Ce faci?
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- ÎI avertizez prin radio.
- Radioul e defect.
- Atunci lansez o rachetă de semnalizare.
- Rachetele s-au terminat.
- Atunci o sun pe nevastă-mea să vină repede.
- Şi cum crezi că te va ajuta ea?
- Nu, nu mă va putea ajuta, dar de când mă bate la
cap că ar vrea să asiste la o catastrofă aviatică...

În timpul războiului, naziştii au capturat un american, un englez şi pe Bulă.
I-au suit într-un avion, au decolat şi au urcat la 3.000
m. Apoi i-au anunţat că îi vor arunca din avion, fără
paraşute, dar, dacă în cădere, vor striga: „Heil Hitler!", vor
scăpa. Primul a fost aruncat americanul.
- Heil Hitler!
Şi, buf!, s-a zdrobit de pământ. A urmat englezul.
- Heil Hitler!
Şi s-a făcut şi el terci. L-au aruncat şi pe Bulă. Acesta,
după vreo cinci minute, dând din mâini ca din aripi,
ciocăneşte la uşa avionului:
- Măi, cum aţi zis că îl cheamă pe ăla?

Paraşutiştii Bulă şi Lulă părăsesc avionul.
- Ehei, zise Bulă, văd că paraşuta mea nu are de gând
să se deschidă.
- Da, dar ai noroc că ăsta e numai un salt de antrenament!
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Q De ce nu le place negrilor să sară cu paraşuta?
A Pentru că le fâlfâie buzele în timpul saltului şi le
vin peste faţă de le acoperă ochii.

Anunţuri pe care nu doriţi să le auziţi în avion:
1. Bine ati venit la bord! Vă urăm un zbor plăcut, eu
şi copilotul meu, Johny Walker!
2. Şi acum să ascultăm ultimul album al lui Adrian
Copilul-Minune!
3. Să vedem cine se dă primul la o parte: noi sau
turnul de control!
4. Bună ziua, doamnelor şi domnilor, vă urez de data
asta nu din carlingă, ci din toaleta avionului!
5. Un anunţ important pentru stewardesă: „În cabina
de pilotaj s-a terminat berea”.

O grupă de paraşutişti trebuia să dea examenul de
atestare pentru a căpăta brevetul de paraşutist. S-au urcat
în avion, s-au aşezat în rând, a sărit primul, a sărit al
doilea. La un moment dat se aude vocea pilotului.
- Atenţie, decolăm!

Q Ce au făcut oltenii când au văzut pentru prima
dată un avion zburând?
A S-au dus în pădure ca să-i caute cuibul!
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Comandantul unei unităţi de paraşutişti îi scoate pe
soldaţi la instrucţie la marginea unei râpe. Îl pune pe
primul să stea cu braţele întinse în formă de T, după care îi
dă un şut în fund şi îl expediază în râpă. Îl pune pe al doilea
să stea pe vine şi după aia îi dă şi lui un şut în fund. Îl pune
pe al treilea culcat şi repetă acţiunea.
La un moment dat, vine un soldat de la popotă şi
zice: „"Dom' comandant, permiteţi să raportez, după ce
terminaţi cu tetrişii, poftiţi la masă!"

La popota unei unităţi de aviaţie e afişat un anunţ
din partea comandantului de unitate: "Băutura ucide încet,
dar sigur." A doua zi, o mână necunoscută adăugase pe
marginea anunţului, cu litere de-o şchioapă: "Piloţii nu se
tem de moarte!"

1944. Războiul din Pacific. Spre Japonia se îndreaptă
o formaţiune imensă de bombardiere americane B17, B24,
B29, mă rog, tot tacâmul. Un pilot kamikaze japonez
ocheşte cel mai arătos avion, intră în picaj asupra B-ului
american, pune mâna la ochi şi... Nimic! Se uită în sus, vede
bombardierele americane deasupra, urcă vertiginos,
coboară în picaj, pune mâna la ochi... Nimic! Iarăşi urcă,
acelaşi rezultat. Mai încearcă japonezul o dată. În cabina Bului, comandantul, mestecând alene o gumă, îi spune
pilotului:
- John, deschide fereastra, că iar trece nebunul ăla!
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Bulă se întoarce din războiul din Golf, unde luptase
în armata lui Saddam, bandajat, cu mâinile şi picioarele în
gips. Cunoscuţii îl întreabă:
- Ce-ai păţit, măi Bulă?
- Păi, eram într-un pluton care mergea spre Bagdad,
când deodată a apărut un avion cu multe steluţe pe el şi a
început să tragă în noi şi să ne bombardeze. Am rămas
cam jumătate dintre noi, ne-am adunat şi am pornit mai
departe. După un timp, iar a apărut acelaşi avion cu steluţe
şi iar a început să ne toace... Iar ne-am regrupat cei care
am rămas. Pe scurt, avionul a mai venit de câteva ori şi, la
un moment dat, a omorât toţi soldaţii care erau cu mine,
numai eu am scăpat. După aia, iar a venit avionul şi a
început să tragă cu mitraliera de bord şi să mă
bombardeze, dar nu m-a nimerit, că eu mă feream mereu
şi fugeam tot timpul în zig-zag. Ei, când deodată, ce să vezi:
avionul aterizează lângă mine şi din el coboară pilotul cu o
manivelă în mână... Băi şi ce bătaie mi-a dat ăla!...
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Munca provoacă obligatoriu oboseală
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Ciobanaşi, cu sau fără oi

Un pictor poposeşte la o stână. După ce
se împrieteneşte puţin cu ciobanul, îl
întreabă:
- Baciule, mă laşi să-ţi pictez oile?
- Nu, domnule dragă, lasă-le albe, aşa
cum sunt.
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Un academician iese să se plimbe cu maşina şi vede
pe o tarla de lângă şosea un cioban cu oile. Opreşte atunci
maşina, se dă jos şi îl întreabă:
- Ale dumitale sunt oile, baciule?
- Indubitabil!

Unei şoferiţe i se opreşte motorul Trabantului, pe
cănd străbate un drum de ţară. Coboară deci din maşină,
ridică încet capota şi se uită pierdută la motor. Când se
ridică, un colţ ascuţit de tablă îi sfâşie bluza şi un sân îi
iese afară. Un cioban care paşte oile în apropiere şi care
vede toată scena, îi strigă:
- Aşa, domnişorucă, dă-i să sugă, poate mai creşte!

Lângă şosea, doi ciobani cu oile. O domnişoară face
autostopul. După ce trec mai multe maşini fără să
oprească, în sfârşit, o Dacie frânează lângă tânăra cu
pricina. Şoferul coboară geamul ca să poată vorbi cu
domnişoara, iar aceasta, ca să se facă auzită mai bine, îşi
bagă capul pe geam. Conducătorul auto ridică, însă geamul
şi o blochează astfel înăuntru, apoi, se dă jos din maşină pe
partea cealaltă, se duce la domnişoară, îi saltă fusta, îi dă
jos chiloţii şi îi face bucata, după care o ia în maşină. La
care, unul dintre ciobanii martori la eveniment, declară:
- Amu', poate de-o maşină n-om avea bani, da' de-o
uşă, musai!
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La stână, soseşte un flăcău din sat ca să înveţe
meşteşugul oieritului. După o lună de muncă şi alergături,
îi întreabă pe ceilalţi ciobani:
- Da' cu femeile cum vă descurcaţi?
- Păi, alegem o mioară, o băgăm într-un tufiş şi ne
facem treaba cu ea. Tânărul nu se arată prea încântat, dar
după încă o lună, nemaiavând încotro, se duce pe furiş,
alege o oaie şi se duce cu ea în tufişuri. În timp ce o
„lucrează", aude nişte hohote zdravăne de râs. Când colo,
ce să vezi? Ceilalţi ciobani asistau la „spectacol" şi se
distrau pe seama lui.
- De ce râdeţi, mă? Voi nu faceţi tot asa?
- Ba da, dar tu ai ales-o pe cea mai hâdă!

- În cadrul unei excursii este prevăzută o vizită şi o
masă la stână. În timp ce turiştii înfulecă de zor balmoş,
jintiţă, caş proaspăt, lapte covăsît etc, o turistă îl vede pe
baci cum stă rezemat în botă, învelit cu tundra lui mitoasă
şi se duce drept la el. Îl prinde de blana tundrei, îl pipăie şi
îl întreabă:
- Merinos? Merinos?
- Nu, cucoană. La noi se zice meri în pulă!

La stână:
- Baciule, zice un turist, pui pariu cu mine că eu întrun minut îţi spun câte oi ai?
- Pun, şi dacă ghiceşti, îţi dau voie să-ţi alegi o oaie!
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Se uită turistul peste turmă şi zice:
- Ai 211 de oi, baciule.
- Tulai, Doamne, nu mă lăsa! Cum le-ai sămăluit aşa
de repede?
- Am numărat toate picioarele şi le-am împărţit la 4.
- De minune eşti. Poţi să-ţi iei o oaie!
- Pe asta o aleg.
- D'apăi, domnule dragă, şi eu pot să-ţi ghicesc ce
meserie ai.
- Ce meserie am?
- Eşti miliţian.
- E drept, dar de unde ştii?
- Păi, în loc de o oaie, ai ales câinele!

O şoferiţă intră cu maşina în şanţ, în urma unui
derapaj. Din cauza noroiului din şanţ, roţile derapează, aşa
că nu mai poate să scoată maşina de acolo. Se uită în jur şi
vede doi ciobani, unul mic şi gras, iar celălalt lung şi slab,
care pasc oile prin apropiere.
- Oameni buni, nu mă ajutaţi să scot maşina, că vă
plătesc pentru asta.
Pun ciobanii mâna şi scot maşina pe sosea.
- Ei, zice cucoana, bucuroasă, cum vreţi să vă plătesc: cu bani sau să dau jos chiloţii?
- Cu bani, cucoană, se pronunţă ciobanul mic şi gras.
Le dă cucoana câţi bani crede de cuviinţă şi părţile
se despart mulţumite. După ce maşina dispare în zare,
ciobanul lung şi slab zice:
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- Gheorghe, ce idee bună ai avut, să ne dea bani, că
dacă dădea jos chiloţii, pe tine nu te încăpeau, iar de pe
mine cădeau!

Doi ciobani cu oile pe câmp. Către prânz îi apucă
foamea, aşa că aştern straiţele la umbra unui copac, scot
pita, slana şi ceapa şi încep să mănânce.
- Ioane, zice unul, ia du-te şi întoarnă oile, că or
intrat în porumb şi-om plăti amendă.
Ion se duce să scoată oile din porumb, iar Burcuş,
dulăul, începe să dea târcoale mâncării.
- Ioane, hai repede, că Burcuş vrea să-ţi mânce
slana!
- Mâncă pe mumă-sa, că brişca-i la mine!

O şoferiţă opreşte la marginea drumului să se odihnească. Observă că un cioban care îşi păştea turma prin
apropiere se duce să urineze destul de des. Cum nu avea
şliţ la nădragii de pe el, ci numai două tăieturi laterale, îşi
scoate instrumentul pentru operaţia respectivă, când pe o
parte, când pe alta.
- Baciule, nu se mai poate stăpâni femeia, moartă de
curiozitate, nu te supăra că te întreb, dar mata ai două..
ştii... din alea?
- Da, cucoană, am două! Una mai mare şi mai ţeapănă pentru muierile noastre de aici, din sat, şi una mai
mică şi mai subţire pentru doamnele de la oraş.
- Baciule, să ştii că eu tot de la ţară mă trag!
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Într-un compartiment de tren călătoreşte alături de
un cioban o pereche de tineri căsătoriţi. La un moment dat,
tinerilor li se face foame şi scot merindele. Politicos,
tânărul pune pe o felie de pită câteva bucăţele de slană şi îl
îmbie şi pe cioban.
- Nu mânc!
Tânărul, mai apoi, scoate o glajă de pălincă, îi scoate
dopul şi îl îmbie pe cioban să tragă o duşcă.
- Nu beu!
Crezând că este refuzat din pricină că se sfia să
primească de mâncare de la nişte necunoscuţi, bărbatul
zice:
- Baciule, să-mi dai voie să-ţi prezint pe soţia mea!
- Nu fut!

Doi ciobani cu oile.
- Uite acolo, în tufişul ăla, am regulat eu pentru
prima oară.
- Să-ţi fie de bine!
- Mi-o fost, mi-o fost!
Mai merg ciobanii un pic, şi primul zice iar:
- Şi uite acolo, lângă copacul ăla stătea mamă-sa şi
se uita la noi.
- Stătea mamă-sa şi se uita la voi?, strigă celălalt
îngrozit. Şi ce-a zis mamă-sa când v-a văzut?
Primul cioban se scarpină în cap, parcp încercând
să-şi amintească:
- Zicea cam aşa: Beeee! Beeee!
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După ce coboară în sat să-şi ia merinde şi schimburi
curate, ciobanul îi spune nevestei sale:
- Mărie, să ştii că a fost la stână dom' doftor şi ne-o
vorovit că trebuie să ne spălăm în fiecare seară pe penis,
cu apă şi sopon.
- I-auzi! Dar, Ioane, ce-i ăla penis?
- D'apăi, nici noi n-am ştiut şi atunci ne-a arătat. Şi
să ştii că tăt un fel de daravelă îi, dar îi mai mică, că-i de
doftor!

O şoferiţă derapează pe un drum de munte şi intră
cu maşina într-un şanţ. În apropiere vede o turmă de oi cu
trei ciobani.
- Oameni buni, nu mă ajutaţi să scot maşina din şanţ,
că vă plătesc.
Se pun ciobanii pe treabă şi scot maşina din şanţ.
- Cum vreţi să vă plătesc: cu bani sau în natură?
- În natură, cucoană, ce să facem noi cu banii la
stână, zice baciul cel bătrân.
- Bine, în natură, dar luaţi şi câte un prezervativ, că
eu rămân tare repede gravidă!
Le împarte apoi câte unul, le arată cum se montează
şi îşi fac ciobanii treaba, după care se despart să-şi vadă de
treburi. A treia zi, spre seară, baciul cel bătrân nu mai
rezistă.
- O rămânea, n-o rămânea gravidă, scot guma asta
de pe sculă, că-i musai să mă piş.
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Vine Măria la stână, să-i aducă merinde lui Ion
ciobanul. După ce termină de mâncat, Ion pare însă destul
de supărat.
- Ce-i, Ioane, de ce eşti supărat? Nu ţi-au plăcut
bucatele?
- Ba, mi-au plăcut, da' iaca, pârdalnica asta de sculă,
că stă tot ţeapănă, că aici, fără femei... nici noaptea nu mă
lasă să dorm.
- Aha, ăsta ţi-era baiul? Hai încoace, că ţi-o înmoi eu!
Trece Măria şi o înmoaie de vreo patru ori. Ion, la
urmă, tot supărat.
- Acu’, ce te mai nemulţumeşte, Ioane?
- Am o pereche de bocanci noi, care tare mă rod
când umblu cu ei, n-ai putea să-i bagi şi pe ei acolo, ca să-i
înmoi?

Un cioban, călătorind prima dată cu trenul, trebuie
să-şi facă nevoile şi întreabă călătorii unde e buda;
deschide uşa şi se vede în oglinda instalată acolo.
- Să iertaţi!, se scuză el.
După un timp, iar încearcă. Aceeaşi situaţie. Îl vede
atunci pe controlor.
- Domnu' ceferist, e unul în budă de nu mai iese de
acolo şi tare mă trece...
Se duce controlorul, deschide uşa şi se zăreşte şi el
în oglindă.
- Bade, n-am ce-ţi face, nu pot să-l dau afară, că e şi
el ceferist de-al nostru. Du-te la altă budă!
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Un cioban, sosit la oraş cu treburi, vede într-un părculeţ un tip care făcea flotări. Stă, se uită, apoi îşi ia inima
în dinţi:
- D'apăi, domnule dragă, bag sama că fătuca-i dusă
demult!

Doi ciobani. Unul pe un deal şi celălalt, pe alt deal.
- Ioaneee! Bă, Ioaneee!
- Ce-i, bă, Gheorgheee?
- Ce zici, o dai pe fii-ta după ficiorul meu?
- O dau, mă Gheorghe, că doar n-om regula-o noi!

Un cioban cu oile pe un deal. Un sătean începe să
strige la el:
- Ioaneee! Bă, Ioaneee! Hai repede acasă, că ţi-a
murit soacra!
- Da? Şi de oi cine să grijească? Nu, întâi munca şi
p'ormă distracţia!

Soacra lui Ion, ciobanul, vine cu mâncare la stână. În
timp ce acesta se ospătează, cerul se acoperă de nori de
furtună şi începe să fulgere şi să tune. Trăzneşte într-un
tufiş de lângă ei. Ion zice:
- No, niii!
După puţin timp, trăzneşte şi un copac.
- No, nii la el!
540
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

Iar când un trăznet o loveşte din plin pe soacră-sa,
Ion trage concluzia finală:
- No, aşe mă!

Q Ce zic ciobanii când se descalţă?
A A mai trecut un an!

Un turist, cu un rucsac greu în spate, îl întreabă pe
un cioban:
- Baciule, mai e departe până la Cluj?
- Meri o ţâră, domnule şi ţi-oi zâce!
Merge turistul o bucată de drum şi ciobanul îi strigă:
- Apăi, până la Cluj mai meri trei ceasuri bune!
- Şi nu puteai să-mi spui de la început?
- Păi, nu, că trebuia să văd ce iuţeală la mers ai!

În compartiment, un cioban şi o domnişoară. Ciobanul, căruia i se făcuse foame, scoate din straiţă pita,
slana, ceapa, pălinca şi se pregăteşte să se ospăteze. O
îmbie şi pe domnişoară.
- Ia, domnişorucă, nişte pită cu slană!
- Vai, vă mulţumesc, dar eu cu grăsimile... ştiţi...
creşte colesterolul!
- Ia o gură de palincă!
- Ştiţi... eu nu prea obişnuiesc băuturi aşa de tari...!
- Apăi, după cum văz că mere treaba, despre regulat
nici nu poate fi vorba!
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Un cioban în tren. Vine controlorul şi cere biletele la
control, însă ciobanul nu-şi găseşte niciunul biletul. Controlorul, care zăreşte biletul ciobanului băgat sub panglica
de la clop, îi spune, râzând:
- Nu fi îngrijorat, baciule, că, până te dai jos, să vezi
că o să-l găseşti.
După ce coboară ciobanul din tren, controlorul îi
strigă din uşa trenului:
- Baciule, acolo ţi-i biletul, sub panglica de la clop!
- No, să fii matale sănătos, că ăla-i biletul de la dus!

Doi ciobani, cu oile la păscut.
- Ioanee, strigă unul, mâine, te rog, să vezi şi de oile
mele, că mă duc la oraş.
- Şi ce să faci tu la oraş, mă Gheorghe?
- Mă duc să-mi caut muiere, s-o iau de nevastă.
- Mă, Ioane, vezi să-ţi alegi una faină, că altfel rămâi
s-o regulezi numa' tu singur!

Un turist ajunge la o stână în munte şi intră în vorbă
cu ciobanul:
- Baciule, dau lapte oile matale?
- Alea albe...
- Dar cele negre?
- Şi cele negre...
- Dar ceva brânză sau smântână scoţi de la ele?
- Scot... De la alea albe...
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- Dar de la cele negre?
- Şi de la cele negre...
- Dar lână tunzi ceva de pe ele?
- De la alea albe...
- Şi de la cele negre, nu?
- Ba şi de la alea negre...
- Baciule, nu te supăra că te întreb, de ce îmi
răspunzi mai întâi despre oile albe şi pe urmă de cele
negre? Nu sunt ale matale toate oile?
- Alea albe...
- Şi-atunci cele negre, nu?
- Ba şi cele negre...

Un cioban, venit la oraş, intră într-o farmacie.
- Domnucă, îmi trebe şi mie o gumă, din acelea... ştii
matale... pentru...
- Ia, baciule, alege de aici, că avem mai multe feluri;
cu nervuri, cu gust de banană, cu rezervor de captare...
Ciobanul ia vreo câteva, le desface, le umflă, apoi,
zice supărat:
- Apăi, domnucă, piele am şi eu destulă. Mie miez
îmi trebe!

Un cioban, la gară, la ghişeul de informaţii.
- Domnucă dragă, îi dus ţugu de Cluj?
- Îi dus, baciule, îi dus...
- Tulai, Doamne! Şi unde s-o dus, drăguţul de el?!
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Un cioban, la tribunal, acuzat de viol.
- Ia spune, zice judecătorul, cum s-au petrecut
lucrurile?
- Păi, când o venit Măria la stână cu merinde, ce miam zis: ia s-o umflu! Dar dacă e fată mare?, îmi zice
conştiinţa mea... Lasă, că din treaba asta n-a murit
nimenea, îmi şopteşte Aghiuţă... Da, dar conştiinţa mea...
Mă, Ioane, sunt atâtea vădane în sat care de-abia aşteaptă
şi tu te apuci să strici o fată mare?... Da, dar acum e
momentul, poate altă dată n-o mai prinzi, mă îmboldea
necuratul... Dar conştiinţa...
- Lasă dracului conştiinţa aia şi treci la viol!, răcneşte judecătorul.
- Aşa mi-am zis şi eu, domnu' judecător, şi am şi puso jos!

Între doi ciobani:
- Ioane, de ce oaia aia a ta are un picior de lemn?
- Mi-a venit chef de friptură într-o seară şi ce era, să
tai toată oaia?!

Un cioban, la o berărie în Braşov. Cere o halbă,
chelnerul i-o aduce, halba cu capac. Ciobanul, care nu mai
văzuse aşa ceva, nu ştie să ridice capacul, aşa că, nu se
chinuie mult, scoate brisca de la brâu, taie capacul şi bea
berea. Chelnerul vede capacul tăiat şi începe să strige la
cioban:
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- Bade dragă, eşti bolund? De ce ai tăiat capacul
halbei? Uite, apăsai aici, capacul se ridica şi puteai să-ţi bei
berea!
- Da, dar asta cu apăsatul mere când n-ai brişcă!

O reporteriţă aude că la o stână este un baci extrem
de viril şi pleacă să facă un reportaj. Ajunsă la stână, dă cu
ochii de namila de cioban.
- Ia spune, baciule, eşti aşa de vânos pe cât ţi s-a dus
vestea? Poţi să faci o demonstraţie?
Ciobanul o măsoară din cap până în picioare şi îi
zice:
- Du-te până la uşă şi uită-te bine afară!
Domnişoara nedumerită, se execută.
- Mai du-te odată!
- Ce să mai văd? N-a fost de-ajuns ce-am văzut prima
oară?
- D'apoi, te-am trimis să te uiţi bine la cer, la soare,
la nori, la tăt ce-i în jurul nostru, că de ne-om aburca în
pat, trei zile o să vezi numai tavan!

Un turist la stână.
- Baciule, zice el curios, te văd sănătos şi tare ca un
munte. Ce mănânci matale toată ziua?
- D'apoi, dimineaţa mânc o ulcică de smântână şi o
dărabă de pită cu slană şi cu ceapă.
- Şi la pânz?
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- O darabă de caş, ceva uşor, lapte, de exemplu... Dar
lapte beau după ce mănânc pita cu slană.
- Doamne, Dumnezeule, baciule, toată ziua pita cu
slană?! Cum stai cu colesterolul?
- Mulţam de întrebare: cu el stau bine, e ţapăn... da'
pe-aici nu prea îs muieri...

Un cioban în tren. Vine controlorul, îi perforează
biletul şi apoi îi spune:
- Baciule, ia straiţa aia mare din drum, că nu pot să
treacă pasagerii şi pune-o sus, în plasa de bagaje!
- Nu vreau!
- Pune-o cât ţi-e bine, că altfel, îţi fac proces-verbal
şi plăteşti amenda!
- Nu vreau!
După ce plăteşte amenda, unul dintre călători întreabă pe cioban:
- Ai fabrică de bani de-i risipeşti pe amenzi? De ce nai vrut să-ţi pui straiţa sus?
- Păi, dacă nu-i a mea!

Un turist ajunge la o stână, şi-l vede pe baciul cel
bătrân stând rezemat în botă şi privind îngândurat în zare.
- Ce faci, baciule?
- Iaca.
- Şezi şi cugeţi?
- Ba, numa' şed!
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Un turist, la stână, se dă în vorbă cu ciobanul şi la un
moment dat, îi spune:
- Baciule, eu o să-ţi pun o întrebare, dacă ştii să-mi
răspunzi îţi dau 100.000 de lei, dacă nu, îmi dai matale
10.000. Apoi, îmi pui matale o întrebare. Dacă ghicesc
răspunsul, îmi dai 10.000, dacă nu, îţi dau eu 100.000.
- Mă-nvoiesc!
- Bine! Care este cel mai înalt vârf de munte din
lume?
- Nu ştiu, ia 100.000, dar spune-mi şi mie, care-i
răspunsul să nu mor prost.
- Nici eu nu ştiu, aşa că, poftim 10.000!

Ciobanul Ion merge pe uliţă, ducând de funie un berbec. Se întâlneşte cu badea Gheorghe.
- Unde meri cu boul ăsta?
- Care bou, eşti bolund, nu vezi că-i berbec?
- Păi, eu pe berbec l-am întrebat!

Măria îi aduce de mâncare lui Ion la stână.
- Măi, Ioane, ia uite la berbecul ăla, ce harnic e la
mârlit oile!
- Altă treabă n-are!
- Tu de ce nu eşti ca el?
- Îs şi io, dar, dacă te uiţi bine, nu mârleşte tot pe
aceeaşi oaie!
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Un cioban cumpără un berbec tânăr pentru turma
lui. După o săptămână se duce să se plângă celui care i-l
vânduse că berbecul nu „mişcă" deloc.
- Du-l la veterinar!, îi spune acesta.
Peste altă săptămână iar se întâlnesc cei doi.
- Am fost şi după ce l-a tratat, a mârlit toate oile la
stână, a rupt gardul, a mârlit şi oile vecinului şi încă mai
avea poftă, s-o dus şi la stâna vecină, apoi prin pădure, lam mai văzut numa’ după trei zile, când s-o apucat iar de
la capăt...
- I-auzi?! Şi nu ştii ce i-a dat veterinarul?
- Nişte pastile albstre... nu ştiu cum le zice... dar au
gust de mentă!

Doi ciobani stau la umbră şi se uită cum pasc oile.
După un timp, unul dintre ei deschide discuţia:
- Offf!
Şi răspunsul celuilalt:
- Oof! Oof!
După un timp:
- Ooof! Ooof! Ooof!
Şi replica:
- Ooof! Ooof! Ooof!
Între timp, se lasă seara şi cei doi trebuie să se
despartă.
- Mă, Ioane, tăt m-am ţinut să te întreb dacă ţi-o
născut muierea, că tăt timpul ăsta n-am apucat, că numai
despre politică am vorovit!
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Se întâlnesc doi ciobani.
- De ce eşti supărat, bace Ioane?
- Păi, cum să nu fiu, dacă mi-a murit măgarul care-l
aveam la stână?
- Lasă, nu-ţi face inimă rea, că aşa ne-om duce tăţi,
unul după altul.

Baciul Ion stă de poveşti cu baciul Gheorghe.
- Ştii tu, Ioane, că de la o vreme nu mă puteam
hodini noaptea şi m-am dus la doctorul de la dispensar şi
mi-o zis că, după ce mă culc, să închid ochii şi să încep sămi număr oile.
- Şi, a avut rezultat?
- Stai să vezi! Am început să le număr şi am băgat de
seamă că-mi lipsesc două şi aşa m-am îngrijorat, că mi-o
pierit de tăt somnul!

Un cioban îşi cumpără un binoclu şi vine cu el la alt
cioban, să se fălească.
- Cu binoclu aista poţi să vezi tăt, cât de departe a fi.
- Hai, că te lauzi!
- Nu mă laud deloc. Uite, ieri te-am văzut pe dealul
unde te-ai dus cu oile, cum te drăgăleai cu nevastă-ta,
Măria.
- Poţi să-l arunci de pe-acuma, că nu-i bun de
nimica. Eu ieri nici nu m-am dus cu oile. O ieşit cu ele
vecinul, Neculai!
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Ion angajează doi ciobani la oile sale, dar aceştia
încep să-şi facă parte din ele. Văzând că oile se tot răreau,
într-o noapte se înveleşte cu o blană de oaie, se înarmează
cu o botă zdravănă şi se ascunde între oi. Când vine unul
dintre cei doi ciobani să ia o oaie, îi trage una peste bot cu
bota, de fuge hoţul cu toţi dinţii din faţă în palmă.
- Ei, îl întreabă celălalt, de ce n-ai luat oaia?
- Du-te tu, că pe mine m-a bufnit râsul!

Între doi ciobani:
- Auzi, Ioane, de ce nu i-ai trăznit una lui Gheorghe
când te-a făcut măgar?
- Ai auzit tu măgar să vorbească?!

Uri turist întreabă un cioban.
- Baciule, aici la stână aveţi SIDA?
Se gândeşte ciobanul ce să răspundă: „Dacă zic că
nu, o să creadă că nu suntem buni gospodari. Dacă zic da,
o să ne ceară să-i dăm şi lui". Aşa că îi trânteşte:
- Avem exact cât ne trebuie nouă!

Măria, proaspăt căsătorită cu Ion, ciobanul, îi aduce
acestuia, la stână, merinde şi schimburi curate. În timp ce
bărbatul mănâncă, Măria vede ceva ciudat atârnând sub
burta măgarului.
- Ioane, ce-i atârnă măgarului sub burtă?
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- Tulai, că proastă mai eşti! Ce să-i atârne? Aia e
scula lui.
- Ioi, săraca de mine, ce proastă am fost că te-am
ales de bărbat după nas! Trebuia să aleg unul după urechi!

Într-un compartiment de tren, două studente, care
plecau în vacanţă şi un cioban. Din plictiseală, fetele se
apucă să converseze.
- Vai, dragă, m-a ros pantoful şi mă doare tendonul
lui Achile.
- Şi pe mine, de ieri mă doare mărul lui Adam.
Ciobanul nu vrea să se lase nici el mai prejos. Se
ridică de pe banchetă şi zice:
- Tulai, ce mi-o amorţit buca lui curu’!

După ce ajung cu turmele pe islaz, cei doi ciobani se
aşază la poveşti.
- Mă, Ioane, acum, după Paşte, câte ouă fierte ai
putea să mănânci tu, aşa, pe nemâncate?
- Vreo 4-5.
- Vezi ce prost eşti? Numai unul, că pe celelalte nu le
mănânci pe nemâncate.
Ajunge Ion acasă şi o întreabă pe Măria:
- Măria, câte ouă poţi să mănânci tu pe nemâncate?
- Vreo 2-3.
Ion se scarpină un pic ăn cap, apoi zice:
- Mă, că tare proastă eşti! Dacă spuneai 4-5, îţi
spuneam un banc bun!
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Un grup de turişti străini vizitează o stână. Un turist
se arată foarte interesat şi atras de tânărul şi frumosul
cioban, care face oficiile în calitate de gazdă. Îi oferă ţigări,
îl tratează cu whisky, îi zâmbeşte, se apropie de el, iar îi
oferă ţigări, iar îi oferă whisky... La un moment dat, ghidul
îl ia deoparte pe cioban şi-i şopteşte:
- Ai grijă cu ăsta, că-i din ăia şi o să vrea să te
reguleze.
- Pe mine?, se miră ciobanul. Poate-n cur !

Un şmecheraş ajunge la o stână. Se apropie de
cioban şi îi spune:
- Baciule, dacă îţi fac măgarul să râdă, îmi dai un kil
de caş?
- Hai să văd!
Ia şmecheraşul măgarul şi intră cu el în stână. Când
ies de acolo, măgarul râdea în hohote. Se minunează
ciobanul şi îi dă caşul.
- Dacă îţi fac măgarul şi să plângă, îmi mai dai un kil?
- Îţi dau.
Iar intră cei doi în stână şi când ies, măgarul plângea
cu nişte lacrimi cât pumnul.
- Na, că m-ai dat gata. Uite caşul, dar, te rog, spunemi şi mie cum ai făcut?
- Păi, prima oară i-am zis că eu am o „sculă" mai
mare decât a lui şi l-a umflat râsul, iar după aceea chiar iam arătat-o!
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Un cioban câştigă la loto. Imediat se adună neamurile, vecinii, prietenii şi cunoscuţii să celebreze evenimentul. Ba, apare şi curva satului.
- Ioane, hai să mergem la restaurant să mâncăm
ceva bun.
- Ce să mă duc, că doar am destule găini prin curte şi
mi-a mai rămas şi din porcul pe care l-am tăiat de Crăciun.
- Da, dar acolo putem bea şampanie.
- Las' că-i bună şi palinca din pivniţă!
- Ioane, hai cu mine să ne drăgălim, că am o găurică
uite-aşa de mică!
- Ehe, la banii mei pot să-mi găsesc o muiere care să
aibă o găuroaie cât o oală!

Doi ciobani sunt cu oile pe un deal. La un moment
dat, văd o broască ţestoasă.
- Ioane, ce bidiganie o mai fi şi asta?
- Mă, Gheorghe, asta or îi ceva, ori mere undeva.

Doi ciobani îşi deapănă necazurile.
- Ioane, să ştii că nevastă-mea mă înşală cu un cocoş.
- Cum vine asta?
- Când mă duc acasă, mereu găsesc în pat câte o
pană de cocoş.
- Atunci, să ştii că a mea mă înşală cu un berbec.
- De unde ştii?
- L-am găsit în pat pe tehnicianul veterinar!
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Doi ciobani cu oile la păscut. După ce se ospătează
de dimineaţă, se aşează la poveşti.
- Mă, Ioane, mult îi până diseară!
- Mult, mă! Tătă ziua.
- Şi ce-om face până atunci?
- Ce să facem? Hai să ne spunem ghicitori!
- Hai! începe tu!
- Ce e mare, negru şi stă pe lângă oi? Se gândeşte
Ion, se tot gândeşte şi într-un târziu zice:
- Auzi, Gheorghe, dar are blană?
- Are, mă.
Se mai gândeşte Ion şi apoi iar întreabă:
- Da, câte picioare are? Patru?
- Patru!
Iar o perioadă intensă de gândire.
- Da, muşcă?
- Dacă nu te ştie, te muşcă!
Între timp, începuse să se lase seara.
- Mă Gheorghe, n-o fi câinele?
- Ba, câinele îi. Da, mare prost mai eşti! Ţi-o trebuit o
zi întreagă ca să ghiceşti!
- Ba, prost eşti tu! Eu ştiam răspunsul încă de dimineaţa, dar ce ne-am fi făcut noi toată ziua?

Doi turişti, pe o potecă de munte. La un moment dat,
unul dintre ei se opreşte.
- Ce-i, Ioane, de ce te-ai oprit?
- Vezi tu ce-i acolo? Să ştii că-i un rahat de urs!
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- Mai degrabă pare de om.
Se ciondănesc ei, ba că-i de urs, ba că-i de om, până
când văd în apropiere un cioban cu oile.
- Baciule, ai văzut rahatul acela de pe cărare?
- Văzut...
- Îi de urs sau de om?
- De om.
- De unde ştii?
- Păi, eu l-am făcut!

Un cioban vine la târg cu un câine de oi.
- De vânzare ţi-i câinele, baciule?
- De vânzare.
- E de rasă pură? Ciobănească?
- E.
- Are şi arbore genealogic?
- Nu-i trebe. Foloseşte orice arbore!
- Şi cum îl cheamă?
- Cum să-l cheme? Câine.

- Ioane, ce-am auzit, cum că ţi s-ar fi prăpădit şi
nevasta, şi vaca?
- Da. S-or dus.
- Dumnezeu să le hodinească! Nu mai fi supărat, că
oamenii din sat sunt buni şi săritori şi or să te ajute.
- Păi, ăsta-i baiul, că toţi îmi spun: ia-o pe aia, că-i
vădană, însoară-te cu aia, că are pământ... Dar nici unul nu
mi-a spus: „Na, mă şi ţie o vacă!"
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Doi ciobani se ceartă şi unul îl loveşte pe celălalt cu
bota.
- Ioane, cred că nu ai dat cu bota în mine în serios.
- În serios.
- Aşa mai merge! Mă gândeam eu că n-ai face glume
de-astea tocmai cu mine!

Un turist american dintr-un grup aflat în vizită la o
stână, văzând un ditamai câine ciobănesc carpatin, îi oferă
pe loc 1.000 de dolari baciului. Acesta refuză în ciuda
insistenţelor turistului. Peste vreo lună, badea Ion, în
trecere pe la stână, cumpără acelaşi câine cu 100 de lei.
- Baciule, zice un cioban mai tânăr, de ce l-ai vândut
lui Ion pe 100 de lei şi nu l-ai dat americanului, care-ţi
dădea o grămadă de dolari?
- Pentru că nu-s bolund. Din Turda, s-o întoarce
câinele singur, dar din America, cum dracu'?

Doi ciobani se odihnesc la umbra unui copac. Unul
dintre ei întreabă:
- Mă, Ioane, tu faci laba?
- Nu, bă!
După puţin timp, iar întreabă curiosul:
- Mă Ioane, tu faci laba?
- Nu, mă, Gheorghe!
Acesta nu se lasă:
- Zi, mă, sincer, faci laba?
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În fine, Ion admite :
- Da, mă, fac!
- Atunci de ce nu ţi-o faci ţie? Ce cauţi la mine în
nădragi?

De Paşti.
- Baciule, mieii dumitale sunt de la oi de-ale noastre
sau de la oi din import, din străinătate?
- Domnule dragă, dumneata îi iei să-i mănânci sau să
faceţi conversaţie?

Baciul Ion ajunge pe peronul gării tocmai bine ca să
zărească trenul care se pierdea în depărtare. Supărat, îşi
izbeşte căciula de pământ şi strigă:
- Poţi să meri la mumă-ta, că beletu-i la mine!

Un cioban, care nu fusese în viaţa lui la oraş, vine la
o consultaţie medicală. În cabinet se aşază sfios pe un
scaun, se uită la planşele de pe pereţi, vede tot felul de
oameni cu fete suferinde şi scuipă una zdravănă pe jos, în
partea dreaptă. Asistenta îi aduce scuipătoarea la îndemână, în partea care scuipase. Ciobanul iarăşi se mai uită
pe pereţi la planşe şi, scârbit, trage o scuipătură zdravănă
în partea stângă. Asistenta mută scuipătoarea în partea
stângă. Şi tot aşa până când, la un moment dat, ciobanul,
enervat, strigă:
- Mă, femeie, ia oala de lângă mine, că-ţi scuip în ea!
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O turistă englezoaică, aflată în vizită la o stână,
rămâne perplexă când ciobanul, ca să se fălească cu virilitatea lui, pune pe masă două nuci şi le sparge cu scula lui.
Peste vreo zece ani, englezoaica noastră, însoţită de o
prietenă mai tânără, soseşte din nou la aceeaşi stână, după
ce se interesase, în prealabil, dacă virilul cioban se mai află
pe acolo. Îl roagă apoi pe cioban să execute numărul său
de virtuozitate, ca să se convingă şi prietena ei că ceea ce îi
relatase nu sunt fabulaţii. Ciobanul scoate două nuci de
cocos, le pune pe o piatră şi le sparge cu „ciocanul" lui
natural.
- Fantastic, exclamă englezoaica, când te-am văzut
acum 20 de ani spărgeai nuci obişnuite. Acum văd că ai
trecut la nuci de cocos!
- Ce să fac, doamnă, după atâţia ani mi-a slăbit şi mie
vederea!...

Un turist soseşte la o stână.
- Hai, vino, domnule dragă, că-i slobod!, îl îmbie
ciobanul.
- Dar câinele nu muşcă?
- Asta aş vrea să ştiu şi eu, că numai ieri l-am luat!

O turistă franţuzoaică poposeşte la o stână. Acolo,
văzând un cioban tânăr, frumos şi zdravăn ca un munte, îi
pune gând rău. Începe să-i dea târcoale, să-l mângâie pe
obraz, să se joace cu cârlionţii lui.
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mine !
şi sus.
-

Cucoană, după câte bag seama, îţi cam place de
Tare îmi place, Ioane!
Dar eu mi-s bărbat cu muiere.
Da, dar nevasta nu-ţi face ce pot să-ţi fac eu.
De unde ştii matale ce-mi face Măria mea?
Păi uite, spre deosebire de ea, eu o iau cu pricepere
Mulţam! Sus pot să mi-o iau şi singur!

Baciul Ion coboară în sat şi se duce la dispensarul
satului, că tare îl mănâncă între degetele de la picioare. Îl
consultă medicul şi îi spune:
- Ai făcut o ciupercă, din cauză că stai toată ziua
încălţat cu bocancii ăia. Te speli în fiecare seară, în
prealabil, pe picioare, te ştergi şi pe urmă te ungi cu alifia
asta.
- Domn' doctor, ştiti cum e la stână! Dacă n-am
prealabil, pot să mă spăl pe picioare în ciubăr?

Un vecin din sat, trecând pe la stână, îl găseşte pe
ciobanul Ion leşinat. Îl stropeşte repede cu apă şi îl aduce
în simţiri.
- Ce-i cu tine, Ioane? Eşti beteag?
- Nu, mi s-o făcut rău de foame.
- Cum aşa? Nu ţi-o adus lelea Măria de mâncare?
- Ba, mi-o adus... şi pită, şi slană, dar eu mi-am uitat
brişca acasă!
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Un cioban îşi păzeşte oile sprijinit în bota lui, care,
fiind cam înaltă, îl făcea să se uite în sus, aşa că i se cam
strâmbase gâtul. Într-o zi, un sătean, trecând pe acolo, îi
spune:
- Baciule, mă tot uit că bota matale e cam înaltă. De
ce nu tai o bucată din ea, de la capătul de jos, unde e mai
necioplită, ca să o mai scurtezi?
- De ce să tai din partea de jos, când pe mine mă
deranjează sus?

O turistă ajunge la stână gâfâind, obosită, transpirată.
- Baciule, o fi ceva cu berbecul matale, de mă tot
aleargă?
- Cu berbecul nu, da' cu matale, se poate!

Ion, pe un deal cu vacile şi Măria, pe un altul, cu oile.
- Mărie, fă Marieee!?... Vino, fă, până la mine!
- Nu vin, Ioane, că mă tem că mi-i face oarece...
- Hai, fă, vino, că nu-ţi fac nimica...
- Dacă nu-mi faci nimica, la ce să mai viu?!

Într-o dimineaţă, baciul Ion, iese din colibă, cască, se
întinde şi îşi admiră turma.
- Tulai, ce oi multe şi mândre am!
Iar ecoul, promt:
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- Tulai, ce oi multe şi mândre am! Tulai ce oi multe
şi mândre am...
A doua zi la fel, a treia zi la fel. A patra zi, când se
uită Ion, nu mai vede nici o oaie.
- Tulai, unde sunt oile mele?
Iar ecoul:
- Nu ştiu! Nu ştiu! Nu ştiu!

Un cioban se prezintă la doctor.
- Domnu doctor... ştiţi... înainte, când mă uitam la o
muiere, gata eram, de puteam să sparg şi pietre cu ea.
Amu, pot să mă uit şi o săptămână...
-Baciule, eu sunt doctor de ochi... Trebuie să te duci
la sexolog!
- Ba, domnu' doctor, eu cred că la ochi îi baiu! Nu
mai văd nici la un metru înainte...

La stână soseşte Maria, logodnica ciobanului Ion.
După ce se ospătează bine şi după câteva gâturi de palincă,
Ion se trage mai către Măria.
- Mărie, lasă-mă să te drăgălesc şi eu oleacă!
- Nu, Ioane, şezi blând, până săptămâna viitoare,
când facem nunta...
- Mărie, te rog, lasă-mă măcar s-o pipăi!
- Nu, Ioane, nu te las, că părintele o zis să aşteptăm
până la cununie cu pipăitul...
- Da, măcar lasă-mă s-o miros...
- De mirosit n-o zis nimic părintele, aşa că te las...
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Îi ridică Ion fusta, îi trage în jos chiloţii, o miroase şi
odată îi zice:
- Măi, Mărie, dar după cum miroase, mai ţine până
săptămâna viitoare?

Un turist poposeşte la stână.
- Baciule dragă, te văd singur, cum poţi să ai grijă de
atâta amar de oi?
- Foarte simplu, cu laserul...
- Cum cu laserul, se minunează turistul, poţi să-mi
arăţi şi mie minunea asta?
- Sigur că pot... Laseeer! Cuţu, cuţu! Ia vino până aici!

Baciul Gheorghe îşi priveşte oile cum pasc liniştite.
Apare un luptător kung-fu, care-l anunţă:
- Sunt un luptător kung-fu şi am să-ţi iau toate oile!
La care, baciul Gheorghe îi trage una în cap cu bota
de-l lăsă lat, după care îi spune:
- No, cum fu, mă, cum fu?!

La capătul unei zile încărcate, doi ciobani moţăie în
colibă. La un moment dat, unul dintre ei zice:
- Ce miroase aşa urât? Mă, Ioane, tu te-ai beşit...
- Euuu?! Poate cânele...
- Care câne, că nu-i aici?
- Nu-i aici?! Las' că vine el!
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Măria vine cu mâncare la stână pentru Ion. În timp
ce stă aplecată şi descarcă straiţele, Ion se duce la ea şi îi
ridică fusta.
- Ce-o fi?, se întreabă Măria.
Ion se apucă între timp de treabă.
- Ei, se bucură Măria, ce-o fi, o fi!

Seara, la culcare, Ion este rupt de cât alergase după
oi toată ziua, plus mulsul de seară, fiertul laptelui,
pregătitul brânzei... Măria are chef de drăgălit, aşa că
începe să-l mângâie pe Ion. Acesta însă tocmai aţipise.
- Ştii ce, Mărie, nu mă trezi! Doar ştii şi singură unde
le găseşti pe toate celea!

Ciobanul Ion trage liniştit din pipă şi îşi face porţia
lui de masturbare zilnică. După ce termină cu amândouă
operaţiunile, o muscă vine şi se aşază pe faţa lui.
Ciobanul îi trage una şi o omoară, după care oftează:
- Ei, ce viaţă dură am: droguri, sex, violenţă...

Un turist îl întreabă pe un cioban:
- Baciule, ale dumitale sunt oile?
- Absolutement!
- Ia te uită! Şi le duci la păscut?
- Mais non! La autofurajare!
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Măria, la stână, venită cu mâncare pentru Ion:
- Ei, măi Ioane, cine ţi-a spus că poţi să-ţi bagi aşa,
tam-nisam, mâinile pe sub fusta mea?
- Toată lumea...
- E, ia uite la el! Nici nu mă băgai în seamă şi acuma
te obrăzniceşti... Ca să te las trebuie mai întâi să mă
cucereşti!
- Da? Atunci să ţi-o tragă Napoleon!

Ion coboară de la stână într-o seară şi se duce acasă
la Măria. Ajuns la ea, îşi scoate bocancii şi se suie pe laviţă,
ca să facă sex cu ea. Înainte de a începe, Măria îi spune:
- Ioane, îţi miros picioarele!
- Dacă vrei tu...

Un cioban în tren se uită afară pe geamul deschis.
- Bade, strigă un călător, închide geamul cela, că-i
frig afară!
Ciobanul închide tacticos geamul şi apoi îi spune:
- No, amu crezi că-i mai cald afară?!

Ion şi cu Măria, la stână.
- Ia uite, Mărie, ce-i face berbecul oii celeia! Tare aş
face şi eu ca el!
- Tulai, Ioane, dar aia e oaia noastră!

565
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

Ion şi cu Gheorghe povestesc.
- Ei, Ioane, ai fost la târg?
- Fost...
- Şi ai vândut oaia?
- Vândut!
- Cu cât?
- Cu 100.000...
- Cum cu 100.000? Ziceai că vrei pe ea 1.000.000...
- Da, dar ăl de-a luat-o o zis că-i uzată.

Un cioban călătoreşte cu trenul. În compartiment
două femei discută despre dureri. Una dintre ele spune:
- Durerea de măsele este groaznică.
Alta zice:
- A, nu, durerile naşterii sunt insuportabile.
- Se vede că nu v-a lovit numeni cu o bâtă în coaie,
intervine atunci ciobanul.

Un baci ardelean intră la magazinul din sat şi cere
vânzătoarei un pulover, la recomandarea unui vecin.
Vânzătoarea îi dă unul, omul se uită, îl probează, apoi zice:
- Apăi, mai daţi-mi şi-un pizdover pentru nevastămea şi-un puţover pentru fiu-meu.

Q De unde se obţine lâna pură, virgină?
A De la o oaie curată.
566
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

Între doi ciobani:
- Ioane, întreabă Gheorghe, ce-ar trebui să fac ca să
nu-mi mai miroasă ciorapii?
- Să nu-i mai porţi!

Un englez ajunge la o stână din Carpaţi. Consultă
dicţionarul englez-român şi după o oră reuşeşte să lege o
frază:
- Badhe, ale thale sunt oile?
- Yes. Of course!

Doi ciobani în bâte. Oile pasc.
- Mă, Ioanie, fain îi sexu'!
După cinci minute:
- Da, mă Gheo, da parcă-i mai fain Crăciunu'...
După alte cinci minute:
- Cum aşa, mă Ioanie?
După încă cinci minute:
- Apă', parcă-i mai des...

Într-un compartiment de tren, un cioban alături de o
doamnă cu o fetită tare urâţică. La un moment dat, ciobanul îşi scoate mâncarea şi începe să mănânce, invitând-o
şi pe doamnă. Aceasta îl refuză însă politicos.
- No bine, doamnă, dumneavoastră no-ţi gusta, dar
măcar maimuţica!
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Un ziarist face o vizita la o stână, unde ciobanul e
tocmai cu oile la păscut.
- Ce faci, bace?
- Uite, aice cu turma...
- Pot sa vorbesc cu câinele tău?
- Câinele nu vorbeşte!
Ziaristul se apleacă la câine:
- Ce mai faci, Azor?
- Mulţam, fain.
Ciobanul rămâne cu gura căscată.
- Ciobanul te îngrijeşte bine?
- Nu mă plâng. Îmi da mâncare bună, nu mă bate şi
din când în când ne mai şi jucam.
Ciobanul sta stupefiat.
- Bace! Pot sa vorbesc cu măgarul tău?
- Măgarul nu vorbeşte...
Ziaristul se apropie de măgar:
- Ce mai faci, măgare?
- Nu mă plâng.
Ciobanul intră în stare de şoc.
- Ciobanul se comportă bine cu tine?
- Da. Îmi da fân, abrac, iar dacă e vreme rea, mă baga
în şură...
Ciobanul cade pe spate.
- Bace! Pot sa vorbesc cu oaia aia de lângă tine?
- Apăi bagaboanta aia minte de îngheaţă apele!
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Pensionaria
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Sex şi crimă

- Ce aşteaptă poliţistul în faţa casei de toleranţă?
- Ca becul să-şi schimbe culoarea în verde.
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O femeie mergea agale spre casă. La un moment dat,
pe lângă ea trece un negru pe bicicletă.
- Nu mă duci şi pe mine până acasă?, îl întreabă
femeia.
- Cum să nu. Urcaţi pe bară!
Femeia ajunge acasă, coboară şi, uitându-se mirată
la bicicletă, îi spune negrului:
- Dumnezeule, asta-i bicicletă de damă?!

Un individ ajunge în iad, iar un drac îl conduce până
la capătul coridorului, în celula sa. La un moment dat,
dintr-o celulă se aude un urlet îngrozitor.
- Ce-a fost asta?, întreabă individul.
- Un fierar care-şi primeşte pedeapsa, îi răspunde
dracul. I se bat copite în talpă.
La scurt timp după aceasta, se aude un alt urlet.
- Dar asta, ce-a fost?
- Un tâmplar care-şi primeşte pedeapsa. I se taie
degetul cu fierăstrăul.
Individul începe să râdă, iar dracul se răsteşte la el:
- De ce râzi, idiotule?
- Mie n-aveţi ce-mi face, eu am fost cofetar.
- Cum să nu! Ţie îţi facem ouăle sufleu...

- Te culci cu mine?
- Nu.
- Bine, atunci hai s-o facem în picioare!
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Q De ce nu are uşă dormitorul poliţistului?
A Ca să nu se uite copiii pe gaura cheii.

Doi poliţişti patrulau cu un câine pe stradă. La un
moment dat, unul dintre ei se apleacă şi se uită atent între
picioarele câinelui, numărând ceva pe degele.
- De ce te holbezi aşa la câinele ăsta?, îl întreabă
celălalt.
- Nu pricep... Adineaori a trecut un individ pe lângă
noi şi i-a spus amicului său: „Uite un câine cu două scule!".

CIRCUMCIZIA
Un individ merge la medic şi-i spune:
- Domnule doctor, vă rog să mă castraţi.
- Linişteşte-te, domnule! Gândeşte-te la altceva!
- Nu, trebuie să mă castraţi.
Doctorul, neavând ce face, îl castrează pe individ. La
câteva ore de la operaţie, intră la bolnav şi-l întreabă:
- A fost chiar atât de urgent?
- Păi, ştiţi, nevastă-mea e evreică şi familia a vrut să
păstrăm tradiţia.
- Atunci trebuia să-ţi fac doar o circumcizie!
- Exact, ăsta era cuvântul!

Q Când îşi risipeşte degeaba un tractorist sămânţa?
A Când se răstoarnă remorca.
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- Cine stă la colţ şi te iubeşte foarte mult?, îl întreabă
Ştrul pe Iţic.
- Nu ştiu.
- Păi, târfa de mă-ta.

Q Care e diferenţa dintre un pedagog şi un pedofil?
A Pedofilul iubeşte cu adevărat copiii.

Q Care este diferenţa dintre vină şi păcat?
A E o vină să te culci cu nevasta altuia, dar e păcat să
ratezi ocazia.

Q Ce începe cu litera O şi se dă în vânt după sex?
A O, păi eu...

Q Care-i diferenţa dintre anus şi vagin?
A Câţiva centimetri...

FUNDUL APEI
Doi prieteni, un alb şi un negru, stăteau pe malul
apei la pescuit. Amândurora le atârna mădularul în apă.
- Vai, ce rece-i apa..., spune albul.
- Şi ce nisipos e fundul, completează negrul.
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Bulişor se plimba cu surioara lui pe stradă. La un
moment dat zăresc un cal cu organul în erecţie, iar micuţa
îl întreabă:
- Ce-i aia mare de sub burta calului?
Bulişor îi răspunde pe şleau.
- A! Deci asta a vrut să-i cumpere tata mamei în
locul blănii de nurcă.

Q Când intră un film porno în categoria filmelor
horror?
A Când ea îi trage lui un ciocan în gură...

Q Care-i cea mai urâtă femeie?
A Cea pe care nici un vibrator n-o poate satisface.

NIMFOMANA
O nimfomană intră într-o alimentară şi cere o rudă
de salam.
- Doriţi rudă întreagă sau tăiată felii?, întreabă
vânzătoarea.
- Doamnă, locul în care vreau eu să-l bag, o fi el
strâmt, dar nu e puşculiţă...

Q Ce-i mai bun decât o femeie?
A Două femei.
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El: Pentru cât m-ai săruta?
Ea: Pentru 50 de verzişori.
El: Nu dai mai jos?
Ea: Ba da. 100..

CIZME NOI
Ţiganul stă în pielea goală în mijlocul camerei, cu o
pereche de cizme noi în picioare. Nevastă-sa intră în
cameră, iar ţiganul îi spune:
- Femeie, uite ce cizme noi am. Până şi mădularul
meu se uită în jos la ele.
- Da, dar mai bine ţi-ai fi luat o pălărie...

Pe plaja nudiştilor, un elefant se uită la bărbaţi, se
uită... şi, până la urmă, îl întreabă pe unul:
- Ia spune-mi, primiţi destul aer prin trompa aia
nenorocită?...

La colţul străzii stă o căruţă, iar calului i se trezesc
deodată poftele. Tocmai în acel moment trece pe acolo o
fetiţă cu mama ei.
- Mamă, ce-i aia?
- Ah! Nimic, draga mea, încearcă mama ei să-i
distragă atenţia.
- Doamnă, zice căruţaşul, dar chiar aşa greu de
satisfăcut sunteţi?
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MOMEALA
Un ţigan şi un poliţist pescuiesc unul lângă celălalt.
Ţiganul prinde câte un peşte din cinci în cinci minute.
Poliţistul, care n-a prins nici unul, îl întreabă:
- Ce momeală foloseşti, ţigane?
- Păr pubian de femeie, domnu' poliţist.
- Ţigane, îţi baţi joc de mine? Aşa ceva n-am mai
auzit.
- Păi, domnu poliţist, la ăsta trage cel mai bine.
La cele auzite, poliţistul îşi aruncă undiţa şi se duce
acasă ca să-şi facă rost de momeală. Nevastă-sa era pe un
scăunel şi spăla geamul la dormitor. Poliţistul îşi băgă
mâna sub fusta ei şi-i smulse un mănunchi de păr. Fără să
se întoarcă, nevasta începu să strige:
- Ce dracu', ţigane, iar mergi la pescuit?

O târfă merge la medic pentru că o doare burta.
Medicul o consultă şi observă că femeia are imprimată
litera I pe burtă. Întreabă care sunt motivele.
- A, da! Ieri am avut un client, Ivan, un soldat rus.
Poate a rămas de la catarama lui.
A doua zi, vine din nou la medic, dar de această dată
are imprimată litera J.
- Un soldat american, John, spune ea.
A treia zi la fel, dar acum e litera W.
- Ştiu, nu-mi spuneţi, se grăbeşte medicul, un soldat
german, Walter...
- Da' de unde. Era francez şi-l chema Michel.
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Un tip merge la bordel, alege o prostituată şi merge
cu ea în cameră. După ce se dezbracă amândoi, femeia
observă că individul este foarte dotat. Se sperie şi îi spune:
- Mai bine îţi dau banii înapoi decât să mă nenoroceşti.
- Uite cum facem! Eu mi-o prind cu ambele mâini şi
tu te aşezi numai în vârful ei, îi propune clientul.
- Bine, dar încetişor...
Se apucă ei de treaba, totul merge strună... La un
moment dat, tipul îşi ia o mână fără să-şi dea seama, după
care o ia şi pe cealaltă. Curva nu simte nimic şi saltă mai
departe fericită. După un timp, se întoarce şi-i spune:
- Acum poţi să iei prima mînă, dar cu grijă..

Un tip vrea să intre în clubul bărbaţilor supradotaţi.
- Arătaţi-mi cât e de mare!, îi spune portarul.
Individul îşi dă pantalonii jos şi îşi expune cu
mândrie podoaba. Văzând că-i atârnă până la genunchi,
portarul îi spune:
- Domnule, mergeţi acasă! Nu vă faceţi de râs! A mea
ajunge până la călcâie şi sunt doar un simplu portar...

Pe o plajă cu nudişti era un bărbat care avea tatuat
pe penis cuvântul Bis. La un moment dat, observă tatuat
acelaşi cuvânt pe daravela altuia.
- Hei, amice, şi tu... ştii, cuvântul Bis...
- Nu, nu, la mine scrie „Bine ai venit în Paradis"...
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FITILUL
Bulişor intră în dormitorul mamei lui şi o surprinde
făcând sex cu un individ obez.
- Mami, ce are nenea în burtă?
- În burtă?! O bombă. Acum fii băiat cuminte şi du-te
de te joacă. Poţi să vii peste o jumătate de oră.
După o jumătate de oră, Bulişor intră din nou şi
strigă:
- Mamă, hai să fugim, că uite ce mic e fitilul...

Ştrul îşi prezintă nevasta lui Iţic.
- Nu mi-ai spus că e cocoşată, îi şopteşte Iţic.
- Exagerează, ca să-şi pună în evidenţă spatele...

ÎNCREDERE
Un individ merge la un dermatolog. Doctorul îl
consultă, după care îi spune:
- Domnule, dumneata ai blenoragie.
- Spune şi dumneata, doctore, în ce lume trăim! Nu
mai poate avea omul încredere nici în propria lui mamă...

SCHIMBARE
- Cred că mi-a murit nevasta.
- Cum aşa?
- În pat, e la fel ca înainte, în schimb, baia e plină de
rufe murdare...
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DURERE
Un bărbat se hotărăşte să-şi facă o operaţie de
schimbare a sexului. După operaţie, medicul îl întreabă
cum s-a simţit.
- Groaznic, vine prompt răspunsul.
- Te-a durut când ţi-am umflat sânii?, întreabă
doctorul.
- Nu.
- Când ţi-am tăiat penisul?
- Nu.
- Când am făcut loc pentru vagin?
- Nu.
- Dar atunci, când?
- Când mi-aţi scos o jumătate din creier.

Q Care sunt cele mai bune trei lucruri?
A Un coniac „înainte" şi o ţigară „după"...

MULŢUMIRE
Doi cerşetori observă un beţiv care vomită pe
trotuar. După ce pleacă acesta, încep să se certe care să
mănânce deliciosul preparat. În cele din urmă, unul îl dă
pe celălalt la o parte şi începe să mănânce cu poftă.
- Vai, zice acesta, am înghiţit şi un fir de păr, după
care vomită.
- Mulţumesc că mi-ai încălzit-o, zice celălalt.
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Q De ce e bine să faci sex oral cu o femeie?
A Pentru că numai aşa poţi s-o faci să tacă.

Q Care este asemănarea între un ginecolog miop şi
un câine de vânătoare?
A Amândoi au tot timpul nasul umed...

Q Care este diferenţa dintre plăcere şi şoc?
A Nouă luni.

TREI SÂNI
Un tip îşi sărbătoreşte ziua de naştere. Se îmbată şi
se hotărăşte să meargă la bordel să se desfete cu o damă
mai deosebită. Ajuns la bordel, întreabă:
- Aveţi aici o damă mai deosebită?
- Da, cum să nu.
- Şi ce are atât de deosebit?
- Păi, are trei sâni.
- Bine, o iau, zice tipul.
Merge sus în camera acesteia, o pune de-o tură, după
care adoarme. A doua zi, când se trezeşte, observă că
aceasta are doar doi sâni.
- Ce naiba? Ieri aveai trei sâni, iar azi ai numai doi!
- A, te referi la coşul pe care mi l-am scos azi
noapte?...
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O GĂLEATĂ DE MUCI
Ştrul face pariu cu Iţic că poate bea o găleată de
muci. Ridică Ştrul găleata, o duce la gură şi începe să bea.
Văzându-l, lui Iţic i se face greaţă şi spune:
- Ştrul, termină, te rog! Ai câştigat pariul.
Dar Ştrul continuă să bea şi înghite, înghite, până
goleşte găleata.
- De ce nu te-ai oprit, nebunule? strigă Iţic.
- M-aş fi oprit, dar n-am putut să-i muşc...

Ahmed se pregăteşte să se însoare. Îi place foarte
mult viitoarea soţie, dar îl supără puţin faptul că aceasta
purta numere prea mari la pantofi.
- De ce ai picioarele atât de mari, iubita mea?
- Pentru că am mers prea mult prin nisipul fierbinte.
După noaptea nunţii, Ahmed o întreabă din nou pe
aleasa inimii:
- Spune-mi, te-ai şi aşezat în nisipul fierbinte?

CIOCANUL
Ştrul merge la Iţic, care era fierar în satul vecin.
Când ajunge la el, vede că Iţic se lovea cu ciocanul peste
organul sexual.
- Ce faci, Iţic?
- Mă masturbez.
- Şi când simţi plăcere?
- Când dau pe lângă...
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Q Ce-i mic, roşu şi se tăvăleşte prin zăpadă?
A Moş Crăciun lovit între picioare.

Bulă merge la un bordel şi întreabă:
- Negresă aveţi?
- Da, cum să nu.
- Foarte neagră?
- Da, foarte neagră.
- Dar mie îmi trebuie una foarte, foarte neagră.
- Da, avem una foarte, foarte neagră. Bulă îşi ia
negresa şi intră cu ea în cameră.
- Stai în patru labe, îi spune Bulă.
Negresa se conformează, iar Bulă se duce în spatele
ei şi o studiază cu atenţie.
- Bine, te poţi ridica. Am terminat, spune Bulă.
- Asta a fost tot?
- Mda, nevastă-mea vrea să cumpere pentru baie
faianţă neagră cu model roz şi am vrut să văd cum arată.

Doi tineri, proaspăt căsătoriţi, îşi petrec luna de
miere la ţară, unde închiriază o cameră de la un ţăran.
După câteva zile petrecute numai în casă, ţăranul îi
întreabă:
- Ce faceţi voi toată ziua şi toată noaptea?
- Savurăm fructul iubirii.
- N-am nimic împotrivă, dar nu mai aruncaţi cojile în
curte, pentru că mi se umflă gâştele de la ele...
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FIECARE CU TREABA LUI
Într-o seară, un ţăran stă şi fumează pipă, iar nevastă-sa coase. La un moment dat nevasta îl întreabă:
- Ai auzit că vecina a născut o fetiţă?
- Treaba ei.
- Dar am auzit că e a ta.
- Treaba mea.
- Atunci, eu mă arunc în Dunăre.
- Treaba ta.

Ştrul şi cu Iţic iau masa la un restaurant. La masa
vecină, văd o tipă trăsnet.
- Ştrul, asta n-are chiloţi.
- Fii serios. Cum să nu aibă chiloţi? Are chiloţi negri,
cu dantelă şi de aceea ţi se pare că nu are chiloţi.
Văzând că nu cad de acord îl cheamă pe chelner şi îl
roagă să o spioneze pe individă şi să le aducă răspunsul.
După câteva minute, chelnerul vine şi le spune:
- Se pare că amândoi v-aţi înşelat, domnilor: ceea ce
aţi văzut sunt muşte...

CONFUZIE
Într-un cinematograf, în timpul filmului:
- Domnule, vă înşelaţi. Asta nu-i fustă, ci sutană.
După câteva minute:
- Vedeţi? V-am spus eu.
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Q De ce îşi foloseşte surdo-mutul ambele mâini când
se masturbează?
A Păi, cu cealaltă mimează gâfâitul...

ZECE CENTIMETRI
Compania aeriană rusească Aeroflot se află în pragul
falimentului pentru că are prea puţini clienţi. Directorul
companiei se hotărăşte să facă nişte schimbări:
- Scurtaţi fustele stewardeselor cu 10 centimetri!
Tuturor stewardeselor li se taie 10 centimetri din
fustă, dar nu se observă nici un rezultat.
- Mai tăiaţi 10 centimetri!
Stewardesa şefă se opune:
- Ne va atârna Kalasnikovul şi îl vor vedea călătorii.
- Nu mă interesează, ascundeţi-l mai bine!
Li se taie din nou stewardeselor câte 10 centimetri
din fustă, dar fără nici un rezultat.
- Încă 10 centimetri, spune directorul companiei.
- Nu se poate, aşa nu se va vedea numai Kalasnikovul, ci şi cele două încărcătoare...

Un poliţist soseşte acasă şi-i strigă nevestei:
- Dezbracă-te!
- Dar nici n-ai venit bine acasă...
- Am zis să te dezbraci!
Nevasta se dezbracă, iar poliţistul zice:
- Du-te în faţa oglinzii!
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- Vrei s-o facem în faţa oglinzii?
- Taci şi du-te în faţa oglinzii!
Femeia se duce în faţa oglinzii, iar poliţistul îi spune:
- Stai în cap şi desfă-ţi picioarele!
- O, poziţie nouă?!
- Taci odată şi desfă-ţi picioarele!
Nevastă-sa îşi desface picioarele, poliţistul îşi pune
capul între picioarele ei şi se priveşte câteva minute în
oglindă, după care zice:
- Are dreptate Ştrul. Chiar că-mi stă bine cu barbă...

Trei soldaţi agaţă o târfă.
- Puteţi veni toţi trei, unul după celălalt. Tariful este
de 1.000 pe centimetru.
Primul soldat iese, iar ceilalţi doi îl întreabă:
- Cât te-a costat?
- 34.000.
Iese şi al doilea:
- 40.000.
Iese si al treilea:
- 10.000.
- 10.000?, încep să râdă ceilalţi. Eşti chiar atât de
slab dotat?!
- Proştilor! Nu ştiţi că de plătit, se plăteşte la sfârşit?

- Mamă, cum se face că tu eşti albă şi eu sunt negru?
- Taci, fiule, şi bucură-te că nu te-ai născut câine...
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Girafa şi şoricelul stau de vorbă:
- Vai şoricelule, e atât de bine să ai gâtul lung.
Durează atât de mult timp până îmi alunecă iarba pe gât,
încât am o grămada de timp să-i savurez aroma...
- Spune-mi, girafo, dar cum e când vomiţi?

Tina Turner se hotărăşte să-şi facă o operaţie estetică pentru scurtarea urechilor şi îl roagă pe doctor să fie
discret. După operaţie, Tina Turner se trezeşte şi vede pe
noptieră un buchet de flori. Îl cheamă repede pe doctor şi-l
întreabă:
- Pentru dumneata, asta-i discreţie?
- Doamnă, ne cerem scuze, zise medicul, înmânându-i un bileţel pe care scria: „Îţi mulţumesc pentru
urechi. Niki Lauda."

La un chef se lasă cu un sex în grup. După o oră, se
aude o voce bărbătească în întuneric:
- Aprindeţi dracului lumina aia! E a patra oară când
mi-o trageţi sus...

La încorporare:
- Cei căsătoriţi - în dreapta, cei necăsătoriţi - în
stânga!, strigă sergentul.
- Şi homosexualii? întreabă un tip.
- Încolonaţi, în spatele meu...
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BALERINA
Un beţiv observă că la celălalt capăt al barului stă o
tipă sexy.
- Hei, barman, oferă-i tipei de colo ceva de băut şi
spune-i că-i din partea mea.
Barmanul îi oferă tipei un gin tonic, iar aceasta îşi
ridică mâna în semn de mulţumire. Beţivul observă că-i
plină de păr la coate. După câteva minute, beţivul îl strigă
pe barman:
- Barman, oferă-i încă un pahar balerinei.
- Imediat, dar, de unde ştiţi că e balerină?
- Ai văzut pe cineva să-şi ridice piciorul atât de sus?

La episcopie soseşte un preot tânăr şi foarte multă
lume vine să se spovedească Ia el. Prima femeie venită Ia
spovedanie îi spune:
- Părinte, am luat în mâna penisul logodnicului...
- Zece rugăciuni!
A doua femeie:
- Părinte, l-am lăsat pe logodnicul meu să-şi bage
mâna între picioarele mele...
- Douăzeci de rugăciuni!
A treia femeie:
- Părinte, am făcut sex oral cu prietenul meu...
Preotul, întâlnindu-se pentru prima oară cu un astfel
de caz, o întreabă:
- Şi cât vă dădea episcopul pentru sex oral?
- 50.000; 100.000 luam pentru sex anal...
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Doi pescari stau de vorbă:
- Am auzit că te-ai căsătorit.
- Da.
- E bună nevastă-ta?
- Nu chiar.
- Deşteaptă?
- Nu prea.
-E bogată?
- Nu.
- Atunci, de ce te-ai mai însurat cu ea?
- Pentru că are viermi intestinali...

Un bărbat călătoreşte cu autobuzul. În faţa lui stă o
călugăriţă, care îi place foarte mult. Individul încearcă să
intre cu ea în discuţie, dar...
- Lăsaţi-mă în pace, domnule! Sunt virgină şi pe
deasupra călugăriţă şi coboară din autobuz.
Şoferul, care fusese martor la discuţia lor îi spune
tipului:
- Vreţi să o aveţi?
- Da, foarte mult.
- Ştiţi, autobuzul trece în fiecare dimineaţă pe lângă
o troiţă şi o văd întotdeauna rugându-se acolo. Ascundeţivă în spatele crucii şi puneţi-o!
Bărbatul ascultă sfatul şoferului şi, a doua zi, se duce
la crucea de pe marginea şoselei. Într-adevăr, o vede pe
călugăriţă stând în genunchi şi rugându-se. Se duce
încetişor în spatele ei şi-i spune:
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- Copila mea, nu te întoarce în spate! Eu sunt
Dumnezeu şi am venit să-ţi răpesc virginitatea.
- Acestea fiind spuse, îi ridică haina şi... se ţine de
cuvânt. După ce termină, are mustrări de conştiinţă şi îi
spune:
- Copilă dragă, am păcătuit, eu nu sunt Dumnezeu, ci
bărbatul care a stat ieri, lângă tine, în autobuz.
- O, n-ai păcătuit, fiule, nici eu nu sunt călugăriţa, ci
şoferul autobuzului.

Q Dintre doi poliţişti care se urinează, cine este cel
care îşi proiectează jetul cel mai departe?
A Cel care-şi descheie şliţul.

MIROSUL
Bulă face pariu cu tatăl său, cunoscut ca mare fustangiu, că nu cunoaşte toate femeile din oraş după miros.
Astfel, Bulă trebuie să-şi introducă degetul în gaura a trei
femei, iar tatăl său trebuie să miroasă şi să ghicească cine e
femeia. În prima zi, Bulă merge la cinematograf şi, la
întoarcere, trece pe la Ana.
- Asta-i Ana, spune sigur de el tatăl său.
A doua zi, Bulă merge la ştrand şi, la întoarcere,
trece pe la Măria.
- Asta-i Măria, spune la fel de sigur tatăl său.
A treia zi, Bulă merge la pescuit şi se întoarcere
acasă abia spre dimineaţă. Cu puţin timp înainte de a
ajunge acasă, îşi aduce aminte că a uitat să treacă pe la
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Florica. Se gândeşte el ce se gândeşte şi, la un moment dat,
observă o vacă ce păştea agale pe imaş. Îşi introduce
degetul şi porneşte spre casă.
Tatăl său îi miroase degetul, se gândeşte, miroase,
iar se gândeşte, după care începe să strige, luând-o la fugă
peste câmp:
- Asta-i nouă, dar îi fac eu felul!

CABINA DE PROBĂ
Într-un oraş se deschide un magazin de prezervative, iar Ştrul, curios, se duce să vadă cum e. Intră în
magazin şi vede că peste tot se află cabine de probă, iar în
fiecare cabină câte o tipă. Un individ intră într-o cabină de
probă, stă câteva minute, iese din cabină, se duce la
vânzător şi-i spune:
- Şase!
- Imediat, domnule!
După care vânzătorul îi dă cutia cu prezervative.
Un alt client procedează la fel. Intră într-o cabină, stă
câteva minute, după care se duce la vânzător şi-i spune:
- Patru!
Vânzătorul îi dă şi acestuia cutia cu prezervative.
Ştrul se hotărăşte şi intră şi el într-o cabină. Stă
câteva minute bune, după care iese, iar vânzătorul îl
întreabă:
- Domnu', ce număr?
- A, nu, mulţumesc, am venit numai aşa, în trecere, să
mai sondez şi eu piaţa...

593
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

CEALALTĂ MÂNĂ
Bulă merge la un restaurant şi comandă o sticlă de
şampanie. Chelnerul îi aduce şampania, Bulă bea din ea,
după care îi spune chelnerului:
- Domnule, paharul acesta miroase a sex de femeie!
- Mă scuzaţi, domnule, vă aduc imediat altul.
Chelnerul revine cu alt pahar, îi toarnă lui Bulă
şampanie în el. Bulă bea, după care îi spune iritat
chelnerului:
- Domnule, şi paharul acesta miroase a sex de
femeie!
Chelnerul aduce alt pahar, dar păţeşte la fel.
- Este inadmisibil, spune Bulă, ca într-un restaurant
cu renume, toate paharele să miroasă a sex de femeie.
- Domnule, spune chelnerul, încercaţi să ţineţi
paharul în cealaltă mână.

Trei poliţişti, un englez, un francez şi un român,
ajung în Rai. Având nevoie de poliţişti buni, Sfântul Petru îi
testează la Poarta Raiului:
- Măi băiete, îi spune Sfântul Petru poliţistului
englez, du-te şi găseşte-l pe Adam!
Englezul pleacă şi, după o oră, se întoarce cu Adam.
- Asta da! Cum ai făcut?, îl întreabă Sfântul Petru.
- Le-am numărat tuturor coastele şi celui căruia am
văzut că-i lipseşte o coastă, i-am cerut să vină cu mine.
Pleacă şi francezul şi, după o jumătate de oră, revine
cu Adam.
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- Impresionant, băiete! Cum ai făcut-o?, îl întreabă şi
pe acesta Sfântul Petru.
- M-am uitat să văd cine nu are buric, şi când l-am
zărit, i-am cerut să vină cu mine.
Pleacă şi românul şi, după nici cinci minute, revine
cu Adam încătuşat.
- Băiete, m-ai dat gata! Cum ai reuşit?
- Păi, am intrat şi am strigat: „Bă, vă bag pe toţi de
unde aţi ieşit!" Nenorocitul ăsta a rămas pe dinafară...

Două târfe urcă cu liftul. La un moment dat, una
dintre ele spune:
- Vai, ce miros de penis e în liftul ăsta!
- Ce-i dragă, de când ai devenit atâta de sensibilă?
Nu mai poate omul nici să râgâie?

PERVERSITATE
Salonul unui hotel este plin de dame. La un moment
dat, sună telefonul, recepţionerul răspunde şi apoi le
strigă:
- Fetelor, care se angajează la o chestie perversă,
pentru o sumă dublă?
Una dintre ele acceptă şi urcă în cameră. Când se
întoarce, celelalte o întreabă:
- A fost pervers?
- Da.
- Adică?
- M-a bătut.
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- Înainte?
- Nu.
- În timp ce?
- Nu.
- După?
- Da. Până i-am restituit o sumă dublă faţă de cea cu
care mă plătise...

- Tată, Vine plângând Bubulina, Bulă mi-a zis că-i
impotent.
- Impotent! Ceara mamii lui astăzi şi mâine, mie mia zis că-i electrician...

CONSULT
Pe Bulă îl doare capul şi se duce la medic. Acesta îl
consultă, după care îl întreabă:
- Aveţi nevastă?
- Da.
- De câte ori vă culcaţi cu ea?
- De 3-4 ori.
- Pe săptămână?
- Nu, pe zi.
- Amantă aveţi?
- Da.
- De câte ori vă culcaţi cu ea?
- De 4-5 ori.
- Săptămânal?
- Nu, zilnic.
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- Aici e problema, durerea dumneavoastră de cap se
trage de la atâta sex.
- Vai, m-aţi liniştit. Am crezut că mi se trage de la
prea multă masturbare...

SIDA
- Domnule doctor, am impresia că sunt pe moarte, îi
spune Ştrul medicului de familie.
- Care-i problema?
- M-am culcat cu servitoarea.
- Nu se moare din asta.
- Da, dar servitoarea s-a culcat înainte cu şoferul.
- Ei, şi?
- Şoferul s-a culcat înainte cu o târfă.
- Da, şi?
- Târfa s-a culcat înainte cu un agent comercial.
- Da, şi?
- Am aflat că agentul comercial are SIDA.
- Şi dumneata, după toate astea, te-ai culcat cu
nevasta dumitale?
- Da.
- Dumnezeule, sunt terminat...

ASEMĂNARE
- Vai, ce copil frumos! Seamănă cu tatăl său.
- Doamne fereşte! Dacă află, soţul meu este în stare
să mă omoare...
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Ştrul şi Iţic povestesc:
- Măi Iţic, am auzit că ai o nevastă drăguţă, care
gustă umorul de calitate...
-De unde ai scos-o şi pe asta?
- Ieri, i-am spus un banc porcos şi era gata să cadă
din pat de atâta râs...

Un bătrânel intră într-un bordel:
- Ce doriţi? îl întreabă matroana.
- Am venit să fac şi eu o partidă.
- Păi, pentru dumneata, timpul de „partidă" s-a cam
terminat.
- Da? Şi unde plătesc?

O femeie tânără urcă într-un tramvai aglomerat şi se
opreşte lângă un scaun pe care stătea un bărbat.
- Domnule, sunteţi amabil să cedaţi locul unei femei
gravide?
- Sigur... dar nu se vede pe dumneavoastră. De când
sunteţi gravidă?
- De o jumătate de oră şi sunt atât de obosită...

NEPOŢELUL
Iţic merge pe stradă şi, când trece pe lângă magazinul lui Ştrul, îi cade în cap un prezervativ folosit. Iţic
intră liniştit în magazin şi întreabă:
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- Cine stă deasupra, Ştrul?
- Păi, fata şi ginerele meu.
- Ai grijă de ei! Uite, aici ţi-e nepoţelul!

GÂSCULIŢĂ
O tipă sexy ajunge în Rai. La poartă, Sfântul Petru o
îniâmpină:
- Bine ai venit! Ştii, Dumnezeu este plecat cu fiul său
în concediu şi m-a lăsat pe mine să judec soarta
păcătoşilor până se întoarce. Ei, spune-mi, ai fost fată
cuminte?
- Da, am respectat cele zece porunci.
- Nu te-ai culcat cu nici un bărbat?
- Nu, am respectat cuvântul Domnului.
- Poate te-ai sărutat vreodată...
- Nu, nu am lăsat Necuratul să mă ispitească.
- O pereche de aripi!, strigă Sfântul Petru.
- Vai, mă faceţi îngeraş?
- Nu, dragă. Gâsculiţă...

ASEMĂNARE
Două prietene din copilărie se reîntâlnesc:
- Ce mai faci?
- Vai, mă grăbesc. Peste o jumătate de oră trebuie să
scot Mercedesul din service, după aceea trebuie să-mi scot
blana de vulpe de la croitor, iar după aceea trebuie să fug
până la cabană. Dar tu, ce faci?
- Nimic deosebit şi eu sunt tot târfă.
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- Ştrul, tu ai obiceiul să te cerţi cu soacră-ta?
- Eu?! Niciodată.
- Cum faci?
- Când vin acasă, de cum intru pe uşă, impun o
regulă: „Taci! Ţine-ţi gura!"
- Şi chiar o respectă?
- Ea nu, eu da.

Un cowboy intră într-un bar, dă cu pumnul în masă
şi cere:
- Un whisky şi o femeie.
- Whisky avem, dar femei nu. Însă vi-l recomand pe
John, îi spune barmanul.
- Fii serios, doar nu sunt homosexual.
După o săptămînă:
- Un whisky şi o femeie, cere acelaşi cowboy.
- Whisky avem, dar femei nu. Însă vi-l recomand pe
John, îi spune barmanul.
- Fii serios, doar nu sunt homosexual. După încă o
săptămână:
- Un whisky şi o femeie, cere acelaşi cowboy.
- Whisky avem, dar femei nu. Însă vi-l recomand pe
John, îi spune barmanul.
- Bine, fie, spune cowboy-ul aplecându-se spre
barman, însă te rog să nu afle nimeni, căci eu nu sunt
homosexual.
- Păi, o să fie cam greu, spune barmanul, scărpinându-se în cap.
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- De ce?
- În primul rând, ştiu eu de chestia asta. Mai ştii
dumneata, după aceea John. Şi pe deasupra, vor mai afla
încă alţi patru.
- Încă alţi patru?!
- Da. Cei patru bărbaţi care trebuie să-l ţină pe John,
pentru că nici el nu-i homosexual.

MUŢENIE
- Aşa tare i-am tras-o ieri uneia, că nici n-a putut să
strige.
- Doar n-a fost virgină?
- Nu, nici vorbă. A amuţit când a aflat că n-am cu ce-i
plăti.

CARNE
Ţiganul intră cu nevastă-sa în primărie ca să ceară
ajutor social. Nevasta începe să strige:
- Dom' primar, ajută-ne te rog, că de-o lună n-am
mai pus bucăţică de carne în gură...
Iritat, ţiganul se răsteşte la ea:
- Da' bine, tu, pirandă! Daravela mea din ce-i făcută?

Un tip se întoarce acasă, bea; un pahar cu apă, se
masturbează şi începe să dea cu capul de pereţi:
- Băutură, femei, narcotice... asta-i viaţă!
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TRATAMENT
Nevasta lui Bulă îşi pune picături în ochiul stâng,
după aceea în ochiul drept, iar la sfârşit în gaura dintre
picioare.
- Eşti nebună?, întreabă Bulă. Acolo de ce pui?
- Cum de ce? A trecut atâta vreme de când nici ea na mai văzut nimic!

SCOICI
O tipă mănâncă scoici într-un restaurant. O suge de
conţinut pe prima, o suge pe a doua, dar cu a treia are
ghinion. O suge o dată, nimic. O suge a doua oară, nimic. Se
uită înăuntru si vede cum scoica se tine cu toate puterile
de carapace şi îi zice:
- La naiba! Nu te mai satură Dumnezeu de supt!

- Fiica dumneavoastră nu este atentă la ora de
sexologie, se plânge profesoara tatălui fetei.
- Mda, seamănă cu maică-sa...

PRECOCITATE
Bulişor stă liniştit pe o bancă în parc şi fumează.
Întâmplător trece pe acolo învăţătoarea.
- Bulişor, nu ti-e ruşine? Fumezi?
- Ştii ce? Nu te mai agăţa de mine. Sunt prea beat ca
să mă mai pot culca cu o femeie...
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Un bătrânel merge la doctor:
- Domnule doctor, vă rog să mă ajutaţi.
- Spuneţi! Care este problema?
- Eu sunt impotent, dar prietenul meu, care este de
aceeaşi vârstă cu mine, spune că o face de trei ori pe zi.
- A, păi este foarte simplu.
- Cum aşa?!
- Păi, spune-i şi dumneata la fel.

Doi tineri căsătoriţi se plimbă prin pădure.
- Dragule, auzi ce minunat cântă privighetoarea?
- Păi, dacă n-are datorii, n-o doare prostată, nu-i
căsătorită, de ce nu ar cânta?

DIFERENŢA
- Dacă sunt drepturi egale, arunci de ce capul
familiei este bărbatul şi nu femeia?, o întreabă copiii pe
învăţătoare. Unde-i diferenţa?
Pe moment, învăţătoarea nu le poate răspunde, dar
le promite că la sfârşitul orei le va da un răspuns corect.
Ora se apropie de sfârşit, iar învăţătoarea cheamă un elev
la tablă.
- Tatăl tău ce număr are la pantofi?
- 43.
-Dar mama?
- 36.
- Vedeţi, copii? Diferenţa este intre picioare...
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TAURI LA AGĂŢAT
Trei tauri stau pe vârful unui deal şi aruncă priviri
pofticioase înspre o turmă de vad, aflată în vale, la păscut.
- Repede, repede! Să coborâm la ele şi să le facem
felul, spune cel mai tânăr dintre ei.
- Ei, ei! Nici chiar aşa, tinerelule! Ai puţintică răbdare. Mai întâi mâncăm bine, ne facem băieţi frumoşi şi
apoi chemăm doamnele să vină până sus la noi, spune cel
de-al doilea, ceva mai în vârstă decât primul.
- Fiţi serioşi. De ce să coborâm? De ce să le
chemăm?, spune cel mai bătrân dintre tauri. Se vede foarte
bine şi de-aici.

Un individ intră într-un aprozar şi vede nişte fructe
îmbietoare.
- Ce sunt acelea? întreabă individul.
- Mere argentiniene. Sunt foarte bune.
- Aş dori un kilogram şi vă rog să le împachetaţi
bucată cu bucată.
- Cu plăcere, spune vânzătorul.
- Dar acelea de acolo ce sunt?
- Acelea sunt prune somaleze.
- Aş dori şi din acelea un kilogram, împachetate tot
una câte una.
- Cu cea mai mare plăcere.
- Dar acelea ce sunt?
- Afine, dar nu sunt de vânzare!
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Doi soţi se duc la medic:
- Ce problemă aveţi?, întreabă medicul.
- Ştiţi, domnu' doctor, când facem amor nu mai
simţim nici o plăcere. Ne puteţi ajuta?
- Încercaţi să fiţi cât mai sălbatici.
- Dar cum, domnule doctor?
- Staţi în pielea goală în două colţuri opuse ale
camerei, strigaţi cât puteţi de tare şi fugiţi unul spre
celălalt, ca doi oameni primitivi...
După câteva săptămâni, cei doi soţi se reîntorc.
- Aţi reuşit?, întreabă medicul.
- Parţial, răspund soţii. Aveţi dreptate, e mult mai
distractiv. Actul în sine nu merge încă, dar copiii se
prăpădesc de râs văzându-ne...

Un beţiv, un homosexual şi un zgârcit ajung în Rai, la
judecată.
- Băieţi, am hotărât să vă mai dau o şansă, le spune
Dumnezeu. Vă trimit înapoi pe Pământ, dar dacă mai
greşiţi, iadul vă paşte.
Cei trei învie şi merg de la morgă spre casă. La un
moment dat, trec pe lângă un bufet. Beţivul nu rezistă
ispitei şi intră să bea o halbă de bere. Nici nu termină
berea bine, că un fulger îl trăzneşte şi moare.
Ceilalţi merg mai departe, dar după un timp,
zgârcitul vede pe jos o bancnotă de 500 şi se opreşte.
- Nu te apleca, strigă homosexualul, altfel în iad ne
putrezesc ciolanele.
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SĂ CURGĂ SÂNGE!
Un tânăr aleargă ca un nebun pe străzile oraşului,
strigând cât îl ţine gura:
-Menstruaţieee! Menstruaţieee!
Un domn mai în vârstă, aflat în trecere pe acolo, îl
opreşte şi, cu un aer nostalgic, îl corectează:
- Tinere, cred c-ar trebui să strigi ceva mai înălţător.
De pildă: Revoluţieee! Revoluţieee!
La care tânărul răspunde:
- Fie ce-o fi, numai sânge să curgă.

ÎNGHEŢ
Un englez călătoreşte cu cămila prin deşert. La un
moment dat, trece pe lângă el o caravană în mare viteză. În
oază, când se întâlneşte cu arabii care erau cu caravana îi
întreabă:
- Cum de merg cămilele voastre atât de repede, în
timp ce a mea abia se târâie?
- Foarte simplu, îi răspund arabii. Dacă mergem
repede, între aerul static şi cămilă se formează curenţi de
aer. Iar curenţii răcesc cămila. Cu cât o răcesc mai tare, cu
atât merge mai repede. Acesta este secretul.
Englezul le mulţumeşte arabilor pentru sfat şi
porneşte la drum în viteză. Cămila rezistă o perioadă, dar
după aceea cade moartă. Nervos, englezul coboară şi
începe să o lovească cu picioarele. La un moment dat, se
opreşte şi spune înciudat:
- Ce dracu ai, ai îngheţat?
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Un tip intră în mare viteză în frizerie şi întreabă:
- Câţi mai sunt în faţa mea?
- Zece, îi spun clienţii.
Pleacă şi se întoarce după o jumătate de oră:
- Câţi mai aşteaptă?
- Cinci.
Pleacă iarăşi, dar se întoarce după altă jumătate de
oră şi întreabă:
- Câţi au mai rămas?
- Închid, spune frizerul.
- Nicio problemă, data viitoare, zice tipul şi iese.
- Cine-i nebunul ăsta? Ştie cineva de unde vine?, îşi
întreabă frizerul ultimii clienţi.
- Da, de la nevasta dumitale...

ORGASM
Ştrul stă de vorbă cu Iţic:
- Sunt căsătorit de 5 ani şi nici acum nu ştiu dacă
nevastă-mea ajunge la orgasm cu mine.
- Linişteşte-te, Ştrul. Important e că ajunge la
orgasm...

Doi bărbaţi stau de vorbă:
- Eu n-am avut nici o relaţie sexuală cu nevastă-mea
înainte de a ne căsători. Dar dumneata?
- Nu ştiu. Care este numele ei de fată?

608
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul VIII

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

Nevasta se întoarce acasă dintr-o excursie.
- De câte ori m-ai înşelat?, îşi întreabă soţul.
- De două ori, recunoaşte acesta.
- Cu cine?
- O dată cu secretara şi a doua oară cu coafeza. Dar
tu? M-ai înşelat?
- Recunosc, şi eu te-am înşelat de două ori..
- Cu cine?
- O data cu ghidul şi a doua oară cu echipa de polo...

Ştrul îi spune abătut lui Iţic:
- Nevastă-mea mă înşeală.
- De unde ai scos prostia asta?
- M-am întors dimineaţa şi am văzut că nu-i acasă.
După un timp, a venit şi ea. Când am întrebat-o unde şi-a
petrecut noaptea, mi-a spus că la prietena sa.
- Şi nu a fost acolo?
- Nu! Acolo mi-am petrecut-o eu...

- Tată, este o fantomă în dormitor, îi strigă Bulişor
tatălui său, care se afla în curte.
Tatăl său intră în dormitor şi vede că mişcă ceva sub
cearşaf. Trage cerşaful şi o vede pe nevastă-sa cu Ştrul,
fornicându-se.
- Mă, strigă el nervos, voi n-aveţi altă treabă decât
să-l speriaţi pe Bulişor?
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- Spune-mi, dragă, de ce umbli mereu în pielea goală
prin casă?, îşi întreabă un bărbat proaspăta soţie.
- Pentru că mama mi-a spus să nu apar niciodată în
combinezon în faţa ta...

Vaca ţăranului s-a îmbolnăvit. Ţăranul o cheamă pe
nevastă-sa şi-i spune:
- Uită-te în gura ei!
Ţăranul se duce în spatele vacii; se uită în fundul ei.
- Îmi vezi faţa?, întreabă ţăranul.
- Nu.
- Atunci sigur i s-au încolăcit maţele.

- Te bate Dumnezeu dacă mai mergi tot timpul la
târfe, îi spune mama băiatului.
- De ce? Doar Dumnezeu iubeşte foarte mult târfele.
- Cum poţi să spui aşa ceva?
- Păi, dacă nu le-ar iubi n-ar fi creat atâtea...

Badea Ion vede pe câmp doi băieţi care violau o fată.
La proces, judecătorul îl întreabă:
- Dumneavoastră aţi văzut că acuzaţii siluiau
victima la a face amor cu ei?
- N-am văzut dacă făceau amor, dar de regulat, o
regulau la sânge.
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Ştrul o găseşte pe nevastă-sa în pat cu un individ.
- Vă omor pe amândoi, nenorociţilor, strigă Ştrul cu
cuţitul în mână. Cine-i individul ăsta?
- E directorul şi mi-a spus că, dacă mă culc regulat
cu el, ne varsă în cont, în fiecare lună, câte 1000 de dolari.
- Aha, zice Ştrul.
După care începe să strige din nou la nevastă-sa:
- Ce stai ca o vacă? Dă-i omului o haină, că poate
răceşte!

Q Care e asemănarea între carte poştală şi femeie?
A Mai devreme sau mai târziu, amândouă ajung la
poştă.

Pe patul de moarte, Bulă îi spune soţiei sale să nu-l
înşele, căci se va învârti în mormânt dacă o va face. După
câţiva ani, moare şi nevastă-sa, ajunge în Rai şi îl întreabă
pe Sfântul Petru:
- Nu ştiţi unde este soţul meu?
- Cum îl cheamă pe soţul dumitale?
- Bulă.
- Bulă? Avem foarte mulţi Bulă pe aici. Mai daţi-mi
câteva indicii.
- Păi, înainte de a muri, mi-a lăsat cu limbă de
moarte să nu-l înşel căci se va învârti în mormânt.
- De ce n-aţi spus aşa de la început? Chemaţi-l pe
ventilatorul Bulă!
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NOROC
Doi tineri, proaspăt căsătoriţi, se reîntorc acasă după
o lună de miere obositoare.
- Ei, cum a fost?, îl întreabă un prieten pe tânărul
soţ.
- Am avut mare noroc. Stăteam într-o seară pe pat şi,
la un moment dat, a căzut candelabrul direct pe fundul
meu.
- Ăsta-i noroc?
- Păi, dacă ar fi căzut cu două minute mai devreme,
m-ar fi lovit direct în ceafă...

Trei prieteni se laudă cu urâţenia soţiilor.
- Nevastă-mea e atât de urâtă că, dacă se duce la
grădiniţă, se opresc copiii din creştere, spune unul.
- Asta-i nimic, zice al doilea. A mea e atât de urâtă că,
dacă se coboară în mină, urcă până şi cărbunele la
suprafaţă.
- Veniţi s-o vedeţi pe nevastă-mea!, zice al treilea.
Se duc toţi trei la casa celui de-al treilea, coboară în
pivniţă, tipul deschide o uşă secretă, traversează un
coridor întunecos, ajung la o uşă plină cu lacăte. Tipul
descuie lacătele, deschide uşa şi strigă:
- Femeie! Vino afară!
- Să-mi pun sacul în cap?, întreabă femeia din întuneric.
- Nu, dragă, n-am venit să facem o partidă, am venit
să mă mândresc cu tine.
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PORTOCALA
O mămică îşi plimbă fetiţa prin grădina zoologică. La
un moment dat, se opresc la cuşca maimuţelor şi le
surprind în timpul împerecherii.
- Vai, ce interesant, ce fac?
- Nimic deosebit, îi răspunde mama şi, ca să separe
maimuţele, le loveşte cu nişte pietricele.
Dar maimuţele îşi continuă treaba.
- Se vor opri odată şi-odată, intră în vorbă îngrijitoarea.
- Dar asta-i inadmisibil, spune mămica, şi le aruncă
maimuţelor o portocală.
- Inutil, zice îngijitoarea, dumneata te-ai opri pentru
o portocală?

MOTIVE
La o consfătuire la care au participat şi principalele
membre ale corpului omenesc, organul sexual masculin a
introdus o moţiune prin care solicita să i se acorde şi lui un
premiu, la fel ca altor organe. După lungi dezbateri, s-a
decis că solicitantul nu poate fi premiat din cauza
următoarelor motive:
1. Nu are un program de muncă de minimum 8 ore.
2. Nu lucrează decât dacă e împins de la spate.
3. Lasă mizerie la locul de muncă.
4. Scuipă şi pleacă.
5. Când îi aduce cineva o critică, în loc să-şi facă
autocritica, lasă capul în jos.
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Când s-a stabilit ca organul sexual feminin să ia
fiinţă ca piesă anatomică distinctă, ursitoarele i-au menit
la naştere:
- De la urs, să iei blăniţa, de la cocoş, creasta, de la
scrumbie, aroma, iar găurica să ţi-o facă o ciocănitoare...

Două băbuţe se pregăteau să plece la cumpărături.
- Sofico, ia uită-te tu cum e afară ca să ştim cum să
ne îmbrăcăm!
- Cred că azi trebuie să ne luăm sutienele, că e cam
noroi pe jos...

DE GUSTIBUS
- O bere rece, te rog!, cere un tip barmanului.
Acesta îl serveşte. Tipul bea berea, se duce la W.C. şi
umple halba cu urină.
- Ţi-am cerut o bere rece, îi spune el barmanului.
Acesta, minunându-se, ia halba, o pune deoparte şi-i dă
tipului altă halbă, rece. Între timp, la bar se aşază un alt tip
care cere cu glas tare:
- O bere caldă, te rog, şi nişte alune prăjite.
Chelnerul, bucuros, îi serveşte halba cu pricina.
Tipul o ia, soarbe câteva guri zdravene, apoi se adresează
chelnerului:
- Dom’le, ştii, la berea asta, parcă-parcă ar merge
mai bine nişte rahat...
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REFUZ
Fata lui Bulă a crescut şi naşte pasiuni.
- Bulă, să-mi dai bani să pun perdele la camera fetei
că am văzut că, seara, când se dezbracă vecinul se
holbează la ea pe fereastră.
- Nu-ţi dau niciun ban. N-ai decât să te dezbraci tu în
faţa ferestrei, să vezi ce repede îşi pune vecinul jaluzele...

- Draga mea, nu-i aşa că eu am fost primul bărbat
din viaţa ta?
- Dacă stau să mă gândesc bine, parcă te-aş cunoaşte
de undeva...

Ţiganul şi ţiganca, în proces de divorţ la tribunal.
- De ce vrei să divorţezi, măi femeie?, întreabă
judecătorul.
- Don' giudecător, Marin al meu o vinit beat acasă şi
o vrut să mi-o pună în urechi...
- Nu-i adevărat, don' giudecător, eu am vrut în gură,
dar ea tot dădea din cap, că nu şi nu...

NEASTÂMPĂR
La şcoală, copiii învaţă despre neastâmpăr.
- Copii, cine-mi poate da un exemplu? Nu se oferă
nimeni în afară de Bulişor. Bine, Bulişor, spune!
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- Ieri, pe ascuns, i-am despachetat tatălui meu toate
prezervativele...
- Ei, n-ai fost neastâmpărat, ci curios.
- Da, dar înainte de a le împacheta înapoi, le-am
găurit pe toate cu un ac.

După moartea ţigăncii-mamă şi după praznic, familia
îndurerată se întoarce acasă şi se culcă toţi, claie peste
grămadă, în patul larg cât un pogon. Pe la miezul nopţii:
- Teteo, teteo!, strigă fata cea mare.
- Ce-i, fă?, se trezi ţiganul-tată.
- Frate-meu, Marin, vrea să mi-o pună.
- D'apoi, acum, dacă mă-ta o murit, ce vrei să ne
facem?...

Q Care este diferenţa dintre o oglindă şi o femeie?
A În oglindă îţi beleşti ochii...

Un preot era recunoscut ca fiind un excelent
degustător de vinuri. La un concurs, i se dă un pahar, îl ia,
soarbe o gură şi spune:
- Fetească, '54.
I se dă un alt pahar.
- Grasă de Cotnari, '63.
Cineva, ca să-l facă de râs, îi dă un pahar cu urină.
Preotul îl ia, bea o gură şi spune:
- Blondă, virgină, dar nu-i din parohia mea.
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Q Ce e roşu, are cinci sute de ouă şi cântă de mama
focului?
A Corul armatei.

UMBRELA
O voce masculină, într-un autobuz supraaglomerat,
într-o zi foarte ploioasă de toamnă:
- Doamnă, să ştiţi că ceea ce strângeţi acum atât de
tare în mână, nu este mânerul umbrelei dumneavoastră...

Q Când ştii că o blondă e stresată?
A Când are tamponul după ureche şi îşi caută peste
tot afurisitul de creion...

DEZINTERES
Două prietene, dintre care una recent întoarsă dintro călătorie în Africa, stau de vorbă:
- Ei, şi cum a fost în călătorie? S-a întâmplat ceva
deosebit?
- Da, sigur. Odată, pe când mă aflam în junglă, m-am
desprins de grupul de turişti şi m-am retras între nişte
tufe, pentru ca să... Mă-nţelegi. Şi, ce să vezi! La un moment
dat, apare o gorilă, mă trânteşte în iarbă, îmi smulge
hainele de pe mine şi, nici una - nici două, mă violează!
- O, Doamne! Şi apoi?
- Apoi? Nimic. Nu m-a mai sunat, nu mi-a mai scris...
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Spermatozoizii proaspăt ejaculaţi se avântară să ia
contact cu mucoasa umedă şi caldă care-i aştepta. Derutat,
cel din frunte începu să urle:
- Stânga-mprejur! Am fost daţi în gât...

Iţic veni furios la vecinul său, Ştrul:
- Mă, Ştrul, ieri, când nu eram acasă, dobitocu' tău de
băiat a fost la fata mea...
- Şi de ce eşti atât de furios?
- Pentru că a regulat-o...
- Să vezi ce-i fac. Auzi tu, s-o reguleze pe Rişela, de
parcă se terminaseră curvele din târg...
- Stai să vezi! De regulat, n-ar fi nimic, dar să se
şteargă pe sulă cu bunătatea mea de perdea?!

Ion cu Maria.
- Mărie, tu ai un cuptoraş şi eu am un cârnăcior. Mă
laşi să prăjesc cârnăciorul în cuptoraşul tău?
Maria, căreia mamă-sa îi spusese să nu-l lase pe Ion
să o reguleze, dar de cârnăcior nu-i pomenise nimic, fu de
acord. Ajunsă acasă îi spuse bucuroasă mamei:
- Mamă, mi-o zis Ion să-l las să-şi prăjească
cârnăciorul în cuptoraşul meu...
- Tulai, şi l-ai lăsat?
- L-am lăsat, da' tot eu am ieşit în câştig, că i-a rămas
toată grăsimea în cuptoraş...
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În noaptea nunţii, Ion se duse la baie să se dezbrace.
Maria îl surprinse dezbrăcat şi când îi văzu druga sculată,
dădu fuga la maică-sa şi-i spuse:
- Vai, mamă, mi-e atât de frică. Să vezi ce mare şi
groasă e scula lui Ion...
- Lasă, zise mamă-sa, mă duc acuma la Ion şi o să-i
spun să o bage puţin câte puţin, să nu te doară.
După pregătirile de rigoare, Ion intră în cameră.
Maria era goală, în pat, cu inima cât un purice. Ion luă
poziţia de luptă şi înainta cu prudenţă:
- Mai!, îl îndemnă Maria.
Ion mai avansa un centimetru.
- Mai, mai...
Ion mai înainta vreo 5-6 centimetri.
- Bag-o mai mult!, îi strigă Măria excitată.
Ion băgă şi ultimul centimetru:
- Gata, fă, e toată înăuntru.
- Ia să te controlez, zise Maria, întinzând mâna şi
nimerind peste testicolele învârtoşate. Aha, ai înnodat-o...

- Chelner, ce se târăşte pe salata asta?
- Cred că vitaminele, domnule!

- Mitică, nevastă-ta a pus şi raci în ghiveciul
pescăresc, pe lângă scrumbii?
- Nu, dar de ce întrebi?
- Simt că vin înapoi...
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Trei prietene se lăudau cu sexul iubiţilor lor:
- Gică al meu, zise Lenuţa, o are ca un ştiulete de
porumb...
- Aşa de lungă, dreaptă şi cu denivelări?!, se mirară
celelalte.
- Exact aşa.
- Ehe, Sorinei al meu o are ca o banană, se lăudă şi
Mimi.
- Aşa de galbenă şi de curbată?!, se mirară celelalte.
- Da, dragele mele, aşa cum ziceţi.
- Ei, Ionică al meu o are ca un pepene, se lăudă şi
Suzy.
- Aşa de groasă?!
- Nu! Aşa de dulce...

În timpul zborului, un terorist pătrunde în cabina de
pilotaj:
- Am deturnat avionul, anunţă el. Dacă nu mă duceţi
la Kabul, îl împuşc pe pilot.
- Şi cine o să piloteze avionul?
- Atunci îl împuşc pe copilot.
- Şi dacă i se face rău pilotului, cine mai pilotează
avionul?
Teroristul ameninţă tot echipajul până ajunse la
stewardesă:
- Dacă nu mă duceţi la Kabul, o împuşc.
- Mă, tâmpitule, dacă mă împuşti, după aterizare o
să faci tu sex oral cu tot echipajul?
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COCOŞELUL
- Măi Bulă, cum pot să-mi dau seama dacă viitoarea
mea nevastă este fată mare?, întrebă Lulă.
- Pai, uite cum! În noaptea nunţii, când vei rămâne
singur cu ea în dormitor, să-ţi scoţi daravela şi să i-o arăţi.
Apoi o întrebi ce crede ea că e aia... Dacă zice că e un penis,
e clar. Dacă zice că e un cocoşel, mai ai speranţe...
Vine şi noaptea nunţii, Lulă îşi scoate mădularul şi o
întreabă pe nevastă-sa:
- Draga mea, ce crezi tu că e asta?
- Păi, ce să fie? Cocoşelul tău...
- Vai, ce mă bucur! Am crezut că o să spui că e un
penis...
- Îmi pare rău, dragule, dar un penis e de două ori
mai mare...

Un pedofil acostează două fetiţe:
- Dacă mă laşi să-ţi bag mâna în chiloţei, îţi dau o
bomboană, îi spuse uneia dintre ele.
Fetiţa acceptă, pedofilul băgă mâna şi spuse din nou:
- Dacă mă laşi să-ţi mângâi păsărică, îţi mai dau o
bomboană.
Iar propuneri, iar acceptare, iar manevre, iar cereri
de mângâieri, iar bomboane, până când fetiţa îi spuse
celeilalte:
- Hai, tu, să mergem, că până mă regulează ăsta dau
în diabet...
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Fiind într-una din zilele lui bune, soţul vrea să facă
amor cu nevasta:
- Copii, ia mergeţi voi în camera voastră şi staţi
acolo cuminţi până vă strigăm noi. Dacă nu staţi cuminţi,
vine Zmeul Zmeilor şi vă mănâncă.
Copiii înfricoşaţi fugiră în camera lor, iar părinţii se
apucară de treabă. După vreo cinci minute, copiii o auziră
pe mama lor:
- Grigore, dă-i mai tare, că mă mănâncă!
Auzind, copiii începură să plângă şi să strige:
- Tată, dă-i mai tare, că ne mănâncă pe toţi,..

- Doamnă, sunteţi însărcinată!, o anunţă doctorul pe
o pacientă mai în vârstă.
- Vai, domnule doctor, cum e minunea asta, că nu
mai ţin minte de când s-a mai atins de mine un bărbat?!
- Nu am ce să vă fac, doamnă. Sunteţi în luna a treia...
- În luna a treia?! Doamne Dumnezeule, în ziua de
azi nici în vibratoare nu mai poţi să ai încredere!

Cu puţin timp înainte de nuntă, tânăra mireasă o
întreabă pe maică-sa:
- Trebuie să mă înveţi cum să-mi fac soţul fericit!
- Păi, să vezi... atunci când doi oameni se iubesc... să
faci dragoste e un lucru foarte plăcut...
- Mamă, lasă textele astea, că eu ştiu să mă regulez.
Spune-mi mai bine cum să fac o nenorocită de omletă!
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Un tip sună la uşa unui apartament. Apăru o doamnă
sexi.
- Doamnă, dumneata ştii să te regulezi?
Imediat, tipa, luată aşa din scurt, trânti uşa. A doua
zi, tipul iar sună la uşă:
- Doamnă, dumneata ştii să te regulezi?
Ştiindu-l pe soţ după uşă, aceasta răspunse cu curaj:
- Da!
- Atunci ar fi cazul să-ţi mai regulezi soţul matale din
când în când, s-o mai lase în pace pe nevastă-mea...

Concursul «Poţi şi câştigi». Tema concursului: cine
poate urca mai multe etaje cu o găleată plină cu apă ţinută
pe sex. Un concurent de 20 de ani urcă 5 etaje şi leşină. Un
concurent de 32 de ani urcă şi el 6 etaje şi căzu şi el lat. Şi
aşa se perindară concurenţii până apăru un bătrânel de 75
de ani care urcă 7, 8, 9, iar la etajul 14 se opri ţinându-se
de pereţi.
- Ce-i, tataie? Gata? Nu mai poţi?
- De putut mai pot, dar nu mă ţin genunchii...

- Unde ai fost în concediu anul trecut?
- La mare... Cum am ajuns, eu am fost bătut crunt, iar
nevasta violată...
- Săracii de voi! Şi anul ăsta unde aţi fost?
- Tot la mare... Şi iar m-au bătut şi mi-au violat
nevasta...
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- Extraordinar! Pe ce lume trăim!... Şi la anul unde
plecaţi în concediu?
- Păi, eu aş vrea la munte, dar nevastă-mea ţine
morţiş să mergem tot la mare!

La cabană, turista este anunţată că nu mai este nici o
cameră goală, ci numai un pat într-o cameră unde celălalt
pat era ocupat de un domn.
- Dacă mă acceptă, nu mă deranjează să dorm în
aceeaşi cameră cu el.
Domnul acceptă, turista îşi aranjă bagajele şi, fiind
seară, se băgă în pat. Domnul stinse lumina şi se culcă şi el.
După un timp, zise timid:
- Domnişoară, aveţi o bancă foarte frumoasă... N-aş
putea să depun şi eu nişte acţiuni?
- Îmi pare rău, domnule, dar banca s-a închis, aşa că
nu mai insistaţi!
Dimineaţa, turista se trezeşte prima, se întinde,
cască şi spune dulce:
- Domnule, banca s-a deschis şi vă aşteaptă!
- Îmi pare rău, domnişoară, dar a fost o noapte tare
agitată şi am vândut acţiunile pe sub mână...

SCÂNDURA
Un tip se duce la bordel şi ia cel mai ieftin bilet. Este
condus într-o cameră şi i se oferă o scândură cu gaură.
- Ce să fac cu ea?
- Să vă faceţi treaba... La câţi bani aţi plătit...
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Tipul nu mai protestează, ia scândura şi o regulează.
I-a plăcut ineditul. Vine şi a doua zi şi a treia... şi toată
săptămâna. În a opta zi găseşte în cameră o scândură fără
gaură. Protestează şi i se răspunde:
- Dumneavoastră v-aţi dovedit un client fidel, aşa că
ne-am gândit să vă oferim o virgină...

La un pension ţinut de călugăriţe, fetele aveau parte
în ziua aceea de o predică privind relaţiile sexuale cu
bărbaţii.
- Fiicele mele, zise maica stareţă, înainte de a cădea
în păcat trebuie să vă întrebaţi: «Merită ca pentru o oră de
plăcere să rişti mântuirea sufletului?»
- Maică stareţă, se auzi din fundul clasei, spuneţi-mi
şi mie cum aţi reuşit să faceţi ca treaba aia să ţină o oră?!

Două vecine schimbau impresii vizavi de propriile
experienţe sexuale.
- Aseară, când făceam amor cu Mitică al meu, i-am
pus mâna pe testicole şi frigeau, nu alta!
- Să ştii că şi ale lui bărbatu-meu, când ne regulăm,
parcă iau foc!
A doua zi, madam Bulă, la serviciu, învineţită toată.
- Ce-ai păţit de arăţi în halul ăsta?
- Am auzit două vecine când se lăudau că testicolele
bărbaţilor lor ard ca focul când fac sex... şi am pus aseară
mâna pe ale lui Bulă şi erau reci ca gheaţa. Şi l-am întrebat
de ce ale lui sunt reci şi ale vecinilor frig...
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- Nevastă-mea face ore suplimentare la magazinul
unde lucrează, în fiecare seară.
- Şi nu ţi-e frică s-o laşi singură numai cu patronul, în
tot magazinul?
- Nu, că ăla e un impotent notoriu... Nici nu i se
scoală, dacă nu i-o ţii în gură măcar 5 minute.

Un tip vede pe uşa la bordel un anunţ: „Numai la noi
puteţi să faceţi sex cosmic.” Intrigat, intră.
- Aş vrea şi eu o partidă de sex cosmic.
- O sută de dolari şi poftiţi în camera 9!
Tipul plăteşte şi se duce în camera 9, unde găseşte o
babă sfrijită şi jegoasă.
- Unde-i aia cu care trebuie să fac sex cosmic?
- Eu sunt, maică... Stai puţin să-mi scot ochiul de
sticlă, ca să mă poţi regula pe orbită!

Ion, în sfârşit, o prinde pe Maria singură şi îi zice:
- Ia dezbracă-te, fă!
- Tulai, Ioane, da' mi-e ruşine...
- Dezbracă-te că bag brişcă în tine!
Maria se dezbrăcă.
- Scoate şi chiloţii!
Măria scoase şi budigăii, Ion îi ia, îi cercetează pe
toate părţile şi se miră:
- Ce dracu' o fi cu ei? Mi-o zis tata că aici trebuia să
fie o gaură...
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Bulă pleca în excursie la Paris.
- Adu-mi şi mie un sifilis! îl rugă Lulă. După o lună,
prietenii se reîntâlnesc.
- M-ai uitat cu sifilisul ăla, îi reproşa Lulă.
- Nu te-am uitat! Ţi l-am adus încă de acum 10 zile...
Nu erai acasă, aşa că l-am lăsat la nevastă-ta!

- Măi Bulă, se plânse Lulă, mâine seară am nuntă şi
nu prea ştiu ce să fac sau cum să fac cu nevastă-mea... că eu
nu prea am fost cu femei...
- Băi Lulă, tu ai văzut cum fac câinii? Aşa să faci şi tu
cu nevastă-ta!
Peste vreo săptămână, nevasta lui Lulă se plângea
lui maică-sa:
- Mamă, să ştii că Lulă nu-i normal... Nu ştie să facă
dragoste. Seara, când ne culcăm, nu face altceva decât să
mă miroasă în fund şi se pişe pe piciorul patului...

Bulă află de la doctor că a doua zi are să moară. Se
duse repede acasă şi îi zise Bubulinei:
- Hai să ne regulăm, că mi-a spus doctorul că mâine
am să mor!
Trec ei la treabă, mai stă Bulă să-şi tragă sufletul, şi
iar spune:
- Hai să-i mai tragem una, ca de ultima oară!
Terminară cea de-a doua partidă, mai mâncară şi
mai băură ceva şi Bulă se simţi din nou în puteri.
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- Ia treci în pat!
- Ştii ce, dragă? Ţie puţin îţi pasă, că nu te mai
trezeşti, dar eu mă scol devreme, să mă duc la serviciu...

Două statui, un bărbat şi o femeie, stăteau pe un
soclu de 100 de ani. Într-o seară, veni la ei un înger.
- Văzând cum staţi aici de atâta amar de timp, sub
ploaie, sub ninsoare, lui Dumnezeu i s-a făcut la cei de sus
milă de voi şi m-au trimis să vă înviez pentru o oră în care
veţi putea să faceţi tot ce v-aţi dorit în timpul ăsta.
Statuile, odată înviate, s-au luat de mână şi au
dispărut în nişte tufişuri. De acolo s-au auzit gemete,
chicoteli, după care au apărut amândoi, îmbujoraţi şi
satisfăcuţi.
- Mai aveţi 15 minute, spuse îngerul.
- Atunci, hai, zise bărbatul, s-o mai facem o dată, dar
de data asta tu ţii porumbeii şi eu mă găinez pe ei!

Ţiganul Romică ajunge într-un oraş din Germania.
Cum se plimba el seara pe străzi, cineva aruncă o haină. O
ia Romică şi o îmbracă. Mai încolo, găseşte pe trotuar o
pălărie. Şi-o pune pe cap. Mai merge ce mai merge şi,
deodată, pe o fereastră deschisă a unui bloc pe lângă care
trecea, căzu o femeie în pielea goală. Ţiganul se duce la ea,
o ajută să se ridice şi îi spune:
- Mânca-v-ar ciorile cu economia voastră capitalistă
cu tot. Să arunci o astfel de femeie! Păi eu, la una ca asta,
mai regulam pe puţin vreo 15 ani...
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-

Cum se numeşte porţiunea dintre vagin şi anus?
Şnitel!
De ce şniţel?
Pentru că se bate cu ouă!

Într-un compartiment, un tip şi o tipă. La un moment
dat, tipa scoase o bucată de brânză fermentată şi începu să
mănânce.
- Vai, doamnă, se impacientă tipul, cum poţi să
mănânci împuţiciunea aia, că mi-a mutat nasul?
- Ei, domnule, vezi-ţi de treaba ta! Ce te priveşte ce
mănânc eu?
Tipul, nervos, înşfacă brânza şi o aruncă pe
fereastră. Femeia începu să ţipe. Veniră călătorii,
controlorul...
- Scăpaţi-mă, oameni buni! Nemernicul ăsta a vrut
să mă violeze! Mirosiţi-i mâna!
Bietul om rămase vreo 15 secunde cu gura căscată
faţă de o astfel de acuzaţie, se gândi în timpul ăsta şi apoi
strigă:
- Nu-i adevărat, oameni buni! Ea a vrut să facă sex
oral cu mine... Mirosiţi-i gura!

Ca să-i coste mai puţin, la hotel Bulă şi Lulă au luat o
cameră cu un singur pat. Seara s-au culcat şi pe la miezul
nopţii, Lulă e trezit de nişte gemete:
- Aaaah! Aaaah!
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- Ce faci, măi Bulă?
- Aaaah! Aaaah!
- Mă, tu eşti surd? Ce dracu' faci acolo?
- Ce să fac?... Fac şi eu laba.
- Faci, faci, dar nu înţeleg de ce nu ţi-o faci ţie?!

Iepuraşul se plimba prin pădure. ÎI vede ursul, îl
prinde şi îl violează.
- Bine, măi tâmpitule, plângea iepuraşul, tu altă
treabă n-ai decât să violezi iepuraşi?! Dar, ia zi, ai certificat
medical că n-ai SIDA?
- Cum să nu!, zise ursul scotându-l din buzunar.
- Poţi să te pişi pe el, că nu mai e actual!

Faţa lui Bulă arăta ca un cur. Toată lumea exclama
când îl vedea: «Uite ce faţă de cur are ăla!» La şcoală nu-l
mai primeau din acelaşi motiv, prietenii îl ocoleau,
neamurile nu-l mai primeau în casă din cauza feţei, aşa că
hotărî să-şi ascundă faţa. Văzând pe stradă o gură de canal
fără capac, îşi băgă capul în ea. Dinăuntru se auzi o voce:
- Te rog, nu te căca aici!

Q De ce nu vorbesc blondele când se regulează?
A O dată pentru că ele nu vorbesc cu străinii şi altă
dată pentru că ştiu că nu e frumos să vorbeşti cu gura
plină.
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- Trebuie să mărturisesc, părinte, că m-a prins Ion în
şură şi m-a ruşinat, şopti Maria, la spovedanie.
- Ce ţi-a făcut, fata mea? Te-a prins aşa de piept?
- Aşa, părinte, dar mi-a făcut şi mai mult decât atât...
- Ţi-a pus mâna la crăpătura asta dintre picioare?
- Aşa mi-a făcut, însă şi mai mult decât atât...
- Şi mai mult decât atât?! Înseamnă că ţi-a făcut şi
asta!, zise popa începând s-o reguleze.
- Da, mi-a făcut şi asta, dar şi mai mult...
- Mai mult decât asta ce-a putut să-ţi facă?
- Mi-a dat o blenoragie...

Concurs de stewardese. În finală: o englezoaică, o
nemţoaică şi o franţuzoaică. Ultima întrebare:
- Vă aflaţi în urma unui naufragiu pe o insulă
complet izolată, pe care se află 100 de bărbaţi care n-au
mai avut parte de o femeie de câţiva ani buni. Ce veţi face?
- Eu mă sinucid!, zise hotărât englezoaica.
- Eu încerc să fac rost de o armă şi mă apăr până la
moarte!, anunţă nemţoaica.
Franţuzoaica stătu puţin pe gânduri, apoi spuse:
- Nu vă supăraţi că vă întreb, dar care-i problema?

CONVERSAŢIE
- Este prima dată când faci dragoste?
- Bineînţeles! Dar nu înţeleg de ce toţi bărbaţii se
simt obligaţi să mă întrebe aşa ceva.
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La un bordel pentru femei se prezintă o blondă.
- Nu mă uit la bani. Vreau un mascul viril care să mă
satisfacă!
- La camera 7 găsiţi un american... E un tip foarte
rezistent...
Se duce blonda, îl găseşte pe american, îi trage ăsta
cinci numere şi gata, nu mai poate. Blonda se duce din nou
la casă.
- Altceva mai bun nu aveţi, că pe ăla l-am terminat?
- La camera 10 găsiţi un rus solid.
Îl ia şi pe acela în primire. După şapte partide, rusul
e terminat.
- Altceva mai de soi nu mai aveţi?
- La etajul 2, camera 1, încercaţi cu chinezul.
Se duce, îl încalecă pe chinez, trage trei partide,
după care tipul zice:
- Vreau să mă refac puţin...
Se dă chinezul jos din pat, face 20 genoflexiuni, 30
de flotări, se rostogoleşte sub pat, iese afară şi îi mai trage
blondei trei numere. Obosit, îi cere voie să se refacă, face
exerciţiile, se bagă sub pat, iese şi reîncepe. La a 21-a
repriză, blonda e obosită.
- Hai să încerc şi eu gimnastica asta de refacere.
Sare din pat, face genoflexiunile, flotările şi când se
bagă sub pat, găseşte acolo 200 de chinezi...

Q Cum se pregăteşte o blondă să facă sex protejat?
A Se dă pe buze cu ruj pe bază de cauciuc...
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- Aş vrea să trimit un mesaj mamei mele din
America, zise blonda.
Funcţionarul de la poştă luă plicul, îl cântări şi zise:
- Aveţi de plată 300.000 lei...
- Vai, dar e îngrozitor. Nu am atâţia bani şi mesajul e
urgent... Sunt gata să fac orice numai ca mesajul să ajungă
la mama...
- Vino cu mine!
O luă poştaşul pe blondă şi o băgă în magazie.
- Desfă-mi fermoarul de la şliţ şi scoate-mi-o afară!
Blonda se execută.
- Acum poţi să-ţi faci treaba...
Blonda îşi apropie gura de sculă şi-şi drese vocea:
- Hm, hm! Ce mai faci, dragă mamă?

Era odată o junincă pe pajişte şi păştea, în prima zi
veni un bou şi o admiră. A doua zi iar veni boul şi o admiră.
A treia zi la fel. A patra, a cincea, a şasea zi la fel. A şaptea
zi veni un măgar. O admiră el ce-o admiră pe vacă, apoi se
sui pe ea şi o regulă.
Morala: Mai bine măgar decât bou!

O blondă şi o brunetă discutau:
- Aseară am avut trei orgasme unul după altul!, zise
bruneta.
- Asta nu e nimic! Eu am avut azi noapte 100 de
orgasme, afirmă blonda.
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- Imposibil! Nu există bărbat care poate să-ţi
producă 100 de orgasme!
- Am pomenit eu ceva de vreun bărbat?

Trei puşti stăteau de poveşti.
- Vedeţi Audi acela de colo? Când o să fiu mare, o să
mă fac avocat şi o să câştig destui bani ca să-mi cumpăr o
maşină ca asta, zise unul.
- Dar Mercedesul acela, ce ziceţi de el? Eu o să mă
fac doctor ca să am bani destui să-mi pot cumpăra aşa o
maşină, spuse al doilea.
- Eu, când o să mă fac mare, o să mă apuc de sex
oral, soră-mea numai asta ştie să facă şi se plimbă şi cu
Audi şi cu Mercedes...

- Ştii bancul cu mă-ta şi cu cuţitul?
- Care-i?
- Îţi dau un cuţit. Mă-ta-i pe mine?

-

Ştii bancul cu Stănescu?
Stă nesculată de o săptămână.
Dar bancul cu Sorescu?
S-o resculăm, dacă-i aşa!
Bancul cu Ionescu?
Io, nesculată nu ţi-o dau!
Care-i bancul cu Bavaria?
Bavaria, ba nu varia...
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ORIZONTAL
Bulă şi Lulă dezlegau integrame.
- Măi Bulă, ce-o fi asta?
- Organ genital la femei...
- Orizontal sau vertical?
- Orizontal.
- Orizontal? Atunci, gura!

Ţiganul şi ţiganca au divorţat. În drum spre casă,
printr-o pădure, ţiganul zice:
- Hai, fă, ca să te mai regulez o dată acum, că ne-a
despărţit şi poate că n-o să ne mai vedem!
Ţiganca e de acord, se duc ei în nişte tufişuri şi, după
ce termină treaba, ţiganul exclamă:
- Fă, pirando, aşa de focoasă ca acuma eu nu te-am
mai simţit niciodată! Hai înapoi să ne cununăm şi apoi tot
contre de-astea să-mi dai!
- Ce contre, bă tâmpitule, n-ai văzut că m-ai pus cu
curul în mărăcini?

DEGETUL ÎN GURĂ
Într-o seară, intrigat de faptul că părinţii se
închiseseră în dormitor, Bulişor se uită pe gaura cheii. Se
uită el ce se uită şi apoi se întoarse la jucăriile sale:
- Şi când te gândeşti că eu mănânc bătaie de la
mama dacă mă vede că ţin degetul în gură...
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Bulă şi cu Lulă.
- Măi Bulă, tu cum te aperi de SIDA.?
- Folosesc prezervativul... Îl port tot timpul...
- Şi nu-l dai niciodată jos?
- Ba da, când mă piş şi când mă regulez!

- Ai un aer foarte fericit, Mitică.
- Cum să nu am? Azi noapte am realizat în pat
performanţa vieţii mele. Păcat că nevastă-mea dormea...

Q De ce are femeia organul genital în interior?
A E supt de vidul din creier.

Un obez se duse la bordel. Acolo văzu pe un perete
un anunţ. «Numai cu un milion, fără nici un fel de
medicamente, şi într-o săptămână, cu metoda noastră
slăbiţi minim 20-35 de kilograme».
Plăteşte banii şi este dus într-o cameră mare,
mobilată sumar, unde îl aştepta o blondă sexy, acoperită
numai cu un voal străveziu, care purta o eşarfă pe care
scria: Dacă mă prinzi, mă regulezi!
A alergat după ea obezul nostru până a căzut lat, fără
să o poată prinde. A fost ajutat să se întremeze şi i-au dat
drumul acasă. A doua, a treia şi în zilele următoare, acelaşi
scenariu.
După o săptămână, dăduse jos 20 de kilograme.
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- Vreau să mai slăbesc 20 de kilograme, că am de
unde, zise tipul, care tot mai spera să pună mâna pe
blondă.
- Poftiţi şi mai achitaţi 1 milion.
A plătit şi a fost condus într-o altă încăpere, unde îl
aştepta un negru buzat şi solid, care purta o eşarfă pe care
scria: Dacă te prind, te regulez!

În bloc, într-o garsonieră confort redus, se mutaseră
doi tineri căsătoriţi, care o ducea de azi pe mâine din cauza
veniturilor reduse de care dispuneau.
Într-o seară, administratorul blocului o vede pe
tânăra nevastă dându-se ca pe tobogan, călare pe balustrada scărilor.
- Ce faceţi aici? se minună el.
- Ia, ce să fac, încălzesc cina!

Mai erau câteva zile până la nuntă. Ion şi cu Măria
stăteau seara la poartă. Ion, care nu mai putea răbda să
aştepte atât, se ruga de Măria.
- Mărie, lasă-mă numai un pic s-o bag! Numai capu'
să intre!
Mama Măriei, care pândea după poartă, interveni
prompt:
- Nu-l lăsa, Mărie, că druga n-are umeri şi unde intră
capul, intră toată.
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La un Sexy-shop veniseră vibratoare. Lumea stătea
la coadă. La un moment dat se apropie şi o băbuţă.
- Maică, ce se dă aici?
- Acadele, maică, zise cineva.
Băbuţa se bucură şi se aşeză la coadă. Când îi veni
rândul, spuse:
- Daţi-mi şi mie vreo 2-3 bucăţi!
- Ia te uită, se miră vânzătoarea, la vârsta dumitale
mai poţi?
- Da, maică. Ia, ce să fac, le sug binişor printre
gingii...

Q De ce aleargă băieţii mai repede decât fetele?
A Deoarece frecarea dintre bile este mai mică decât
frecarea dintre plăci...

Q Care sunt cuvintele pe care un bărbat urăşte să le
audă când face dragoste?
A Iubitule! Am venit acasă...

Q De ce organul sexual feminin are o dispunere
verticală, nu orizontală?
A Ca să nu clămpăne atunci când femeia coboară
scările...
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Q Unde sunt cele mai ţapene femei?
A La morgă...

În timp ce profesoara scria la tablă, Bulişor aruncă în
ea cu un cocoloş de hârtie.
- Bulă, tu ai aruncat cu cocoloşul în mine?
- Să moară mama dacă am aruncat eu.
După terminarea orelor, când ajunge Bulişor acasă,
mamă-sa, moartă. O îngropară şi după trei zile Bulişor se
duse iar la şcoală. Iar aruncă în profesoară.
- Bulă, tu ai dat?
- Să moară soră-mea dacă am dat eu.
Când se duse Bulişor acasă, soră-sa, moartă. O înmormântară şi pe ea. După câteva zile, se întoarse Bulişor
la şcoală şi iar dădu după profesoară.
- Bulă, tu ai fost?
- Să moară tata dacă am dat eu.
Se duse Bulişor acasă, taică-său făcea bagajele:
- Hai, dragu' tati să ne mutăm d'aici, că parcă a dat
dracu' în locul ăsta... Azi a murit şi vecinul Mitică.

Q Ce ţări seamănă cu organul sexual feminin?
A Coreea - pentru că e crăpată în două, Anglia –
pentru că e veşnic umedă şi România pentru că îţi vine săţi bagi scula în ea.
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În România se înfiinţează prima bancă de spermă.
Un sărman cerşetor, auzind că marfa se cumpără la o sută
de dolari gramul, umple un borcan după tehnologia
cunoscută şi se duce la bancă. Se aşază la rând şi aşteaptă.
La un moment dat, în spatele lui se aşază o duduie fardată
şi îmbrăcată cam strident. După ce se minunează un timp
de această apariţie, cerşetorul o întrebă timid:
- Nu cumva aţi greşit coada? Staţi tot pentru vânzare
de spermă?
- Îhî... Eu cumpăr!

Nevasta lui Bulă intră cu vibratorul în baie. Trecu o
oră, trecură două, trei... Bulă observă această întârziere
prelungită şi intră la griji:
- Ce stai, dragă, atâta în baie?
- Duracell! Duracell! Într-adevăr o viaţă mult mai
lungă...

Bulă se duce la doctor:
- Domnule doctor, nu ştiu ce am de la un timp, că nu
mă simt bine deloc.
- Ia borcanul ăsta, du-te la baie şi adu-mi scaunul!
Se întoarce Bulă cu borcanul plin. Doctorul îl ia,
gustă puţin şi spune:
- Mda... De la ficat nu-i.
Mai gustă puţin:
- Mda... Nici de la inimă.
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Şi tot aşa până termină tot borcanul.
- Ia ia-l dumneata şi mai umple-l o dată!
- Cum să-l mai umplu?! Ce-s eu, fabrică de rahat?
- Aha, spuse medicul fericit, e de la nervi.

În cadrul unui experiment internaţional privind
comportamentul uman pe o insulă pustie se trimit doi
englezi şi o englezoaică, doi francezi şi o franţuzoaică şi
doi ruşi şi o rusoaică. După un an de convieţuire, femeile
au fost rugate să-şi relateze impresiile.
- Eu, spuse cea care stătuse cu englezii, mi-am
petrecut timpul citind, ascultând muzică...
- Şi bărbaţii?
- Cu ei nu am avut nici o relaţie, deoarece nu a fost
nimeni care să mi-i prezinte pe cei doi gentlemani.
- Mie mi-a mers bine, spuse cea care stătuse cu
francezii. S-au decis ca o lună să fiu nevasta lui Jean şi
amanta lui Pierre, iar în cealaltă lună nevasta lui Pierre şi
amanta lui Jean...
Cea care stătuse cu ruşii arăta ca vai de capul ei:
- A fost ceva îngrozitor. Toată ziua mă regula ba
unul, ba celălalt, iar seara ţineau şedinţă de partid şi mă
criticau că sunt curvă...

Bulă, pensionar, se lăuda unui coleg.
- Am fost aseară la Sexy Club şi mi-am dus acasă 3
dansatoare.
- Păi, da, pofticios ca-ntotdeauna...
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- Şi m-am culcat cu fiecare.
- E şi normal, cu apetitul tău sexual exagerat...
- Şi pe fiecare am dus-o până la orgasm.
- Întotdeauna ai avut cunoştinţe solide de lingvistică...

- Vă rog sa mă ajutaţi, domnule doctor, se adresă o
nimfomană unui sexolog. Îmi place foarte mult să fac sex şi
am impresia că niciodată n-am să ajung să mă satur de el...
- Bine, o să vedem ce-i de făcut. Dar să ştiţi că tariful
meu este destul de mare. Vă costă 100.000 de lei ora.
- Da?! Şi cât costă o noapte?

- Dom’le colonel, zise preotul regimentului, n-am
voie să încalc taina spovedaniei, dar n-am încotro... O
mulţime de soldaţi şi gradaţi au mărturisit la spovedanie
că au păcătuit cu Varvara... Doamne fereşte să nu fie vreo
destrăbălată, plină de boli lumeşti... Vă spun astea ca să
puteţi să luaţi măsuri din vreme.
- Gornist, sună adunarea regimentului!
După ce regimentul se adună în careu, colonelul
ordonă:
- Cine a păcătuit cu Varvara, un pas înainte marş!
Tot regimentul făcu un pas înainte. Rămase pe loc un
soldat slăbuţ şi pricăjit.
- Ce-i cu tine, soldat? Tu n-ai păcătuit?
- Nu, să trăiţi, domn’ colonel. Eu sunt soldatul
Varvara...
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Doi pensionari:
- Ce mai faci, măi Tache?
- Bine.
- Şi cu femeile cum o mai duci?
- Binişor... Trag limbi.
- Da?! Dar să ştii că nu-i sănătos la vârsta ta.
- Păi, nu trag în piept...

Bulă sta seara în baie şi îşi admira sexul.
- Ia uite, dragă, îi spuse nevestei, dacă aş fi avut
sexul mai lung cu numai 5 centimetri aş fi fost rege.
- Da, iubitule, dar dacă l-ai fi avut cu numai 5 centimetri mai scurt ai fi fost regină...

La hotel, un turist sună seara la room-service. Apăru
o cameristă. Tipul o prinde, o aruncă în pat şi o violează.
După ce termină, o ajută să se aranjeze şi o conduce până
la uşă. Pe coridor, camerista se tot mira:
- Oare ce-o fi vrut, de-o sunat la room-service?

În timpul unei partide de sex, Măria îi spune lui Ion:
- Ioane, ştiu că nu ai o părere prea bună despre
mine, dar spune-mi sincer, oare eu nu am nimic bun în
mine?
- Ba da, zise Ion printre gâfâituri, dar o să o scot
imediat...
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Doi homosexuali, aflaţi în aceeaşi celulă, au fost
anunţaţi de gardian că le va sosi un nou coleg de celulă.
- Foarte bine, se bucură unul dintre ei, eu o să fiu
mama, iar tu o să fii tata şi el o să fie fetiţa noastră.
- De acord!
Peste câteva ceasuri, uşa celulei se deschise şi apăru
noul coleg: o matahală de aproape 2 metri şi vreo 150 kg,
care-i întrebă jovial:
- Ei, şi ce mai fac fetiţele?

- Bulă, tu eşti ăla care mănâncă o oală cu sarmale?
- Eu.
- Tu eşti ăla care bea într-o singură oră 20 de halbe
cu bere?
-Eu.
- Tu eşti ăla care într-o singură noapte trage zece
numere?
- Nu, aia e soră-mea...

Un beţiv acostă o femeie. La avansurile lui aceasta
protestă indignată:
- Mai bine mi-o cos decât să mă culc cu tine!
Omul nostru insistă şi, într-un târziu are câştig de
cauză. După o noapte de sex, mahmur şi epuizat, îi spuse
femeii:
- De cusut nu ţi-o coase, dar vreo două pense nu i-ar
strica!
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Ion şi Măria în noaptea nunţii: Ion care era foarte
evlavios, când ieşi din baie o găsi pe Măria goală, în pat,
aşteptându-l cu nerăbdare.
- Speram să te găsesc în genunchi lângă pat, zise el
mustrător.
- Fie şi aşa, dragul meu, dar să ştii că de la poziţia
asta mereu mă aleg cu dureri de şale...

Lângă un automat de prezervative, o inscripţie pe
perete: Aceasta este cea mai proastă gumă de mestecat
care mi-a fost dat s-o mestec vreodată!

Sexologul trebuia să afle de la doamna care se
prezentase la consultaţie despre frecvenţa raporturilor
sexuale la cuplul în cauză.
- Doamnă, întrebă el prudent, aţi mai fumat, să
zicem, în ultimul timp, din trabucul soţului dvs?
- Da, doctore, dar fără să trag în piept...

Doi pensionari.
- Cum o mai duci, Costache?
- Bine, ca unul cu trei morţi în casă.
- Cu trei morţi? Doamne apără-mă şi păzeste-mă!
Cum vine asta?
- Foarte bine! Eu mort după baba, baba moartă după
mine şi daravela moartă în izmene...
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- Domnule doctor, eu am pulpele foarte reci... Aş
putea spune: reci ca gheaţa, se plânse o femeie medicului
ei.
- Da, s-ar putea să fie din cauza proastei circulaţii
periferice... Şi ce alte simptome mai aveţi?
- Eu nu mai am, dar soţul, un vecin şi vreo doi
prieteni fac mereu otită!

Între doi homosexuali:
- Măi frate, să ştii că totuşi femeile sunt nişte fiinţe
deştepte...
- Cum ai ajuns la concluzia asta?
- Păi, tu nu vezi ce mult le plac bărbaţii?

- Care e cel mai bun prieten al omului?
- Morcovul...
- Măi Bula, tu eşti normal la cap? Cum să fie
morcovul?
- Foarte bine! Am văzut-o pe soră-mea cum i-a
arătat unei colege un morcov mare şi după aia i-a zis:
-Ţi-l prezint pe cel mai bun prieten al meu...

- Care sunt cele mai tari monede din lume, copii?
întreabă profesoara.
- Dolarul american..
- Da, este cel mai tare.
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- Francul elveţian...
- Da! Este cea mai stabilă monedă. Ciocanul gabonez,
zise Bulă.
- Ciocanul gabonez? se miră profesoara. E o monedă
africană puternică?
- Da, doamna profesoară! Aşa a afirmat soră-mea:
Încă vreo sută de ciocane gaboneze şi o să pot cumpăra tot
magazinul Metro.

Ion şi cu Măria făceau sex în noaptea nunţii. După ce
terminară, Măria se uită pe cearşaf.
- Măi Ioane, ce-o să le spunem mâine când vor vedea
cearceaful nepătat?
- Lasă, că o să punem nişte cerneală sau nişte
vopsea...
Au căutat şi n-au găsit decât nişte tuş verde. A doua
zi, moş Gheorghe zise:
- Aşa, măi băiete! I-o băgaşi până la fiere!

Într-un sat din îndepărtata Siberie, la un chef,
Nataşa, vrând să-şi distreze musafirii, îşi scoate chiloţii din
molton, model cu «mânecă lungă» puse un măr pe podea şi
făcu un şpagat deasupra lui. Când se ridică, mărul
dispăruse. Aplauze frenetice şi unul dintre spectatori zise:
- Cu talentul tău, Nataşa, ar trebui să te angajeze la
Circul cel Mare din Moscova...
- Nu cred că se poate... Acolo numărul ăsta îl face
maică-mea, dar cu un pepene...
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La graniţa dintre Rusia şi China, grănicerii sovietici
de la un pichet auziră un zgomot ritmic suspect. După
puţin timp, temperatura aerului crescu cu rapiditate.
Comandantul postului se instala la luneta de observare, se
uită şi izbucni în râs.
- Liniştiţi-vă băieţi! E doar un regiment de chinezi la
vreun kilometru de aici...
- Şi ce dracu fac ăia acolo ?
- Se masturbează.

Ion şi cu Măria la cinematograf, în ultimul rând. Cum
s-a stins lumina şi a început filmul, Ion, pac! cu mâna în
chiloţeii Măriei ca să facă inventarul.
- Ioane, scoate mâna că mă jenează inelul de pe
degetul tău!, îi şopti Măria.
- Să fii tu sănătoasă, ce zici că te jenează e brăţara de
la ceas...

După ora de educaţie fizică, elevii făceau duş. Când
se uitară mai bine, îl văzură pe Bulă cum se masturba întrun colţ.
- Ce faci, măi tâmpitule, acolo? Nu ţi-e ruşine?
Lui Bulă nici că-i pasă:
- Ehe, acum e democraţie... Ce vă pasă vouă cât de
repede mă spăl eu pe daravelă?
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Două perechi de chiloţi de damă stau de vorbă la
spălătorie.
- Cu moda asta mini, mie îmi merge foarte bine.
Când stăpâna mea se duce la cinematograf, văd tot filmul...
Cealaltă nu e la fel de fericită:
- Ba eu nu văd nici un film, stăpână-mea, cum se
stinge lumina, mă scoate şi mă bagă în poşetă...

La un spectacol de balet, un poliţist, care întârziase,
se strecoară la locul lui din sală şi îl întrebă pe un coleg deal lui care ocupa scaunul de-alături:
- De mult fuge ăla după aia pe scenă?
- Cam de vreo 10-15 minute...
- Şi n-a prins-o până acum niciodată?
- Ba a prins-o o dată.
- Şi n-a regulat-o?
- Ar fi vrut el, dar e un tip acolo la cucurigu care tot
umblă cu reflectorul după ei...

La un concurs de rodeo, Billy a bătut toate recordurile de rezistenţă în şa. Imediat au năvălit reporterii:
- Unde aţi învăţat să călăriţi asa? Cu ce antrenor vă
antrenaţi?
- Nu am niciun antrenor... Soţia m-a învăţat. De 7 ani
de când suntem căsătoriţi, când mă sui pe ea s-o regulez,
sughiţă întruna!
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- Dragă, zice Bulă, peste tot dai azi de taxe şi
impozite, aşa că am stabilit şi eu tarife: un regulat simplu
10.000 lei, unul cu figuri 100.000 lei.
- Vai, dar se poate, soţul meu legiuit să-mi ceară
bani?
- Dacă vrei regulat, plăteşti! Ce, tu nu-mi ceri toată
ziua bani?

Bulă şi Bubulina, pensionari amândoi într-o seară,
când televizorul era stricat, ce să mai facă? S-au apucat să
se giugiulească. La un moment dat, Bubulina, foarte
excitată, răcni:
- Bulă, dă-mi repede proteza din pahar, că vreau să
te muşc!

Sosit inopinat acasă, Bulă o găsi pe Bubulina, dezbrăcată, în pat, văitându-se de mama focului.
- Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat?
- Cred că mă paşte un infarct... Dă telefon după
salvare...
Bulă se duse în sufragerie unde era telefonul şi dădu
peste Bulişor, bocind.
- Nu fi speriat, că o să fie bine cu mămica...
- Cum să nu fiu speriat, că în dulapul din dormitor e
un nene mare dezbrăcat.
Aleargă Bulă, deschise şifonierul, copilul avea
dreptate.
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- Mă, răcni el la necunoscut, acum ţi-ai găsit să-mi
sperii copilul, când pe nevastă-mea o paşte un atac de
cord?

- Am fost concediată, se plânse Bubulina, şi ca să mă
răzbun am găsit în sertarul biroului nemernicului de Bulă,
prezervative şi le-am găurit pe toate trei...
- Vai tu, zise noua secretară, nu mai spune că mi se
face rău!

Un homosexual era judecat de un tribunal. La sfârşitul procesului, judecătorul îi dădu dreptul la ultimul
cuvânt:
- Domnule judecător, recunosc faptul că din tot
procesul, cel mai mult mi-a plăcut procurorul.

Bulă era în pat cu Bubulina, când sună telefonul.
- Alo!, zise el, aţi greşit numărul... Mai reveniţi, vă
rog, peste o jumătate de oră!

Doi homosexuali mergeau pe stradă ţinându-se
tandru de talie. La un moment dat, apăru în faţa lor o
blondă, cu nişte forme foarte provocatoare. Cei doi homo
se uitară cu jind după ea, până a dat colţul. După care unul
dintre ei suspină:
- Ce păcat că nu suntem lesbiene!
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Conversaţie între doi homosexuali:
- S-a făcut mare băiatul tău? Stă în fund?
- Încă nu şi-a exprimat preferinţele erotice.

- Cum se invită homosexualii la masă?
- Îmbuci ceva?

Bulă veni acasă pe nepusă masă şi o găsi pe
Bubulina, în pat, cu amantul ei, Lulă.
- Nu te speria, fii calm şi arată-i lui nenorocitul de
bărbatu-meu cât eşti tu de viril!
- Cum? Şi lui?

- Te-ai încurcat cu Suzy, îi reproşează o lesbiană
prietenei sale. Nu ştiu, oare unde ţi-a fost capul?
- Mai jos de buricul ei.

Bulă la psihiatru:
- Doctore, eu m-am îndrăgostit de calul meu.
- Acesta e un lucru normal. De regulă, oamenii
iubesc animalele şi se atasază foarte mult de ele.
- Da, dar eu simt o atracţie sexuală.
- Este armăsar sau iapă?
- E iapă, doctore, ce dracu’, doar nu sunt homosexual!
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- Mi-ai împuiat capul cu partidele tale de sex în grup
şi acum cu mine în pat văd că nu eşti bun de nimic!
- Ca să-ţi spun drept, până acum nu am făcut sex cu
nicio femeie.

- Domnişoară, îi zise doctorul tinerei lesbiene, nu
sunteţi bolnavă. Pur şi simplu vă trebuie mai multă
odihnă.
- Dar, domnule doctor, nici nu v-aţi uitat la limba
mea...
- Şi ea are nevoie de odihnă, domnişoară!

Q Ce i-a zis Bulă nevestei sale în noaptea nunţii?
A Cum se face că amândoi avem penis?

- Tu, Mimi, tu eşti femei umblată, ia spune-mi, un
negru e negru peste tot? Chiar şi pe socoteală?
- Da, e negru peste tot...
- Şi sperma e tot neagră?
- Nu, aia e acră!

Două lesbiene, în toiul activităţii, în poziţia 69.
- Mimi, scoate-ţi ochelarii că mă răneşti!
- În schimb, tu ar trebui să ţi-i pui că mai mult lingi
cearceaful.
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Q Când îşi recapătă o lesbiană deplina libertate a
limbii?
A După ce îi cad dinţii.

- Măi Mitică, de ce umbli numai cu Gicu? Vezi că ăla
e un bulangiu şi o să te reguleze.
- Pe mine? Poate în fund.

Q Cât fac unu şi cu unu?
A Doi homosexuali.

Doi homosexuali se bălăceau de zor în apa călduţă a
bazinului.
- George, ce-ţi place ţie mai mult şi mai mult aici la
ştrand?
- Să mă dau la fund!

Se întâlnesc doi homo.
- Vai, Gicule, zise admirativ unul dintre ei, ce sandale
mişto ai!
- Păi cum să nu fie mişto, că doar sunt făcute din
piele de penis.
Celălalt e extaziat:
- Gicule! Dă-mi repede un şut în fund!
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După sex, şi răsplata
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Orori sau numai erori

Q Când ştie un canibal că prânzul lui e gata?
A Când nu mai aude bătăi în uşa cuptorului.
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- Cum v-aţi petrecut concediul la mare?
- Foarte bine! Am închiriat o cameră la o pensiune
particulară. În prima zi le-a murit o găină, aşa că la prânz
am fost răsfăţaţi cu o ciorbă grasă. A doua zi le-a murit
porcul, aşa că la masă am avut cotlete de purcel. După
aceea, bătrânul soţ al gazdei a căzut la pat, aşa că ne-am
mutat.

Un canibal se rătăceşte pe plaja de la Mamaia, unde
vede o mulţime de femei tinere, aproape goale, o adevărată încântare pentru ochi.
- Ce fac aici femeile astea?, întreabă canibalul.
- Se prăjesc la soare.
- Dar ce, crude nu sunt bune?

UN NUME GREŞIT
Doi tipi se îndreptau spre casa la miezul nopţii şi
decid sa urmeze o scurtătură care trecea printr-un cimitir.
Pe la mijlocul cimitirului, aud ei „poc-poc-poc!”. Speriaţi,
dar şi curioşi, decid sa vadă despre ce e vorba. Când ajung
la locul de unde se auzea zgomotul, văd pe unul care dădea
cu ciocanul şi dalta într-o cruce.
- Dom'le, ne-aţi speriat de moarte! Am crezut că-i
necuratul sau vreun strigoi, vreun mort întors pe lumea
noastră... Dar de ce daţi cu ciocanul şi dalta în crucea aia?
- Tâmpiţii aia de la pompe funebre mi-au scris
numele greşit!
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-

De ce ai lipsit, Bulişor, de la şcoală?
A murit bunicul, doamnă învăţătoare.
Dumnezeu să-l ierte. Când a murit?
Luni, dar l-am îngropat vineri.
Şi de ce l-aţi ţinut atâtea zile?
L-am ţinut în geam, ca să vină poştaşul cu pensia.

Titi trece în lumea celor drepţi. Văduva îndurerată îi
pune pe mormânt o piatră funerară cu inscripţia:
"Odihneşte-te în pace!". După deschiderea testamentului,
ea află că răposatul şi-a lăsat toată averea unui aşezământ
de binefacere, aşa că îi completează inscripţia de pe piatră
cu următoarele cuvinte: „...până vin la tine!".

- La dumneavoastră în sat, mortul se îngroapă cu
popă? întreabă un călător din compartiment, ca să mai
treacă timpul.
- Cum altfel?
- Ei, vedeţi, la noi popa rămâne afară!

DOLIUL
- Daţi-mi, vă rog, un prezervativ negru.
- Mă tem, domnule, zice vânzătoarea, că această
culoare ne lipseşte. Dar la ce vă trebuie?
- Logodnicei mele i-a murit bunicul şi vreau să-i
respect doliul.
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Între canibali:
- De ce, de la o vreme, mănânci numai piei-roşii?
- Vraciul mi-a recomandat. Mi-a spus că am prea
puţine globule roşii în sânge.

Un ziarist sună la redacţie:
- Telefonez de la locul accidentului. Numele
pietonului călcat de compresor este Luigicampobasodelongo...
- Şi înainte să-l calce compresorul, cum îl chema?

În urma unui accident feroviar, în care un tren lovise
o vacă aflată pe şine, se declanşează o anchetă. Procurorul
îi pune mecanicului de locomotivă aceeaşi întrebare de
mai multe ori:
- Eşti sigur că vaca se afla pe calea ferată?
În cele din urmă, omul strigă scos din sărite:
- Nu, nu sunt sigur! Vaca se afla la jumătate de
kilometru, când trenul s-a hotărât să părăsească şinele şi
s-a repezit după ea. Apoi, vagonul poştal a luat vaca şi a
strâns-o de gât până şi-a dat duhul!

EPITAF
"Aici odihneşte Grigore Zgârci, care a trăit douăzeci
de ani în casă cu soacră-sa. El a murit, crezând într-o viaţă
mai bună, pe lumea cealaltă."
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BÂLBÂITUL ŞI LEPROSUL
Într-o celulă sunt închişi un bâlbâit şi un lepros. La
un moment dat, leprosul simte că-l mănâncă o ureche. Se
scarpină şi rămâne cu ea în mână. Se uită la ea cu atenţie şi
o aruncă, printre gratii, pe coridor. Bâlbâitul rămâne cu
gura căscată. După un timp, leprosul se apucă să se
scarpine la degetul mare de la picior, dar şi acesta cade.
Leprosul îl priveşte cu atenţie, după care îl aruncă pe
coridor. Bâlbâitul, care între timp se mai obişnuise, îi zice:
- Du-du-pă cum-cum vă-vă-văd e-eu... v-vrei să evaeva-dezi!

Bulă merge la stomatolog:
- Această măsea este moartă, zice el.
- Atunci, afară cu ea, doctore!
- Pot să vă pun o coroană.
- Nu, prefer o înmormântare simplă, fără discursuri
şi flori.

Un canibal vine acasă noaptea târziu, clătinându-se
vizibil. Nevastă-sa îl ia în primire:
- La ora asta se vine? Aha, iar ai consumat un beţiv!

- Domnule, câinele pe care mi l-aţi vândut acum o
săptămână a murit.
- Ia uite-al naibii! Cât a stat la mine nu a făcut-o...
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- Maestre, este întrebat un celebru iluzionist, ce mai
face frumoasa dumneavoastră soţie, pe care o tăiaţi în
două în numărul acela senzaţional?
- Nu ştiţi, că ne-am despărţit anul trecut... Acum eu
locuiesc la Paris, iar ea la Berlin şi la Praga...

Dintr-un articol din ziar: "Aseară, pe autostradă,
şoferul Ion Ionescu s-a uitat cu o brichetă aprinsă în
rezervorul maşinii, să vadă dacă are benzină. Mai avea!"

- Care au fost ultimele cuvinte ale poştaşului?
- Vai, ce căţeluş cuminte!

- Ce rău arăţi astăzi, Mitică!
- Am avut azi-noapte un coşmar teribil... Se făcea că
un bandit mă împuşca, iar când m-am trezit şi m-am uitat
în oglindă, am văzut că am o gaură mare în cap.
- Şi unde-i gaura?
-A dispărut când am închis gura...

- Chelner, ţi-am cerut ca de fiecare dată să-mi
serveşti fuduliile taurului învins la coridă! Acestea sunt
fudulii de taur?
- Să vedeţi, domnule, nu întotdeauna învinge
toreadorul.
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O chestiune juridică
Iată o întrebare legitimă care va interesa toţi juriştii şi alţi
apărători ai dreptăţii:
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Aşadar, este cazul unui "viol statutar"? Sau este o simplă
"eroare monumentală"?
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Trece un cortegiu funerar. Un trecător îl întreabă pe
unul din purtătorii coşciugului.
- Cine a murit?
- Soacră-mea.
- Şi de ce duceţi sicriul pe-o parte?
- Dacă o întoarcem pe spate, începe să sforăie.

În Evul Mediu, un demnitar este condamnat la
moarte prin decapitare. Urcând pe eşafod i se cere să-şi
spună ultima dorinţă.
- Vreau să fiu decapitat de cel mai îndemânatic
călău, ca să sufăr cât mai puţin!
- Dorinţa îţi va fi îndeplinită, zice împăratul şi face
semn să vină cel mai bun călău.
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Acesta soseşte, urcă pe eşafod, condamnatul pune
capul pe butuc şi aşteaptă... şi aşteaptă...
- Hai, nu începeţi odată?, strigă el.
- Eu am terminat, spune călăul. Scuturaţi din cap şi o
să vedeţi...

Q Cum recunoşti un iepure zburător?
A Are un vultur în spate...

NEVASTA ŞI VACA
- E adevărat ce-am auzit, măi Bulă, că în incendiul de
luna trecută ţi-au murit şi nevasta şi vaca?
- Da, şi sunt foarte supărat. Toată lumea mă bate la
cap să mă recăsătoresc, dar nu vine unul să-mi spună: «Na,
mă, şi ţie o vacă!».

- Măi, Bulă, l-ai făcut ieri atent pe Lulă că pe fundul
şanţului pe care îl săpa este un cablu de înaltă tensiune?
- Vai, ce-am uitat!
- Vezi, măcar azi să nu uiţi!
- Nu uit, că doar mă duc la înmormântarea lui.

- Alo! Spitalul de Urgenţă? Fiul meu a înghiţit un
cartuş. Ce să fac?
- Ţineţi-l cu gura în jos şi nu-l îndreptaţi către
nimeni!
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- Bulă, dacă refuz să fiu soţia ta, o să te sinucizi?
- Da, iubito, în general, aşa procedez.

În timpul luptei, Bulă este nimerit de un glonţ în
picior şi începe să urle de durere.
- Ia nu te mai fandosi, atâta, strigă sergentul. Ţi-a
intrat un biet glonte în picior şi ţipi de parcă te-ar jupui de
viu. Uite la domn’ căpitan, l-a lovit o schijă în cap şi tace
mâlc!

Fiind cel mai mic dintre copiii familiei Bulescu,
Bulişor este obişnuit să primească toate hainele şi jucăriile
fratelui mai mare.
- Mamă, întreabă el intr-o zi, după ce va muri Lulă,
va trebui să mă însor cu văduva lui?

Instructorul explică soldaţilor care sar cu paraşuta:
- Veţi fi paraşutaţi la 20 km de unitate, lângă
şoseaua naţională. Acolo vă aşteaptă un autobuz, cu care
vă veti întoarce la unitate. Întrebări?
- Dar dacă în timpul saltului nu se deschide
paraşuta?, întreabă Bulă.
- Atunci apăsaţi pe butonul albastru din stânga.
- Şi dacă tot nu se deschide?
- Atunci, apăsaţi pe butonul roşu din dreapta.
- Şi dacă tot nu se deschide?
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- Imposibil să nu funcţioneze măcar unul din cele
trei dispozitive.
Soldaţii se aruncă din avion şi lui Bulă nu i se
deschide paraşuta. Apasă, deci, pe butonul albastru nimic. ÎI apasă pe cel roşu - nimic.
- Ar fi culmea să nu mă aştepte nici autobuzul!

La recepţia hotelului se prezintă un turist speriat.
- Domnule, un bărbat s-a aruncat de la etajul III! A
murit pe loc.
- Calmaţi-vă, domnule! Aşa e la noi: un client vine,
altul pleacă.

Un doctor îi ia pulsul unui pacient din salon.
- Nu mai înţeleg nimic, zice el. Ori omul ăsta e mort,
ori ceasul meu a stat.

Întors de la înmormântarea soacrei sale, Bulă îi
spune Bubulinei:
- Să ştii că treaba asta cu îngropatul morţilor mă
dezgustă. Nu e deloc igienic să-i mănânce viermii. Când o
să mor, vreau să fiu incinerat.
- Şi cam cât costă incineratul?
- Cam trei milioane, nu mai mult.
- Păi, sigur că da, pe maică-mea ai dat-o pradă
viermilor, dar când e vorba de plăcerile tale, nu-ţi refuzi
nimic!
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- Am fost la vraci să mă consulte pentru arsurile de
la stomac.
- Şi ce-a spus?
- Să mănânc în fiecare săptămână câte un pompier...

Moare Bulă şi Bubulina vrea să dea un anunţ în ziar.
Ca să n-o coste prea mult, ea zice:
- Vreau să dau un anunţ mortuar în care să scrieţi:
"A murit Bulă." Cât am de plată?
- Nimic, doamnă, primele zece cuvinte sunt gratuite.
- Atunci, vă rog să adăugaţi: "Trabant de vânzare".

Dintr-un raport al poliţiei rutiere: "La circa 25 de
metri de maşina care a provocat accidentul s-a găsit
cadavrul unui bărbat care de-abia mai respira."

La grădina zoologică, Bulişor îl întreabă pe Bulă:
- Tăticule, dacă scapă leul ăsta din cuşcă şi se ia după
noi, eu cu ce troleu ajung acasă?

Un domn şi o canibăliţă iau cina împreună. După ce
termină de mâncat, bărbatul se ridică de la masă,
adresându-se galant invitatei sale:
- Draga mea, dă-mi voie să-ţi ofer braţul meu!
- Nu, mulţumesc, cina mi-a fost de ajuns.
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Un şofer accidentează un pieton. Transportat la
spital, accidentatului i se amputează un picior, aşa că omul
cere despăgubiri de 500 milioane de lei.
- 500 de milioane?!, exclamă şoferul vinovat. Dar ce
crezi dumneata, că sunt miliardar?
- Dar dumneata ce crezi, că eu sunt miriapod?

SINUCIDEREA
Pescarul scoate cu greu cârligul din gura unui crap
mare şi frumos.
- Cum ai reuşit să te prinzi în cârlig?, întreabă
compătimitor pescarul.
- Am vrut să mă sinucid, deşteptule!
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- Domnule doctor, a reuşit operaţia?
- Care doctor, măi? Eu sunt Sfântul Petru...

- De ce eşti amărât, Ioane?
- Da' cum să nu fiu, că doar mi-a murit un bou.
- Ei, lasă, nu le pune şi tu pe toate la inimă, că aşa neom duce toţi, unul după altul.

- Tată, la noi sunt canibali?
- Asta de unde ai mai scos-o, Bulişor?
- De la "Mica Publicitate", unde era un anunţ: "Caut
femeie pentru gătit".

Un canibal intră într-un magazin de delicatese.
- Aş dori un eschimoş la pachet. În seara asta ne-am
hotărât să consumăm hrană rece...

- Mămico, omul ăla care face baie a urlat la mine.
- Şi ce-a zis?
- Ajutooor!

O placă comemorativă aşezată pe un perete, în
dreptul unei guri de canal: "Aici a căzut căpitanul
Dumitru".
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Soţia lui Bulă, scriitor de horror, este întrebată:
- De ce staţi noaptea lângă soţul dumneavoastră,
atunci când îşi scrie cărţile?
- Pentru că acţiunea este atât de palpitantă şi
crimele atât de înspăimântătoare, încât pur şi simplu se
teme să stea singur.

- John, întreabă lordul, spune-mi, lămâia are pene?
- Nu, sir, nu cred să aibă.
- Să ştii că iar am stors canarul în ceai.

- Ce-aţi mai făcut azi, la şcoală?
- A, tăticule, a fost foarte interesant. La ora de
chimie am preparat nitroglicerină.
- Nitroglicerină?! Păi, ăsta e un explozibil foarte
sensibil şi periculos. Am să mă duc mâine la şcoală, să
vorbesc cu directorul...
- Care şcoală, care director?

Între prieteni:
- De ce eşti trist, Bulă?
- S-a întâmplat o nenorocire. Lampadarul din
dormitor a căzut drept peste patul soţiei mele.
- Vai de mine! Şi ce-a păţit?
- Ea nimic, dar cel mai bun prieten al meu, Lulă, e în
spital cu capul zob.
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- Ce-i, Bulă, cu bunicul? Cum a reuşit operaţia ?
- Operaţia a reuşit, dar bunicul n-a supravieţuit
autopsiei.

Două băbuţe se plimbă prin cimitir:
- Tu câţi ani ai, Lenuţo?, întreabă una dintre ele.
- D’apoi, 84 de ani, cu voia lui Dumnezeu.
- Şi te mai duci acasă?

GĂINI TURTITE
Trecând val-vârtej printr-un sat, un şofer calcă o
găină. Opreşte maşina, ia găina şi o duce la cea mai
apropiată casă.
- E găina dumneavoastră?
- Nu cred, noi niciodată n-am avut găini aşa turtite.

- Domnule doctor, în dimineaţa asta mă simt mai
bine şi junghiurile au încetat. Numai când respir mă cam
doare.
- Foarte bine, ia să vedem ce putem face să înceteze
şi asta!

- Unde ţi-e surioara, Bulă?
- La spital. Am făcut un pariu cu ea, să vedem care
dintre noi se apleacă mai tare pe fereastră... şi a câştigat.
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Doi tipi merg la pescuit. Unul se aşază pe un mal şi
celălalt, pe malul opus. La un moment dat unul spune:
- Ştii că m-am însurat?
- E frumoasă?, întreabă celălalt după un timp.
- Nu.
- E urâtă?
- Nu.
- Dar cum e?, întreabă curiosul.
- Are limbrici...
- Şi la ce-ţi foloseşte?
- Ca momeală...

- Chelner, ce-i cu nota asta de plată? De când
obiceiul ăsta să-i puneţi pe clienţi să plătească înainte de a
mânca?
- Domnule, aşa procedăm întotdeauna când servim
tocăniţă de ciuperci.

Un paraşutist părăseşte avionul şi începe să numere
secundele necesare ca să poată trage mânerul de deschidere a paraşutei. Din cauza tracului, după terminarea
numărătorii, nu găseşte mânerul.
- Domnule, strigă el către un alt tip aflat şi el în aer,
spuneţi-mi repede unde este blestematul ăla de mâner, ca
să trag de el!
- Nu ştiu, domnule, că eu acum vin de la rafinărie...
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- De ce ai lipsit, elev Bulă, de la şcoală?, întreabă
învăţătoarea.
- A murit bunica.
- Dumnezeu s-o ierte! De ce a murit?
- A călcat-o un tractor pe deget.
- Şi din asta a murit?
- Da, pentru că ţinea degetul în nas.

Conversaţie într-un bar:
- Ai auzit că bunul nostru prieten, Billy, a murit
săptămâna trecută chiar aici, în faţa uşii?
- Intra sau ieşea?
- Intra.
- Fir-ar să fie! Ce tragedie îngrozitoare...
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NEVASTA
Bulă îi face o vizită lui Lulă. Când să plece acasă,
viscol mare.
- Nu-i nimic, zice Lulă, ai să dormi în pat cu noi, între
mine şi nevastă-mea.
A doua zi, de dimineaţă, Bulă spune:
- Nu te supăra că-ţi zic, dar nevasta asta a ta mi se
pare cam ţeapănă.
- Da, aşa e de vreo două săptămâni.

- Ia spune, Bulă! E mulţumită bunica de frigiderul pe
care i l-aţi cumpărat?
- Nu ştiu precis, că de alaltăieri n-a mai ieşit din el.

Între doi canibali:
- Măi, Bongo, i-ai făcut curte lui soră-mea... Spunemi, ţi-a plăcut de ea?

QCe-i trece prin cap unei muşte care se loveşte de
parbrizul unei maşini care goneşte cu 100 km la oră?
A Fundul!

Inscripţie pe o piatră funerară, aflată în cimitirul din
Calafat: "Aici zace primarul nostru, care e înmormântat la
Bucureşti".
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TREI ÎNTR-UN MORMÂNT
Plimbandu-se prin cimitir, Bulă citeşte pe o piatră de
mormânt: "Aici se odihneşte Lulă, un tată iubitor şi un soţ
ideal."
- Ia uite, zice el, am ajuns ca în Scoţia, să băgăm câte
trei inşi într-un mormânt!

Un vânător intră să-şi cumpere cartuşe.
- Ce calibru să aibă?, îl întreabă vânzătorul.
- Un calibru potrivit pentru o femeie în vârstă, nici
prea slabă, nici prea grasă şi cu gura mare!

Bulă a primit de ziua lui un costum de scafandru cu
toate dotările.
La prima lui scufundare, vede un om care nu avea pe
el decât costumul de baie şi care dădea din mâini şi din
picioare.
Bulă scoate un carneţel şi scrie: "Ce faci aici fără
costum de scufundător, fără mască si fără butelie?"
Celălalt îi smulge carnetul şi scrie: "Mă înec...".

- În sfârşit, exclamă un pasager, avem şi noi un
moment de linişte...
- Ei, ce bună e ploaia asta, zice un fermier. Să vezi
cum o să răsară din pământ toate celea.
- Doamne fereşte! Eu am trei neveste îngropate...
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- Acuzat, ai mai fost condamnat până acum?
- Nu, onorată instanţă.
- Atunci, stai jos şi aşteaptă să-ţi vină rândul.

Unui avion i se opresc motoarele în plin zbor
deasupra oceanului.
După ce îl tranşează pe misionarul capturat şi îl
înghesuie în trei sacoşe, un canibal începe să se jelească:
- La dracu’, tipul ăsta-i numai piele şi os! Mi-a stricat
toporul pentru şniţele.

Epitaf pe mormântul unui catâr din armată: "Aici
zace catârul Ghiţă, care a lovit cu copita 35 de soldaţi, 15
sergenţi, 8 căpitani, 4 colonei, 2 generali şi o grenadă!".

În noaptea nunţii, mireasa îi spune mirelui:
- Trebuie să-ţi mărturisesc că am dinţii falşi... Mă
ierţi?
- Slavă Domnului!, răsuflă uşurat mirele. Acum pot
şi eu să-mi scot peruca, piciorul de lemn şi ochiul de sticlă.

NECROLOG
"Era o femeie religioasă, cu principii morale. Duminica îşi punea pălăria cea bună şi credea în Dumnezeu, iar
vinerea nu-şi înşela bărbatul..."
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Un tip spală geamurile la etajul II. Face o mişcare
greşită, geamul se sparge şi el cade în gol. Atrasă de
zgomot, nevastă-sa vine să vadă ce s-a întâmplat.
- Maricico, îi striga tipul aflat în cădere liberă, azi să
pregăteşti prânzul numai pentru tine, că eu mănânc la
spital...

- Tatăl meu şi cu badea Gheorghe, vecinul de peste
drum, s-au duşmănit toată viaţa, dar acum au făcut pace,
zice Bulă.
- Au îngropat trecutul?
- Nu, l-au îngropat pe badea Gheorghe.

Un turist se plânge recepţionerului de la hotel:
- N-am putut dormi toată noaptea. Am avut în pat un
purice mort.
- Cum v-a putut deranja, dacă era mort?
- Vai, dar nu ştiţi câtă lume a venit la înmormântare...

DOUĂ VEŞTI
După operaţie, chirurgul îi spune pacientului:
- Am pentru dumneata două veşti: una rea şi una
bună. Cea rea este că ţi-am amputat din greşeală piciorul
sănătos, iar cea bună este că celui bolnav îi merge mult
mai bine...
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Din ziar: "Un accident era să aibă consecinţe tragice.
Dezechilibrându-se, un tinichigiu a căzut de pe acoperişul
unui bloc cu zece etaje. Din fericire a căzut peste două
femei care stăteau la taifas pe trotuar. Căderea a fost astfel
amortizată şi tinichigiul a scăpat teafăr. Fără acest noroc
extraordinar, ar fi putut fi praf şi pulbere. Cele două femei
au decedat pe loc..."

La companie soseşte o telegramă care anunţă
moartea mamei soldatului Bulă. Toţi se codesc să-i dea lui
Bulă vestea cumplită:
- Lăsaţi-mă să-l anunţ eu, mai cu menajamente, se
oferă plutonierul Vasile.
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Acesta ordonă adunarea:
- Soldaţi! Care aveţi mamă, trei paşi înainte, marş!
Tu, Bulă, poţi să rămâi pe loc!

Coborând din vârful unei pante, în timp ce lua
virajele pe serpentine, un şofer simte că nu mai are frână.
Trage şi de frâna de mână, dar nu ţine. Încearcă frâna de
motor, nimic. Viteza e prea mare. Atunci îşi spune
resemnat:
- Nu mai am ce face... Măcar să opresc motorul, ca să
nu mai consume benzină.

SCHELETUL
- Ai auzit, bunico?, zice Bulă. Ieri, vecinul de la etajul
III s-a întors din delegaţie mai devreme şi, când s-a
dezbrăcat şi a vrut sa-şi pună hainele în şifonier, l-a găsit
acolo pe amantul nevestei...
- Vai, răcneşte bunicuţa, după care se repede la
dulap, îl deschide şi din el cade un schelet.

- Pui pariu cu mine, zice Bulă, că eu reuşesc să trec
prin faţa acceleratului care intră în gară?
- Pun, răspunde Lulă.
Bulă se avântă, trenul trece în mare viteză şi Lulă
strigă:
- Ai avut dreptate, eşti foarte rapid! Un picior ţi-a
rămas aici, dar celălalt e deja dincolo.
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VIOLUL
Două văduve discută:
- Ai auzit de Nataşa?
- Am auzit, suspină cealaltă. Cum le procopseşte
Dumnezeu numai pe unele... Bărbatul i-a murit, ibovniculibovnic... Şi acum, uite, îi pică şi un viol de cinci persoane!

În timpul lecţiei, profesorul îi avertizează pe elevi:
- Înainte de a spune ceva, vă sfătuiesc să număraţi
întotdeauna, măcar până Ia 20! Aşa n-o să spuneţi nici o
prostie. Peste un minut, clasa începe să murmure: 5, 6, 7...
17, 18, 19, 20, iar apoi toţi elevii strigă în cor:
- Domnule profesor, v-a luat foc haina!

- Domnule doctor, aş vrea să vă răsplătesc pentru
tot ce aţi făcut pentru mine.
- Îmi cer scuze, dar nu-mi aduc aminte aşa de bine
de dumneavoastră. Sunteţi un pacient de-al meu sau moştenitorul lui?

- Domnule director, am auzit că la circul pe care îl
conduceţi angajaţi îmblânzitori de lei.
- Poate mâine. Pentru azi, postul s-a ocupat.
- Tăticule, poţi să scoţi degetul din conducta de apă.
- De ce, a venit instalatorul?
- Nu, dar zice un vecin că a luat foc blocul.
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- Am impresia că Bulă e bolnav. L-am tot văzut
ieşind de la farmacie.
- Dacă ar fi să mă iau după tine, ar însemna că
nevastă-sa e şi mai rău. Nu de alta, dar tocmai iese din
cimitir...

- Doamna, trebuie să vă anunţ că soţul dumneavoastră se zbate între viaţă şi moarte.
- Nici nu mă mir, doctore. Toată viaţa lui a fost
nehotărât.

- Ştii că Bulă a murit în timp ce făcea amor?
- Cum a murit? Din cauza inimii?
- Nu, s-a asfixiat un prezervativ. Pe cutie scria: "A se
trage bine pe cap."

- De ce aţi ales tocmai acest cal, domnule? Este cel
mai nărăvaş. Pentru doamna ar trebui să luaţi un cal blând.
Acesta a omorât-o pe nevastă-mea.
- Da? Atunci, împachetaţi-mi-l, că îl iau!

Bulă îşi face testamentul:
- Notaţi, vă rog, îi spune el avocatului, că la înmormântarea mea aş dori să cânte fanfara.
- Şi ce aţi dori să ascultaţi?
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- Cum aş putea să-mi recapăt soţia?, îi întreabă soţul
pe răpitori.
- Foarte simplu. Cincizeci de mii de lei conserva!

După înmormântarea Bubulinei, mai rămân lângă
mormânt trei persoane: soţul, amantul Lulă şi un prieten
de familie, Lulă plânge.
- Du-te, îi zice Bulă prietenului, şi spune-i lui Lulă să
nu se mai omoare aşa cu firea. Mă voi recăsători.

Bulă îl întreabă pe Lulă:
- Ce mai faci? Ce-ţi mai face nevasta?
Deodată Bulă îşi aminteşte că nevasta lui Lulă a
murit anul trecut, aşa că o drege repede:
- Tot în acelaşi cimitir se odihneşte?

Primele lucrări practice la anatomie. Mediciniştii se
înghesuie în jurul profesorului, care le spune:
- Domnilor studenţi, să presupunem că acest
cadavru este mort.

Un turist rătăcit :
- Vă rog să-mi spuneţi cum ajung la Muzeul Ştiinţelor Naturii?
- Cel mai bine ar fi să vă împăiaţi!
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La Spitalul de Urgenţă vin mai mulţi răniţi în urma
unui accident de circulaţie. Medicul Bulă îi triază în funcţie
de gravitatea cazului. La un moment dat zice:
- Întrucât leziunile craniene sunt minore, nici nu
poate fi vorba de amputare...

- Uite, domnule, au început ăştia de la CFR să mai
aibă grijă şi de nenorocitele astea de trenuri cu navetişti.
Au pus mochetă pe jos.
- Nu e mochetă, e controlorul.

Vaporul e pe cale să se scufunde. Bărcile de salvare
pline de femei şi copii sunt lansate la apă, iar bărbaţii
plutesc susţinuţi de vestele de salvare. Marinarii îi ridică în
bărci pe cei care se află în dificultate. Deodată, în faţa unui
marinar care scoate naufragiaţii din apă trăgându-i de păr,
se iveşte un cap chel.
- Haide, haide, acuma ţi-ai găsit să faci bancuri
proaste?!

ISPITA
- Iar pleci la pescuit, ţipă soţia furioasă. Să ştii că o
să mă lovească infarctul şi o să cad jos moartă când o să te
văd stând şi tu o duminică acasă...
- N-are rost să vorbeşti aşa, draga mea. Nu mă poţi
ispiti.
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Trebuind să plece la înmormântarea unui coleg, Bulă
lasă un bileţel pe uşă: "Sunt la cimitir. Bulă". Când revine
acasă, găseşte adăugat pe bileţel: "Să-ţi fie ţărâna uşoară!
Lulă."

- Ai auzit că Bulă s-a lăsat de băut?
- Ei, taci! Şi când îl înmormântează?

- Hm, ce bunătate! De multă vreme n-am mai mâncat
ceva atât de deosebit!, zice un canibal.
- Vezi, se împăunează celălalt, ţi-am spus eu că din
când în când nu strică o femeie la casa omului.
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După un accident feroviar, Bulă îşi caută nevasta la
morgă.
- Avea ceva semne particulare?
- Da, se bâlbâia.

- Dintre toţi prietenii care mi-au murit, Bulă îmi
lipseşte cel mai mult, afirmă Lulă.
- De ce?
- Pentru că m-am căsătorit cu văduva lui.

Un tânăr pleacă de acasă pentru a o cere în căsătorie
pe iubita sa, care locuieşte în alt oraş. Tatăl său îi dă
ultimele sfaturi:
- Fiule, dacă viitorul tău socru este un om bogat,
cere-i o zestre de 200 milioane de lei, dacă e cinstit -100
de milioane, dacă e sărac 50 de milioane, iar dacă e escroc,
250 de milioane. După o săptămână soseşte o telegramă:
"Tata-socru spânzurat. Stop. Ce zestre cer? Stop."

Trecând pe malul Dâmboviţei, Bulă vede un cetăţean
care se îneacă.
- Cum te numeşti şi unde stai?
- Ioniţă Zgârci, str. Buzdugan, bl. Y-8, ap. 38...
Salvează-mă!
Bulă o rupe la fugă şi ajunge într-un suflet la adresa
pe care tocmai a aflat-o.
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- Vreau să închiriez apartamentul domnului Zgârci,
care tocmai se îneacă.
- Aţi întârziat, domnule. L-am închiriat celui care i-a
dat brânci în apă.

- Am venit să anunţ decesul soţiei mele, Bubulina,
declară Bulă.
- Aveţi certificatul de deces, eliberat de doctor?
- Nu, soţia mea a murit fără ajutorul doctorului.

În timpul unei şedinţe de trageri, la o baterie de
artilerie vine în inspecţie un general. Acesta îl întreabă pe
un soldat:
- Ce-ai face dacă un obuz ar zbura capul primului
tunar?
- Nimic, domnule general...
- Cum, nimic?
- Păi, să vedeţi, eu sunt primul tunar...

- Bulişor, de ce dai motanului seminţele canarului?
- Pentru că, de un ceas, canarul e în motan.

- Pentru că te-ai însurat fără să-mi ceri voie, de la
mine n-ai să mai vezi un ban, zice tatăl lui Bulă. Pentru
mine eşti mort.
- Dă-mi, atunci, măcar banii de înmormântare!
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Un canibal nu reuşeşte să adoarmă şi se tot
zvârcoleşte în pat, fiindcă îl chinuie fel de fel de gânduri.
De ce trăiesc eu pe pământ? Ce-am făcut folositor pe lumea
asta? Cum o să-mi trăiesc viaţa care mi-a mai rămas?
- De ce nu dormi? îl întreabă nevasta.
- Mă chinuiesc îndoielile.
- De câte ori ţi-am spus să nu mai mănânci intelectuali la cină?

Dintr-un canal iese un vagabond zdrentăros şi
murdar care duce pe umăr un şobolan. După câţiva paşi se
izbeşte de un trecător bine îmbrăcat.
- Îmbuibaţilor! Bogătaşi nenorociţi! Vă îndopaţi
toată ziua, staţi în case luxoase şi nici nu vă gândiţi la cei
care locuiesc în canale, fără să vadă lumina soarelui. Să vă
fie ruşine!
- Şi dacă ai vreo mâţă acasă, completează şobolanul,
să-i spui c-o bag undeva!

În timp ce trece un cortegiu funerar, lumea se
opreşte şi se descoperă.
- Oare de ce e o inimă roşie pe sicriu? Decedatul
aparţinea vreunei secte sau vreunei congregaţii?, întreabă
un trecător.
- Nu, a fost medic cardiolog...
- He, he, he! Să vedem, ce o să-mi pună mie pe sicriu,
că eu sunt ginecolog...
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- Domnule doctor, unde se află inima, că vreau să mă
sinucid?, zice o doamnă în vârstă.
- Sub sânul stâng, doamnă.
A doua zi, doamna cu pricina este internată la
Urgenţă, cu o plagă prin împuşcare în genunchiul stâng.

Din cugetările lui Bulă:
"Cu cât mori mai repede, cu atât eşti mai mult timp
mort!"

- Vai, ce bine îmi pare că te văd, Lulă, se bucură Bulă.
Am citit săptămâna trecută un anunţ mortuar cu numele
tău de familie. Tu ai murit sau fratele tău?
- Cred că eu, fiindcă fratele meu a trecut azi dimineaţă pe la mine şi încă mai trăia...

Neglijată din punct de vedere sexual de soţul ei,
Maria se hotărăşte să recâştige atenţia lui Ion.
Când acesta se dezbracă şi se bagă în pat cu ziarul în
mână, ea se duce la baie şi iese de acolo "echipată" într-o
lenjerie sexi: sutien negru, slip negru, portjartier negru,
ciorapi negri...
Se fâţâie prin faţa patului ca să-i atragă atenţia lui
Ion, dar nimic, aşa că se întinde, suspinând, în pat.
Bărbatul lasă ziarul, se uită lung la ea şi-i zice speriat:
- Dumnezeule, s-a întâmplat ceva cu maică-ta?
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- Domnu' Bulă, nu veniţi să vă luaţi soacra, ca s-o
înmormântaţi?
- Aş înmormânta-o eu, domnule doctor, dar nu prea
am bani... Totul este aşa de scump...
- De ce nu o incineraţi la noi la crematoriu? Vă costă
cam 100.000 de lei.
- Eu ştiu... Nu s-ar putea numai s-o pârjoliţi, aşa, de
vreo 20-30.000 de lei?

- Ai auzit că Bulişor a murit şi că au trebuit să-i sape
o groapă de 20 m adâncime?
- De ce?
- Nu l-au putut dezlipi de pe bara din faţă a TIR-ului.

- Deci, domnule profesor, nu l-aţi mai putut salva pe
colegul dumneavoastră din mâinile canibalilor?
- Cu părere de rău, nu. Când am ajuns în satul lor, nu
mai figura nici măcar în meniu.

- Domnule director, aş vrea să mă duc mâine la
înmormântarea soacrei mele.
- Ei, prietene, zice directorul visător, cine n-ar vrea?

Q Ştiţi cum a murit Bulă la vânătoare?
A A încercat să fotografieze un glonţ din faţă.
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Un canibal se confesează unui prieten:
- Sunt foarte amărât!
- De ce?
- Nu am găsit la nici o agenţie matrimonială o femeie
pe gustul meu!

- Am auzit că tâmpitul de Bulă a băut din greşeală
acid sulfuric. A murit?
- Nu, n-a murit. L-au salvat la spital... Numai că de
câte ori face pipi, i se găuresc pantalonii.

Din ziar: "O fetiţă care se juca la fereastră cu chibriturile s-a aplecat să vadă ce fac copiii de pe stradă şi a
căzut de la etajul IX, murind pe loc. Iată, deci, cât e de
periculos să lăsaţi chibriturile la îndemâna copiilor!"

Canibalii se pregătesc să prăjească o prizonieră
tânără şi frumoasă, când sunt opriţi din acţiune.
- Azi, şeful tribului serveşte micul dejun natur şi la
pat.

- Ai auzit că Marin s-a certat rău de tot cu nevasta?
- De ce?
- A cumpărat o piatră funerară folosită, aşa că a
obligat-o pe nevastă-sa să-şi schimbe numele...
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Tot la Radio Erevan:
- Se poate lua SIDA în closetul de la tren?
- Se poate, dar e foarte incomod...

- Câţi ani aveţi? întreabă reporterul. Nouăzeci?
- Da, da... atâţia am, zice bătrânul.
- Şi soţia dumneavoastră are douăzeci?
- Da... ea... douăzeci.
- Şi cum de v-aţi căsătorit? Nu vă temeţi. Doamne
fereşte, de un deces?
- Ei, cum mi-o fi norocul... Dacă moare, moare!

- Fiule, spune un bătrân aflat pe patul morţii, să ţii
minte ce-ţi spun! Trebuie să te însori de mai multe ori.
Prima dată să-ţi iei o franţuzoaică ca să te şcolească în
amor. După 30 de ani, ia-ţi o sud-americană, că au astea un
temperament... După 50 de ani, ia o asiatică, astea sunt
rafinate... învie şi un mort. Iar când te vei apropia de vârsta
mea, divorţează şi căsătoreşte-te cu o româncă.
- De ce, tată?
- Se pricep astea să facă nişte parastase!...

Aflat la un safari în Africa, domnul Ionescu G. cade în
mâna canibalilor. Aceştia îl leagă de un copac şi se
pregătesc să-l mănânce. La un moment dat, se apropie
şeful tribului, care îl întreabă:
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- Care este numele dumneavoastră, domnule?
- Sunt domnul Ionescu G.
- Mulţumesc! Chiar aşa o să vă trec în meniu.

Nişte excursionişti se rătăcesc pe o insulă populată
cu canibali. Primul care-i zăreşte este fiul căpeteniei canibalilor, care fuge la tatăl său:
- Tăticule, soseşte un tip gras!
- Gras? Cu varză!
După două minute:
- Tăticule, apare un slăbănog!
- Slab? La grătar!
După alte două minute:
- Tăticule, tăticuţule, vine o blondă sexi! Doamne, ce
picioare are!
- Blondă sexi? În colibă!
- Şi mama?
- Mama? Cu orez!

CATAFALCUL
- Dragă Lulă, eu trebuie să plec în delegaţie şi o să
lipsesc timp de o lună. Ţi-o las în grijă pe nevastă-mea,
care ştii că e rea de muscă. Dacă vezi că mă înşală, să-mi
trimiţi o telegramă codificată, ca să nu râdă lumea de
mine. Să-mi scrii atât: "Soţia ta a murit!"
După o săptămână, Bulă primeşte o telegramă:
"Bulă, soţia ta a murit imediat ce ai plecat tu, dar între
timp s-a adunat o groază de lume lângă catafalc."
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- Şi acum, doamnelor şi domnilor, anunţă directorul
circului, urmează un număr de senzaţie: "Femeia fără
oase"!
- Domnule director, se ridică un canibal din public,
aş vrea şi eu vreo trei kilograme!

- De ce ai lipsit ieri de la şcoală, Bulişor?, întreabă
învăţătorul.
- Tata a suferit arsuri.
- Grave?
- Cred că da. Ăia de la crematoriu dau flacăra cam
mare.

Bubulina dezleagă o integramă.
- Bulă, unde a murit Napoleon?
- Pe Sfânta Elena.
- Vai, dragă, ce sfârşit penibil!

- Într-o cârciumă, în Vestul Sălbatic:
- Nu vă supăraţi, întreabă noul venit, aţi putea să-mi
spuneţi...
- Hei, ageamiule, îl întrerupe un cowboy nervos, aici
întâi tragi şi după aia întrebi.
Nu-şi sfârşeşte bine replica şi cade, doborât de
gloanţele noului venit, care îşi continuă întrebarea:
- ...încotro e gara?
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Concluzii
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Sunt zile când eşti porumbel şi zile când
eşti monument.
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Date din istoria medicinei
2000 î.Hr. - Ia şi mănâncă rădăcina asta şi o să-ţi treacă!
1000 d.Hr. - Rădăcina asta nu e leac de la Dumnezeu. Mai bine spune
rugăciunea asta.
1850 d.Hr. - Rugăciunea e superstiţie, mai bine bea poţiunea asta.
1940 d.Hr. - Poţiunea asta e treabă băbească, e făcută din untură de
şarpe, mai bine ia pastila asta.
1985 d.Hr. - Pastila asta nu e eficientă, mai bine ia antibioticul ăsta.
2014 d.Hr. - Antibioticul e artificial. Ia şi mănâncă rădăcina asta.
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