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produce cu bună ştiinţă. La orice sesizare 

întemeiată, autorul 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 
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fenomenului umoristic la români (aşa cum se 

exprimă acesta prin bancuri). Nu putem fi 
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SCĂRI 

FAIMOASE 
 

 
 

Vorba poetul (plecat şi el pe nişte scări, spre Cer): 

 

„În lumea plină de urmări, 

Eu sunt un om pe nişte scări!” 
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Scările cascadei 
Se află în Pădurea Neagră, Wurzburg, 

Germania. Ieşite parcă dintr-o poveste 

de Hans Christian Andersen, întunecate 

şi măreţe, acestea se îndreaptă spre o 

cascadă şi prilejuiesc o panoramă foto-

grafiată în fiecare an de mii de turişti. 
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Wayna Pichu 
Se află la Machu Pichu, Peru. Unele 

trepte tăiate în stâncă încoronează o 

ascensiune de 360 metri deasupra 

oraşului propriu-zis Machu Pichu. În 

unele sectoare, ascensiunea se com-

plică, trecând prin porţiuni înguste, 

cu trepte mici si erodate.  Se permite 

zilnic ascensiunea a doar 400 de 

turişti şi se închide accesul de la ora 

1 noaptea. 
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Scara melcată din 

Munţii Taihang 
Se află pe graniţa dintre 

provinciile Shanxi şi 

Henan din China. 

Unde duce? Această scară 

melcată de aproximativ 

100 metri înălţime a fost 

instalată recent cu intenţia 

de a atrage anual mii de 

turisşi la frumoşii munţi 

Taihang. 

Înainte de efectuarea 

ascensiunii, se cere 

vizitatorilor să completeze 

formulare în care să dea 

asigurări ca nu au 

probleme cu inima sau cu 

plămânii şi că au vârsta 

mai mică de 60 de ani.  

Şi asta, pentru că o simplă 

alunecare pe  scara 

metalică atât de îngustă te 

poate ridica, fără îndoială, 

la ceruri, cum spune 

cântecul celor de la Led 

Zeppelin. 

 



 

 
 

18 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 

Scara Drumul Crucii 
Se află în Bermeo, Ţara Bascilor, Spania. Această reţea nesfârşită de trepte 

leagă cu coasta stânca unde se află o mică biserică datând din secolul al X-lea, 

pare-se de origine templieră. Ca să ajungi la schitul San Juan de Gaztelugatze 

trebuie urcate 231 de trepte şi există goluri între trepte care sunt identificate 

a fi urmele paşilor Sfântului Ioan, cărora li se atribuie anumite puteri curative.  
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Scara Haiku 
În mica insulă Oahu, există 

aceasta extraordinară scară 

parţial metalică de 3922 de 

trepte care se întinde, suind 

şi coborând, o colină de 850 

metri. A fost creată pentru a 

facilita instalarea unei an-

tene în 1942. În mare parte 

din lemn, a fost modernizată 

în 1950, dar din 1987 este 

închisă pentru public. 
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Colţul de stâncă din Guatape 
Se află în Antioquia, Columbia. Colţul de stâncă este un 

monolit autentic de piatră cu o înălţime de 220 metri. 

Scările au fost construite din ciment, direct pe piatră, 

efectuându-se o crăpătură ciudată care facilitează 

aşezarea structurii. Ca sa ajungi în vârf, trebuie sa urci 

cele 702 trepte. 
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Scările din Elbsandsteingebirge 
Se află în Sächsische Schweiz, Germania. 

Unele trepte sunt tăiate direct în piatra 

acestor munţi. Datează din secolul al 

XIII-lea şi au fost erodate de vânt şi apă, 

dar aşa au rămas, fiind folosite zilnic de 

turişti. 487 de trepte, credeţi sau nu, au 

fost restaurate în secolul al XVII-lea 

pentru a facilita tranzitul. 
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Fântâna de la 

Chand Baori 
Se află în India.  

Coborârea acestor trep-

te duce la o fântână uria-

şă, construită în secolul 

al X-lea pentru a aduna 

căderile de ploaie din 

regiune şi a le acumula 

în lacuri temporare. 

Structura  deţine un to-

tal de 3.500 de trepte şi 

coboară până la o adân-

cime de 30 metri. După 

care intri la apă, desigur. 

 



 

 
 

23 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 

 

 

Treptele Canionului 
Se află în Ecuador, la cascada Pailon del Diablo. Concepute să coboare până în 

fundul uneia dintre cascadele cele mai renumite din America de Sud, pe un drum 

în cea mai mare parte învăluit în ceaţă, sunt o privelişte în care se poate 

experimenta un efect spectacular, însoţit de colibri, pescaruşi şi alte păsări locale. 
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TÂMPIREA 

POPORULUI 

 
 

V-aţi întrebat vreodată de ce nu vă ajung banii, de ce 

copiii dumneavoastră par de necontrolat, de ce plătiţi rate 

insuportabile la bancă, de ce nu vă mai place nimic din ce 

aveţi în casă, de ce vă vine mereu să vă certaţi cu toată 

lumea, de ce vă simţiţi neglijat, ignorat, umilit, strivit de cei 

care ar trebui să vă servească, de ce nu sunteţi fericit şi 

nici măcar mulţumit, sau pur şi simplu de ce fetele poartă 

cizme în miezul verii?  
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Sunt convins că v-aţi întrebat. Dar v-aţi întrebat de 

ce nu faceţi nimic pentru ca aceste nemernicii să nu mai 

continue? În cele ce urmează voi încerca să vă ofer cinci 

motive pentru care raspunsul la această ultimă întrebare 

este, de obicei, “Nu pot”. Le-am numit Metode pentru 

Tâmpirea Populaţiei (pe scurt MTP-uri). Precizez că în 

cele ce urmează cuvintele “cititor” , “telespectator” şi 

“cetăţean român” vor fi înlocuite cu “bizon” şi/sau “fraier”. 

MTP–1 
În fiecare zi, pe toate canalele media, oferă-i 

fraierului un exemplu de personaj realizat d.p.d.v. 

financiar şi insistă pe cât de mulţi bani are respectivul, 

câte chestii mişto îşi cumpără în fiecare zi, cu ce femei sau 

bărbaţi bine umblă, în ce casă luxoasă trăieşte şi cât de 

simpatic e în discuţiile cu presa. În acest fel, puţin câte 

puţin, fraierul ajunge să fie, în mod real, interesat de viaţa 

acestui personaj. Apoi, oferă-i informaţii despre situaţii 

conflictuale din viaţa acestui personaj realizat, de genul: 

divorţ cu scântei sau despărţire violentă, dispute pe 

moşteniri, corupţie, exprimări colorate. Nu la fel de bine, 

dar destul de eficiente sunt şi informaţiile despre aspecte 

pozitive: căsătorie, un act caritabil. Toate aceste situaţii au 

menirea de a fi comentate de către fraier împreună cu alţi 

fraieri. Astfel, distanţa faţă de acel personaj i se pare 

insignifiantă, deşi duhoarea de la ghenă îi ia nasul, rahaţii 

de câini din faţa blocului i se lipesc de tălpi, se sufocă în 

autobuz, şeful urlă la el ca la un animal, iar la cumpărături 

face calcule mai abitir decât Gheba. 

 



 

 
 

26 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

MTP–2 
În fiecare zi, pe toate canalele media, explică-i 

bizonului de unde să îşi ia cel mai avantajos credit, care 

sunt băncile care au comisioane ascunse şi, prin excludere, 

care sunt cele mai sigure şi unde trebuie să dea fuga să ia 

bani. Apoi, spune-i ce lucruri rele i se pot întâmpla dacă nu 

îşi plăteşte ratele. După ce te-ai asigurat că a înţeles toate 

astea, combină totul cu MTP-1 astfel: Dan Bitman, 

personaj de succes, consilier al Ministerului de Finanţe, 

este garanţia pentru creditul tau imobiliar (deşi în reclama 

TV el cântă şi se scălămbăie împreună cu o babă sclerozată 

şi cu nişte spălaţi pe creier), doctoriţa lu’ peşte este cea 

care te sfătuieşte să cumperi medicamentul de cap, chiar 

dacă nu te doare atât de tare încât să te îndopi cu 

antinevralgice, Anna Lesko, cântăreaţă de succes (deşi o 

parvenită, complet lipsită de talent artistic) sau marele 

baschetbalist Gică Mureşan (un semianalfabet care abia 

zice două vorbe) îţi arată de ce trebuie să vorbeşti aiurea 

de sute de euro pe lună la mobil.  
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Apoi, nu uita să mănânci margarină de care Nadia 

Comăneci nu s-ar atinge în veci, dar pe care ţi-o 

recomandă cu căldură. După asta, ia-ţi haine ca piţipoanca 

cu fruntea îngustă şi ţâţe mari la preţuri de trei ori mai 

mari decât în orice ţară din occident, dar produse sub 

franciză la noi. 

 

MTP–3 
În fiecare zi, pe toate canalele media, dezvăluie-i 

bizonului prin ştiri repetitive sau talk-show-uri intermi-

nabile ce răutăţi fac autorităţile, cât de mult şi prin ce 

metode ingenioase fură banul public. După ce îi întipăreşti 

asta în minte, uimeşte-l: fă un spectacol din orice realizare 

a ministrului sau primarului prezentat drept hoţ în zeci de 

rânduri. Arată-i de o sută de mii de ori ce bine se circulă pe 

podul sau şoseaua abia inaugurate, ce sisteme de sigu-

ranţă super-performante pentru siguranţa bizonului a 

cumpărat, ce evenimente artistice de înaltă ţinută şi popu-

laritate va organiza. În acest mod, fraierul, deşi îndrăcit de 

zecile de nereguli prezentate în legătură cu acel politician, 

nu va simţi că e totul pierdut, ci dimpotrivă, că acolo sus, 

cineva lucrează şi pentru el.  



 

 
 

28 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Totul se poate rezuma prin fraza cretinoidă: “A furat 

el, dar şi face!” Prin această metodă, se legitimează detur-

narea sistematică a banilor publici în buzunarele unora, 

prezentă în toate structurile de stat de la noi. Apoi, ca 

toate lucrurile să aibă un pic de sare şi piper, arată-i 

fraierului câţiva barosani încătuşaţi, dar uită subiectul sau 

tratează-l cu superficialitate când aceştia sunt achitaţi de 

justiţie sau primesc pedepse cu suspendare. 

 

MTP–4 
În fiecare zi, pe toate canalele media, arată-i fraie-

rului informaţii ultra-detaliate despre clanuri de cămătari, 

tâlhari, bătăuşi, spărgători de banci, elevi bătuţi de alţi 

elevi sau de profesori, pietoni omorâţi de şoferi recalci-

tranţi. Arată-i bizonului că nu mai este în siguranţă nică-

ieri şi că nu mai trebuie să îşi lase copilul în faţa blocului. 

După aceea, combină această metodă cu MTP–2 şi MTP–3. 

Vei obţine un mesaj beton prin care fraierul va întreprinde 

următoarele acţiuni: îşi va cumpăra o uşă metalică, va face 

contract de monitorizare cu o firmă de pază, îşi va lua 

pistol cu bile, îşi va asigura casa, maşina, copilul şi pe sine.  
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Apoi, acesta, aparent liniştit, se va uita cu aviditate la 

cum îi explică Ciocan despre eficienţa oamenilor legii 

atunci când au descins în casa traficanţilor din Ferentari şi 

au confiscat “uriaşa” cantitate de 200 de grame de cocaină 

(deşi anual la noi se trafichează tone). 

 

MTP–5 
În fiecare zi, pe toate canalele media, convinge fra-

ierul că toată lumea este îngrijorată de soarta educaţiei. 

Apoi, arată-i prin mii de exemple de ce în România nu are 

rost să faci şcoală. Combină cu MTP–1 şi prezintă-i “ve-

deta” (o femeie independentă care ţine la principii) care 

are de toate pentru că a fost sponsorizată de “iubi” cel 

bătrân, dar generos. Arată-i profesoare care dansează la 

bairamuri organizate de Vanghelie sau care fac striptease 

la webcam. Apoi, îndrumă fraierul să se culturalizeze cu un 

roman imbecil de-al divei Mihaela Rădulescu şi să citească 

cărţi despre: cum să ajungi bogat, vedetă sau fotomodel 

când el e de fapt un sărăntoc, un nimeni şi un urât. 
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Aceste lucruri consider că descriu cel mai bine par-

teneriatul “stat + privat + media” care acţionează, de ani 

buni, pentru îndobitocirea indivizilor din această ţară. 

Lista de MTP-uri poate continua aproape la nesfârşit, dar 

sper că prin acestea am surprins o parte din esenţial. Aş 

dori să precizez că nu aş avea aroganţa să pretind că eu nu 

mă încadrez în această categorie a “fraierilor”. Ce îmi place 

să cred este însă că aceste metode nu m-au prins în 

totalitate. Mulţumesc “pe această cale” propriei mele con-

ştiinţe care m-a ajutat să fiu măcar un “fraier conştient”. 

Vă invit şi pe dumneavoastră să povestiţi în ce mod v-aţi 

simţit fraieriţi. Unii vor spune că nu ajută la nimic să ne 

dăm seama. Eu zic că ajută, şi ajută chiar unde doare mai 

mult: la cap şi la buzunar. 
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TAXE.  

IMPOZITE 

 

 

Statul a instituit dintotdeauna taxe şi 

impozite pe te-miri-ce ca să-şi rotunjească 

veniturile cu sume adesea frumuşele. 
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Vespasiana 
Poate cea mai neaşteptată taxă consemnată de 

istoricii Antichităţii este cea instituită de împăratul roman 

Vespasian (69-79 d.Chr.) pentru folosirea latrinelor 

publice, construite la Roma din dispoziţia lui, pentru ca 

locuitorii să nu-şi mai facă nevoile direct în natură. 

Întrucît unele voci au murmurat atunci împotriva 

acestei cheltuieli socotită de ele ca inutilă, împăratul a 

hotărît să recupereze cheltuiala, stabilind, pentru prima 

oară în lume, o taxă de acces la WC. Dar vocile au 

murmurat, din nou, socotind inadmisibilă taxarea 

omeneştilor nevoi. Asta i-a permis împăratului Vespasian 

să lanseze o sintagmă rămasă celebră peste veacuri: 

"pecunia non olet", adica banii nu au miros. 

Contestatarii au trebuit să tacă, iar latrina publică a 

devenit un simbol de civilizaţie urbană, răspândindu-se în 

timp prin Europa, sub imperialul nume de "vespasiană”. 

 

Impozitul pe fereastră 
În Anglia şi Scoţia Secolelor XVII şi XVIII a fost 

introdus impozitul pe fereastră, care viza oamenii avuţi, 

posesorii unor case mari şi cu ferestre multe. Fereastra era 

simbolul bunei stări. Loviţi de noua reglementare, cei 

săraci au început să zidească ferestrele caselor. 

Există şi astazi în aceste regiuni asemenea case 

medievale, cu ferestrele astupate. Impozitul a fost aplicat 

un timp surprinzător de îndelungat, fiind desfiinţat abia la 

24 iulie 1851, printr-o lege specială. 
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Impozitul pe pălărie 
Tot pe teritoriul Marii Britanii, a funcţionat, în 

perioada 1784-1811, un impozit pentru dreptul de a purta 

pălărie. Într-o ţară unde orice bărbat care se respectă se 

făleşte cu pălăria din cap, era imposibil ca impozitul să nu 

aducă venituri. Şi a adus. Evaziunea era aproape 

imposibilă, întrucît la plata impozitului, contribuabilul 

primea un ecuson, care se fixa chiar pe pălărie. Fireşte câte 

pălării, atâtea ecusoane. 

 

Taxa pe ureche 
Această ciudată taxă a fost introdusă în Tibetul 

anului 1920, dar se pare că originile ei sînt mult mai vechi, 

fiind răspîndită în mai toată China. Pentru fiecare din 

urechile sale, omul trebuia să plătească un liang de argint, 

în schimbul căruia primea un cercel cu care făcea dovada 

contribuţiei.  

Pedeapsa pentru evazionişti: tăierea urechilor. 

 

Impozitul pe barbă 
Pentru a europeniza societatea rusă, Petru cel Mare 

a hotărât să taie bărbile cu care se făleau nu numai 

aristocraţii, dar şi mujicii. 

Măsura nefiind acceptată de cler, a trebuit să 

renunţe la interzicerea bărbii, înlocuind-o cu impozitul pe 

barbă, stabilit prin Ucazul din 1689. Bineînţeles, preoţii 

erau scutiţi de impozit. 
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Taxa pe umbră 
Este de necrezut, dar această taxă a fost stabilită de 

municipalitatea din Veneţia în anul 1993. Toţi proprietarii 

de localuri sau alte imobile, prevăzute cu copertine, 

umbrele, umbrare sau orice amenajare care face umbră au 

fost obligaţi la plata unei sume fixe. Nu ştim dacă legea mai 

este în vigoare şi astăzi. 

 

Impozitul pe viaţă 
În Anglia Secolului XIV, s-a introdus o ciudată 

reglementare, prin care orice persoană aflată în viaţă este 

obligată la plata unei sume fixe, pentru faptul că trăieşte. 

Impozitul se plătea chiar din momentul naşterii unui copil, 

iar legea făcea o interesantă precizare: persoanele 

decedate nu mai datorează impozit pe viaţă. 

 

Impozitul pe frică 
Întrucât în timpul domniei regelui Henric I al Angliei 

(1100-1135), numeroşi tineri se sutrăgeau de la serviciul 

militar, de teama confruntărilor pe câmpul de luptă, 

autorităţile s-au gândit să legifereze situaţia, instituind un 

impozit, prin plata căruia scutirea de armată devenea 

oficială. Taxa a fost denumită impozit pe frică, pentru a da 

amatorilor o nuanţă dezonorantă. Cu toate acestea, 

amatorii nu erau puţini, ceea ce l-a determinat pe regele 

Ioan Fără de Ţară s-o majoreze cu 300%. Legea 

impozitului pe frică a fost în vigoare timp de 300 de ani. 

 



 

 
 

35 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Impozitul pe gazele emise de vaci 
În Noua Zeelandă a anului 2003, s-a iniţiat un 

proiect de lege, prin care proprietarii de vaci erau supuşi 

unui impozit special antipoluant, considerînd că aceste 

ierbivore emit 50% din gazele cu efect de seră.  

 
 

Proiectul de lege pretindea că măsura se impune în 

conformitate cu Protocolul de la Kyoto. În timpul 

dezbaterilor însă a intervenit protestul zootehniştilor - 

Noua Zeelandă este recunoscută ca mare producătoare de 

lapte şi carne de vită. Aceştia au avut succes, proiectul a 

fost respins şi jenanta lege n-a mai apărut. 
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ACŢIUNE 

ANTITERORISTĂ 
 

 

După cum deja ştiţi, pentru un bărbat 

islamic este un păcat să vadă o femeie 

goală, în afară de soţia sa, iar în caz că se 

întâmplă trebuie să se sinucidă. 
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Sâmbăta următoare la ora 1 p.m. toate femeile 

canadiene sunt rugate să se plimbe pe afară (străzi) 

complet nude (naked) ca să poată elimina toţi teroriştii din 

vecinătatea lor. 

E recomandat în vederea acestui efort antiterorist să 

înconjoare (astfel dezbrăcată) zona de locuit timp de 1 oră. 

Toţi bărbaţii patrioţi, trebuie să stea în faţa casei pe 

un şezlong pentru a demonstra  că susţin femeile în 

acţiunea lor şi totodată că nu sunt simpatizanţi ai 

teroriştilor islamici. 

Pentru că Islamul nu permite nici consumul de 

alcool, o cutie de 6 beri reci este şi mai mult o dovadă a 

patriotismului dvs. 

Guvernul Canadian apreciază eforturile dvs. de a 

distruge teroriştii şi aplauda participarea dvs în această 

activitate antiteroristă. 

Dumnezeu să binecuvânteze GREAT CANADA! 

Dacă nu trimiţi acest mesaj la cel puţin o persoană, 

sau nu îl publici undeva, eşti considerat simpatizant cu 

teroriştii, un laş, o posibilă unealtă sau complice de-al lor! 
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HĂRŢILE 

EUROPEI  
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NOUA 

EUROPĂ 
Paradisul european 

Eşti invitat la un prânz oficial. Eşti 

întâmpinat de un englez, bucătarul 

e francez, un italian se ocupă de 

bună dispoziţie a mesenilor, în timp 

ce de întreaga organizare s-a ocupat 

un neamţ. 

 

Iadul european 

Eşti invitat la un prânz oficial. Eşti 

întâmpinat de un francez, mâncarea 

a gătit-o un englez, de bună dispo-

ziţie se ocupă un neamţ, dar nu te 

speria încă: totul a fost organizat de 

un italian. 
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 Un belgian a propus ca aceasta să devină 

Gluma Oficială Europeană, pe care s-o înveţe 

la şcoală toţi copiii. Gluma va îmbunătăţi 

relaţiile dintre popoare, va stimula auto-

ironia şi cunoaşterea interculturală. 

 

 Consiliul European s-a întrunit pentru a lua 

o decizie: va fi gluma oficială sau nu? 

 

 Reprezentantul britanic a anunţat, cu o 

figură foarte serioasă şi fără a-şi mişca 

buzele, că glumă este de-a dreptul colosală. 

 

 Cel francez a protestat, deoarece Frântă a 

fost descrisă într-o manieră negativă. A 

explicat că o glumă nu poate fi bună dacă 

este la adresa francezilor. 

 

 Polonia a protestat, de asemenea, deoarece 

nu este prezentă în glumă. 
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 Luxemburgul a întrebat cine va deţine 

drepturile de autor asupra glumei. 

 

 Suedezul n-a scos o vorbă, dar s-a uitat la 

toţi cu un zâmbet strâmb. 

 

 Danemarca a întrebat unde este referinţa 

sexuală explicită. Dacă este o glumă, ar 

trebui să conţină una, nu-i aşa? 

 

 Olanda n-a înţeles gluma, iar Portugalia n-a 

înţeles ce este o "glumă". Este un concept 

nou? 

 

 Spania a explicat că glumă este amuzantă 

doar dacă ştii că prânzul a fost programat la 

ora 13, când de obicei se ia micul dejun. 

 

 Grecia s-a plâns că n-a fost anunţată despre 

prânz şi a ratat astfel ocazia unei mese 

gratuite. 
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 România a întrebat ce este un "prânz". 

 

 Lituania şi Letonia s-au plâns ca traducerile 

lor au fost inversate, ceea ce este 

inacceptabil, deşi se întâmplă tot timpul. 

 

 Slovenia le-a spus că n-a primit deloc 

traducere, dar nu face caz. 

 

 Slovacia a spus că, din moment ce în glumă 

nu apar o răţuşcă şi un instalator, înseamnă 

că traducerea este greşită. Reprezentantul 

britanic a spus că şi povestea cu răţuşca şi 

instalatorul pare foarte amuzantă. 

 

 Ungaria a anunţat că n-a terminat de citit 

traducerea de 120 de pagini în maghiara. 

 

 Apoi, reprezentantul Belgiei a întrebat dacă 

belgianul care a propus glumă este vorbitor 

de flamanda sau de franceză.  
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 Deoarece, într-unul din cazuri va sprijini cu 

certitudine un compatriot, dar în celălalt caz 

va trebui să refuze, indiferent de calitatea 

glumei. 

 

 În închiderea lucrărilor, reprezentantul 

Germaniei a anunţat că a fost plăcută 

dezbaterea de aici, de la Bruxelles, dar că 

acum trebuie să ia toţi trenul şi să meargă la 

Strasbourg pentru a lua decizia. A cerut ca 

unul dintre cei prezenţi să-l trezească pe 

italian, ca să nu piardă trenul şi să se poată 

întoarce la Bruxelles pentru a anunţa decizia. 

 

 "Care decizie?", a întrebat reprezentantul 

Irlandei. Şi toţi au fost de acord că este 

timpul pentru o cafea. 

 

 Bulgarii, ca de obicei, n-au înţeles nimic. 
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ŢARĂ DE 

VÂNZARE 
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Stare tehnică: are probleme cu alimentarea; o 

mică defecţiune la mecanismul de direcţie, că nu ţine linia 

dreaptă şi merge cam înfrânată; cutia de viteze e blocată în 

marşarier; este înmatriculată în Europa, cu numere 

provizorii, se mai poate circula cu ea maxim o lună. 

 

 
 

Istoric: este fabricată acum 2.000 de ani, sub 

licenţă romană. A fost avariată în repetate rânduri. Prima 

dată a fost condusă de nişte ciobani, dar au mai călărit-o şi 

alţii. A fost reparată numai cu piese second-hand, aduse de 

pe la turci. O perioadă a fost condusă bine de nişte nemţi, 

Carol I şi Ferdinand, dar apoi a încăput iarăşi pe mâna 

unor idioţi, care au băgat-o prin toate gropile. 

Exteriorul a fost vopsit în 1989, dar interiorul 

este încă plin de rugină. A mai avut câteva reparaţii 

capitale: în 1600, 1859 şi 1918, dar a mai şi pierdut o 

parte din piese. 
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Combinaţii: predau leasingul, mai sunt de plată 

la ea câteva zeci de miliarde de euro. Accept şi variante de 

schimb cu o ţară similară din Africa, oricât de mică ar fi, 

dar să funcţioneze. 

De ce o vând? Sincer să fiu, o vând că m-a lăsat 

în drum şi nu mă pricep la ea. Plus că îmi consumă cam 

mult şi, ca s-o repar, mă costă cât nu face. Oricum, eu n-am 

permis de conducere pentru categoria asta de ţară, aşa că 

să o conducă cine s-o pricepe. Dacă nu o vrea nimeni, o 

dezmembrez şi o vând pe bucăţi. E păcat de ea, vă spun. 

Sper să o ia cineva care se pricepe! 
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RĂUTĂŢI 

ROMÂNEŞTI 
 

 
 

Românii nu au înţeles de câteva sute 

de ani că viitorul unei ţări, ca şi al unui om, 

se construieşte, nu se visează. 
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Cea mai fericită femeie din România este Oana Lis. 

La ea vine moşul în fiecare seară.   

 

  

Într-o familie românească ideală, soţia habar n-are 

de unde vin banii, iar soţul n-are idee pe ce se duc. 

 

  

Burtă mare a bărbatului român nu e de la bere, e 

pentru bere. 

 

  

McDonald’s a devenit o instituţie naţională în 

România. Dar a merge la McDonald’s pentru o salată este 

ca şi cum ai merge la prostituate pentru o îmbrăţişare 

 

  

Lenea la români: obicei de a te odihni în avans. 

 

  

Românul ştie că în rai e mai bine, dar în iad are cei 

mai mulţi prieteni! 

 

  

Un român se trezeşte cu o mahmureală groaznică. 

Merge la baie şi, privindu-şi faţă umflată şi mototolită şi 

ochii bulbucaţi, spune:  

- Păi, cum dracu’ să nu bei cu făţău ăsta?! 
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Pentru feciorul român, să te duci în club cu prietena 

e ca şi cum te-ai duce în pădure cu un copac. 

Ești un cetățean român pensionar bolnav și 

guvernul spune că nu există nicio îngrijire medicală la 

domiciliu disponibilă pentru tine. 

Deci, ce faci? 

Planul nostru pentru pensionarii de 65 ani sau 

mai în vârstă: vi se dă o armă și patru gloanțe. 

Vi se permite să trageţi în patru politicieni. 

Desigur, acest lucru înseamnă că veţi fi trimis la 

închisoare, dar aveţi avantajul ca veți primi trei mese 

pe zi, un acoperiș deasupra capului, încălzire centrală, 

aer condiţionat şi tot suportul de îngrijire a sănătății de 

care ai nevoie! 

Aveţi nevoie de dinţi noi? Nicio problemă. Nevoie 

de ochelari? Asta-i grozav. 

Aveţi nevoie de un nou șold, genunchi, rinichi, 

plămâni sau inimă? Sunt toate acoperite. 

Ca un bonus, copiii dvs. pot veni în vizită la 

dumneavoastră la fel de des cum o fac acum. 

Și cine va plăti pentru toate astea? Este același 

guvern care tocmai ţi-a spus că nu își poate permite să 

te îngrijească după ce ai plătit 40 de ani taxele către 

stat. Și poți să scapi de patru politicieni inutili, şi, în 

plus, pentru că ești un prizonier, nu trebuie să mai 

plăteşti taxe pe venit. 

Este aceasta o țară mare sau ce? 
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Povesteşte românul de la bloc: Noapte. Ora trei. 

Brusc, vecinul a început să bată cu pumnul în uşa mea. M-

am speriat atât de tare încât am scăpat bormaşina din 

mâini! 

 

  

Dacă o femeie româncă vrea să îngenuncheze un 

bărbat român, se dezbracă şi stă în patru labe. 

 

  

Când te cerţi cu un român prost, asigură-te că nu 

face şi el acelaşi lucru. 

 

  

De Halloween, Oana Zăvoranu şi Monica Tatoiu doar 

se demachiază. 

 

  

Concluzia unui român la sfârşitul vieţii: N-am cerut 

vieţii nimic. Tot ce am avut, i-am smuls. Şi tot ce n-am 

avut, mi-a furat. 

 

  

Din ciclul realitatea depăşeşte orice imaginaţie în 

România. Caz medical la Floreasca: nişte tipi au făcut un 

chef într-o casă undeva pe Primăverii (o casă din aia 

veche, cu scară interioară, rotundă). La ora 11 noaptea au 

rămas fără bere şi au zis că pleacă să mai cumpere.  
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Dar erau puţin turtiţi şi s-au hotărât să coboare cele 

4 etaje cu schiurile; s-au echipat şi au coborât. La etajul 2, 

era o babă de 84 ani care ducea gunoiul.   

Ăştia au dat peste ea şi, naşpa, accident, vine 

salvarea, o duc la Floreasca cu fractură de bazin. Se trezesc 

ăştia din beţie a dolua zi şi merg la Floreasca să vadă 

despre ce este vorbă. La spital, baba nu mai era (patul gol, 

proaspăt aranjat).  

Ăştia, cică, au îngheţat că a murit şi se duc la medicul 

de gardă să vadă ce este. De acolo, află că baba era 

transferată la spitalul 9 (psihiatrie) pentru consult, pentru 

că toată noaptea, baba insistase că o lovise un schior pe 

casa scării... 

 

  

Am fost la mare vara trecută şi la un moment dat 

salvamarul, foarte panicat, a scos toţi oamenii din apă, 

pentru că se vedea un rechin venind spre mal... Când s-a 

mai apropiat ce credeţi? Tonciu făcea pluta. 
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PERFORMANŢĂ 

ROMÂNEASCĂ 
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Se organizează un concurs mondial: „Cine face cel 

mai mare avion din lume?”. 

Pe pista imensă a unui aeroport din Nevada 

aterizează primul concurent: un avion american. 

Coboară echipajul şi vin imediat lângă ei: juriul, 

autorităţile locale, ziariştii, televiziunea, public (câteva 

sute de curioşi). 

Prima întrebare: 

- Cât de mare este? 

Şeful de echipaj: 

- Păi, are cam 500 de metri lungime... 

- Nu, nu! Nu ne interesează măsurători! Spuneţi-ne 

ce aveţi înăuntru ca să vă jurizăm. 

- Păi avem 1.000 locuri pe scaune clasa economic, 

200 clasa business, 50 cuşete pt VIP-uri, 5 baruri, 1 

restaurant, mall, sala de gimnastică aerobică, salon de 

coafură, biliard, bowling...  

- Uau! Nu se poate! Să nu spuneţi că aveţi şi piscină! 

- Ba da! Piscina cu valuri, sus, pe terasă... 

- Nemaipomenit! 

Şi încep ăia din juriu să dea notele: 10, 9, 10, 9... 

Aterizează al doilea concurent: un avion rusesc. 

Coboară echipajul şi încep iarăşi întrebările: 

- Cât de mare este? 

Şeful de echipaj răspunde: 

- Păi, are cam 800 de metri lungime pe 750 metri 

lăţime... 

- Nu, nu! Nu ne interesează măsurători! Spuneţi-ne 

ce aveţi înăuntru ca să vă dăm notele! 



 

 
 

60 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

- Păi avem aşa: 1 batalion de infanterie... cam 1500 

locuri pe scaune, 1 pluton de cercetaşi, 1 pluton de genişti, 

1 pluton de mitraliori... Ăştia au 500 locuri în picioare, mai 

avem paraşutişti, bineînţeles... Ăăă... 3 tancuri, 5 TAB-uri, 

10 tunuri plus obuziere, plus intendenţă, infirmeria, 

cantină, depozitul de muniţie... 

- Uau! Nu se poate! Altceva? 

- A, să nu uit: unitate de rachete şi unitate de 

protecţie chimică, radiologică şi bacteriologică. 

- Nemaipomenit! 

Şi încep aia din juriu să dea notele: 10, 9, 9, 10... 
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La un moment dat apare un echipaj fără avion. 

Reporterii întreabă: 

- Voi cine sunteţi şi de unde veniţi? 

- Echipajul român şi venim din România. Eu sunt 

copilotul Vasile, purtătorul de cuvânt... 

- Şi unde e avionul? Ce s-a întâmplat? 

- Nu l-am adus că nu aveam unde ateriza... V-am 

verificat cu Google Earth... nu merge... E locul strâmt aici în 

Nevada... Dar am adus schiţele... 

- Nu, nu! Nu ne interesează dimensiunile! Spuneţi-ne 

ce aveţi înăuntru! Cât e de spaţios? 

- E imens! 

 

- Cât de imens?! Americanii au amenajări sportive... 

Ruşii au tancuri... Voi ce aveţi înăuntru? 

- Păi, să vă dau un exemplu. La primul zbor... Am 

decolat... Am luat altitudine... Şi a început să vibreze aripa 

stângă. Am verificat instrumentele de bord... Nimic! Totul 

era OK. Condiţiile meteo excelente... Ce putea fi?! 
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Şi zice domnul comandant: „Vasile! Ia scoate tu 

Loganul din garaj şi mergi în aripa stângă şi vezi ce-i 

acolo.” 

Şi scot Loganul, merg în aripa stângă (că doar nu era 

să merg pe jos) şi acolo, ce să vezi?! Pe stadion, că avem 

stadion acolo, era meci România - Spania, şi săreau ăia ca 

demenţii în tribune, făceau „valuri”, aruncau petarde, într-

un cuvânt, era balamuc... Pe terenul de golf, alea de tenis 

sau ăla de atletism, nu era nimeni. 

Era clar, se mişcase centrul de greutate... A trebuit să 

întrerupem meciul... Le-am dat la megafon să stea liniştiţi 

că am decolat! Au mai fluierat ei până s-au liniştit... A 

dispărut vibraţia... Şi am plecat înapoi spre cabină... 

Nici n-am ajuns bine în cabină că zice iar domnul 

comandant: „Vasile! Ia Loganul din garaj şi mergi în aripa 

dreaptă că a început acuma asta să vibreze.” 

Buun... Merg iar în garaj... Scot Loganul şi merg în 

aripa dreaptă. Acolo, ce să vezi?! În cadrul parteneriatului 

NATO, o unitate română şi una germană (ambele de 

tancuri) făceau trageri în poligon. Unii trăgeau din mers, 

alţii din opriri scurte... Viraje strânse... Motoare ambalate... 

Normal că vibra aripa... Nu?! 

Ne-am chinuit ceva să-i oprim şi pe ăştia, le-am dat 

prin radio. Am pus câţiva soldaţi să tragă rachete de 

semnalizare. Doamne Fereşte! Trăgeau cu proiectile ade-

vărate! Dacă sărea o schijă unde nu trebuia? 

Ăia din juriu au rămas cu gurile căscate: 

- Uaaauuuuu! 

Şi copilotul Vasile continuă: 
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- Staţi, că asta nu-i nimic! Am rezolvat aripa dreaptă, 

mă întorc în cabină... 

Şi zice domnul comandant: „Vasile! Mă trage 

curentul de vreo jumătate de oră, ia vezi că în coada 

avionului, mai mult ca sigur, femeia de serviciu a uitat şi 

uşa şi gemuleţul de la baie deschise”. 

Am luat Loganul... Am trecut pe la staţia PECO... Că 

nu mai aveam benzină... Şi am plecat spre coada avionului. 

Când am ajuns, se înserase. Şi... asta era! Avea 

dreptate domnul comandant: baia avea şi uşa şi gemuleţul 

deschise... Lumina era uitată aprinsă...  

Şi în jurul becului se învârteau avionul american şi 

cu ăla rusesc! 
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OMUL FĂRĂ 

DATORII 

 

DNA s-a autosesizat în cazul botoșeneanului  

fără datorii la întreţinere. 
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 După ce mai multe ziare locale au scris pe larg 

despre misteriosul botoșenean care nu a avut niciodată 

datorii la întreţinere, DNA s-a autosesizat şi a deschis o 

anchetă. Procurorii urmează să verifice dacă cetăţeanul 

fără datorii a avut surse de venit exclusiv legale.  

Scandalul a pornit de la administratorul blocului în 

care locuieşte botoșeneanul, care a intrat la bănuieli după 

ce a remarcat că există un singur locatar care nu are 

absolut nici o datorie la întreţinere. „Nimeni nu-şi poate 

plăti întreţinerea la timp doar din bani câştigaţi cinstit. Cu 

siguranţă e ceva necurat la mijloc”, a declarat acesta 

pentru presa locală. 

Mai mult, vecinii de palier ai botoșeneanului au făcut 

declaraţii şocante despre obiceiurile acestuia. „N-a fost an 

în care să nu meargă în concediu măcar 10 zile”, acuză o 

vârstnică de 82 de ani. „L-am atenţionat de mai multe ori 

că a uitat lumina aprinsă când a plecat de acasă, însă mi-a 

spus, sfidător, că-şi permite orice factură de electricitate”, 

acuză o alta. 

În cazul în care botoșeneanul nu va putea justifica 

toată suma achitată pentru întreţinere în ultimii cinci ani, 

cel mai probabil averea sa va fi confiscată. Până la 

finalizarea anchetei, aceasta a fost pusă preventiv sub 

sechestru. 
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SUSPENDATUL 

ŞI SUSPENDACII 
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Geoană i-a spus Mihaelei: “Uite ce bine că n-am ieşit 

preşedinte, că acum pe mine mă suspendau!” 

 

  

La fel ca şi precedentul preşedinte interimar, Nicolae 

Văcăroiu, şi Crin umblă cheaun, dar din motive diferite. 

 

  

Mii de tineri au ieşit în Piaţa Universităţii pentru a 

protesta împotriva faptului că au trecut deja zile bune de 

când nu ştiu împotriva a ce protestează. 

 

  

Crin Antonescu a profitat de ocazie pentru a 

sărbători faptul că e prima dată când vine trei zile 

consecutiv la Parlament. 

 

  

Parlamentul trebuie să decidă azi şi cine va avea 

grijă de EBA după suspendare. 

 

  

În timpul şedinţei, profitând de neatenţia presei, 

Victor Ponta şi-a mai trecut câteva titluri universitare în 

CV. 

 

  

Crin Antonescu a cerut de câteva ori plenului să facă 

linişte, că e obosit. 
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Deşi se află de doar câteva minute la Parlament, 

Băsescu a reuşit să încalce Constituţia de încă trei ori. 

 

  

Vorbeşte Eugen Nicolăescu. Tot ce am reţinut din 

discursul lui este faptul că omul e rârâit. 

 

  

Csibi Barna a suspendat în faţa Palatului 

Parlamentului o păpuşă cu chipul lui Traian Băsescu. 

 

  

Parlamentarii USL au cerut pedeapsa maximă 

pentru Băsescu, suspendarea cu executare. 

 

  

Dacă nu reuşeşte să îl suspende, Ponta a spus că va 

cere concedierea lui Băsescu pentru că vine beat la locul 

de muncă. 

 

  

Crin Antonescu îl acuză pe preşedinte că îşi 

prelungeşte intenţionat discursul ca să ajungă la ora lui de 

culcare. 

 

  

Udrea tastează pe telefon: "Crin, tu ştii că eu 

întotdeauna am avut o slăbiciune pentru tine". 
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Ponta aşteaptă să se termine toate discursurile, ca să 

aibă de unde să se inspire pentru luarea lui de cuvânt. 

 

  

Simţind că se apropie finalul şedinţei, Crin îşi 

pregăteşte pijamaua. 

 

  

Vasile Blaga vorbeşte ca un adevărat secretar de 

partid, liderii PSD regretă acum că nu au reuşit să-l aducă 

la ei. 

 

  

Crin râde, înseamnă că au început desenele animate 

de seară şi după aia nani. 

 

  

Uluitor! Un parlamentar a adormit în timpul şedinţei 

înaintea lui Crin! 

 

  

Băsescu a plecat din sală în timpul discursului lui 

Crin ca să mai fie tiran câteva minute. 

 

  

Crin a folosit de 2 ori cuvântul "camarilă" în 

discursul său, site-ul DEX Online a picat deja din cauza 

traficului. 
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Crin a atacat în discursul său "partidul lui Iliescu", 

Ponta aruncă disperat cu ghemotoace de hârtie în el. 

 

  

Elenei Băsescu i se traduc discursurile în cască. 

 

  

Crin e supărat că Băsescu a ieşit fără să-l întrebe şi 

pe el dacă vrea o cafea. 

 

  

Parlamentarii UDMR vor vota cum le cere conştiinţa 

şi obligaţia morală de a avea măcar un ministru în Guvern. 

 

  

Vorbeşte Dan Şova. Parlamentarii PDL îi sugerează 

să zică ceva şi de Holocaust, ca de obicei. 

 

  

Băsescu s-a întors, bine dispus. Se pare că Elena a 

luat, în fine, Bac-ul. 

 

  

Miting împotriva preşedintelui în Piaţa Universităţii. 

Dacă mai stau un pic, o să fie un miting împotriva a doi 

preşedinţi. 

 

  

Tăriceanu a ţinut un discurs fotomodel. 
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S-a întors Băsescu în sală - analiştii politici spun că 

acesta ar fi un semn clar că nu mai are ţigări. 

 

  

Vorbeşte Mircea Geoană. Eşti mulţumit, Traian 

Băsescu? 
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Băsescu a fost suspendat. Spre sediul Antena 3 se 

îndreaptă mai multe camioane cu confeti, pentru a se  

sărbători cum se cuvine suspendarea lui Băsescu. 

 

  

După suspendare, premierul Ponta a anunţat că nu 

va mai ţine şedinţe de Guvern, pentru că nu mai au ce 

discuta. 

 

  

La final, Băsescu a mai cerut un rând de voturi. 
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ROMÂNEŞTE 

PE ŞEST 
 

 
 

Sunt câteva greşeli cu care românii s-

au împrietenit atât de bine încât le iau cu 

ei peste tot: la muncă, la întâlnirile cu 

prietenii, în vacanţe. Generoşi, părinţii 

împărtăşesc erorile cu micuţii lor, astfel 

încât, deseori, greşeala devine normă. 
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Încercarea de a evita cacofoniile îi face pe români să 

comită greşeli mai grave. Cum ar fi inventarea de sintagme 

inutile. Este şi cazul lui "ca şi", o construcţie care s-a 

strecurat repejor în vocabularul nostru. În prezent, acest 

ciudat "ca şi" a început să fie folosit chiar şi când nu se 

urmăreşte evitarea unei cacofonii. Iată un exemplu cu 

adevărat edificator, pe care l-am auzit la un părinte, într-o 

discuţie cu un cadru didactic: "Mă bucur că fetiţa mea vă 

are ca şi profesoară". 

 

  

Unul dintre cele mai des folosite cuvinte inventate 

este "vroiam". Greşeala vine din "amestecarea" formelor 

verbelor "a vrea" şi a "voi". Puse la imperfect, verbele se 

conjugă astfel. "A vrea" are formele "eu vream", "tu vreai", 

"el/ea  vrea", "noi vream", "voi vreaţi", "ei vreau", iar "a 

voi" - "eu voiam", "tu voiai", "el/ea voia, "noi voiam", "voi 

voiaţi", "ei/ele voiau". Aşadar, nici urmă de "vroiam", 

"vroia" sau "vroiaţi"! 

 

  

Însă, "drama" verbelor "a voi" şi "a vrea" păleşte în 

faţa următoarei greşeli de care vom vorbi. Chiar şi unul 

dintre cele mai folosite verbe ale limbii române, "a avea", a 

fost măcelărit verbal de români. Unii au născocit 

construcţiile "să aibe" şi să "aivă", alţii, chiar mai fantezişti, 

au venit cu "să aive". Iar forma corectă, "să aibă", a ajuns 

să fie în ... inferioritate de vorbitori. 
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Greşeala are un demn reprezentant în conducerea 

statului, preşedintele Traian Băsescu. Iată câteva întrebări 

puse de români pe forumuri, găsite rapid pe internet: "Câţi 

copii trebuie să aibe o familie?", "Câte kilograme trebuie să 

aibe tortul de nuntă?", "Ce acte trebuie să aibe maşina 

dacă e înmatriculată pe Spania?". Dar greşeala e prezentă 

şi în presă. Cei de la manager.ro ne vorbesc despre 

calităţile de bază pe care "trebuie să le aibe" potenţialii 

angajaţi. Probabil, doar limba străină e obligatorie, cea 

maternă e facultativă. 

 

  

Situaţia următorului cuvânt este de-a dreptul 

dramatică. Varianta corectă a ajuns să fie atât de puţin 

folosită de populaţie, încât te întrebi dacă vom reuşi să 

schimbăm ceva în viitorul apropiat. Vorbim despre 

"piuneză", forma corectă concurată de greşitul, dar 

popularul "pioneză".  

 

  

Folosirea greşită a lui "decât" în loc de "doar" (şi 

invers) este probabil cea mai populară eroare sau oroare 

gramatică, spuneţi-i cum vreţi. Atât de populară, încât şi 

Mircea Geoană a făcut-o, în dezbaterea televizată 

anterioară prezidenţialelor din 2009. "Mai aveţi decât trei 

zile de mandat", spunea Geoană la acea vreme, într-un 

schimb de replici cu Traian Băsescu. Social-democratul 

avea să piardă alegerile. "Decât" câteva voturi i-au lipsit 

pentru a deveni noul preşedinte. 
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Cum e corect? Regula e destul de simplă. "Decât" se 

foloseşte în structuri negative şi "doar" în cele afirmative. 

Exemple: "Nu am decât 5 lei în buzunar", "Am doar 5 lei în 

buzunar" sau, ca să corectăm formularea din paragraful 

anterior, "Doar câteva voturi i-au lipsit pentru a deveni 

noul preşedinte". 

 

  

La fel stau lucrurile şi cu "saxana". Probabil cei mai 

mulţi dintre voi îl cunoaşteţi ca "sarsana", dar acest din 

urmă cuvânt nu există în limba noastră.  

Acest sinonim pentru încărcătură, boccea a fost 

preluat din limba sârbă, unde forma sa este "seksana". 

 

  

O altă greşeală îl are ca "port-drapel" pe fostul 

premier Călin Popescu Tăriceanu, devenit faimos pentru 

aversiunea pe care o avea (şi, probabil, încă o are) pentru 

"pe care". Şi Mihai Tatulici are deseori scăpări cu "pe"-ul în 

acuzativ, dar nu cumva să trageţi concluzia că, dacă nu 

puneţi "pe"-ul atunci când e nevoie de el, o să ajungeţi 

demnitari de stat sau jurnalişti TV. Deşi, iată, şanse există! 

Cum e corect? Acel "pe" face diferenţa între subiect 

şi complement direct, explică Rodica Zafiu într-un articol 

din "România Literară". Iată câteva exemple: "Cartea care 

e pe masă", "Cartea pe care am luat-o de pe masă"; sau, ca 

să îl corectăm pe Tăriceanu, "Calităţile pe care le au (unii 

miniştri)". 
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78 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

  

În anii în care românii îşi luau credite câte nu puteau 

să plătească în întreaga viaţă pentru a-şi lua un amărât de 

apartament vechi, pe tarlaua lexicală autohtonă a apărut şi 

"locaţie". Dar nu folosit corect, ca sinonim pentru "chirie". 

Dacă o persoană spunea, într-o discuţie cu prietenii, "Mi-

am găsit un apartament la 60.000 de euro", se găsea un 

coleg să întrebe "Şi cum e locaţia?". 

Cum e corect? Potrivit DEX, "locaţie" reprezintă 

"chiria plătită pentru anumite lucruri luate în folosinţă 

temporară". 

 

  

Merită notat că românii s-au cam plictisit de 

"engleji" şi "franceji", de "ţigare" şi "sălbatec", iar aceste 

aberaţii lexicale pot fi plasate cu mândrie în categoria "pe 

cale de dispariţie". Însă, există o formulare greşită care a 

ţinut piept, cu mare succes, trecerii anilor. "Cât aveţi 

ceasul?" este o întrebare pe care românii o adresează 

adesea. Aparent, nu pare nimic greşit, dar încercaţi să 

analizaţi logic extrem de slaba legătură dintre cuvinte. 

Cum este corect? Întrebarea poate fi "Aveţi un ceas?" 

sau, pentru a fi şi mai expliciţi, "Cât este ceasul?". 
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MIC DICŢIONAR 
român - român 
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acordeon pianul săracilor 

actriţă  matriţă pentru fabricarea acelor 

admiraţie un mijloc comod de a lăsa  

să se creadă că ai înţeles 

aiurea  loc bine determinat  

spre care ne îndreptăm 

album  cimitir cu morţii afară 

alpinist  un tip niţel prăpăstios 

altercaţie schimb de cuvinte cu parul 

altruism  arta de a te servi de alţii,  

având aerul că le vrei binele 

amânat  fără mâini 

amendă  dare de seamă 

ampulă  amintiri din tinereţe 

apoplexie stare de disconfort creată de apa 

provenită de la vecin, 

neconvenţional, prin tavan 

apoi  apă mare 

aţâţat  fără sâni 

balamuc  a tunat şi i-a adunat 
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baniţă  pălărie modernă  

pentru tărâţele din cap 

basma  a spune basme 

batalion  fratele mai mic al plutonierului 

Batal Gheorghe 

băţ  bastonul în copilăria sa 

bârfa  singurul zgomot ce se propagă  

mai iute ca sunetul 

a bâjbâi  a da din colţ în colţ 

birmania predispoziţie maladivă a unui  

   ministru de finanţe de a pune  

noi taxe şi impozite 

bizar  zar dublu 

boboc  Boc bâlbâit 

bocanci  ghete analfabete 

cacofonie proprietate a sunetului  

specifică manelelor 

cască  ordin pe care comandantul  

îl dă militarilor cu puţin timp 

înainte de culcare 

căluş  unul mic, dar bun de gură 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

celuloză  boală căpătată în închisoare 

cimbru  marcă poştală din Banat 

colonel  intestinul subţire 

combinezon lenjerie uşoară, transparentă, 

purtată de lucrătorii de pe combine 

contradicţie ceva împotriva dicţiei,  

spre exemplu căluşul  

cruciat  îşi purta crucea cu mândrie  

în evul mediu 

curcan  invitat de onoare la masa  

de Revelion 

damigeană sticlă suferindă de obezitate 

debitori  ăştia sunt tot timpul la datorie 

decembrie luna special dedicată 

comercianţilor 

dogmă  răspunsul la întrebarea  

"Ce rasă e câinele ăsta?" 

dragoste e ca ciupercile: nu ştii dacă e bună 

sau rea, decât după ce e  

prea târziu 

drumeţ  unuia căruia îi place să tot bată  

câmpii 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

evadat  răspunsul la întrebarea "Cine dat 

ţie măr, Adam?" 

expert  cel ce ştie din ce în ce mai multe 

lucruri despre din ce în ce mai 

puţine lucruri 

femeie  enigmă care spune tot 

fidelitate cuvânt care nu mai are nici un sens 

pentru bărbaţii trecuţi de 50 de ani 

fricos  om care gândeşte cu picioarele  

în caz de pericol 

gargară  boală parlamentară 

generaliza verb mai mare în grad decât  

"a coloneliza" 

ginere  naiv ce credea că nu există decât  

o singură femeie în viaţa lui 

harem  visul soţului după ce s-a certat  

cu nevasta şi doarme singur  

pe canapeaua din sufragerie 

hipopotam purice cu gabarit depăşit 

ibovnic  schimbul doi în căsnicie 

împrăştiere rezultatul procesului  

prin care beţivii se fac praştie 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

înger  cel cu care crezi că te-ai căsătorit 

învinuire procesul de fermentare a mustului 

înviorat  prevăzut cu vioară 

jalon  ţăruş cu studii superioare 

lună  soarele poeţilor 

maimuţă animal cu apucături omeneşti 

măcel  mac mic 

meritoriu teritoriul ocupat de livada de meri 

mila  pereche de note muzicale folosită  

la măsurarea distanţelor;  

se cunosc: mila terestră,  

mila marină şi mila publică 

moliere  cutiuţe în care se păstrează 

 naftalina 

monolog olog de un picior 

mops  câine care a făcut ceva box  

la viaţa lui 

nas  port-ochelari 

nasol  amintiri despre viitor 

nevastă  femeie câte te încântă o lună  

şi te descântă apoi toată viaţa 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

pace  principala justificare a unui război 

palmă   o donaţie între vii 

palpitaţii ritmul dragostei 

pasiune  incendiu incontrolabil 

perucă  proteză la cap 

ping  pong 

pipernicit dat cu mult piper 

pisică  coada-şoricelului 

pirelli  firmă care a dat faliment când  

or venit moldovenii cu "firma  

pi buni" 

piron  locul unde opreşte trenul în gara 

din Iaşi 

poligam  bărbat căruia nu-i frică de soacre 

politeţe   arta de a-ţi camufla sentimentele 

propoziţie vorbă-lungă 

prudent  pastă de dinţi cu extras de prune 

regim  pedeapsa unui gurmand 

renunţare gumă de şters pe bot 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

sărut  transmiterea sentimentelor pe gură 

sifon  apă cu nervi 

soacră  viciul ascuns al unui mariaj 

şifonier  spaţiu locativ pentru cei prinşi  

la nevestele altora 

şoarece  şobolan subnutrit 

scumpete termen drăgăstos adresat femeii 

 iubite pe timp de inflaţie 

soios  de soi 

sopran  cântăreţ cu alea mici, mici 

stea  veioză cosmică 

sticlă  damigeană de buzunar 

taur  tip ce-şi pune mereu lumea în cap 

testament generozitate forţată 

tir încrucişat camion turcesc în care şoferul 

dezleagă integrame împreună cu  

o fetiţă rătăcită prin parcare 

tractor  actor cu mult trac 

tulei  exclamaţie de uimire  

(aprox. „tu îmi ceri mie lei?!”) 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

ţâţă  sân care nu ne mai place 

uragan  care vine, vine, vine, calcă totul  

în picioare 

viitor  fantasmă ce ne ghidează acţiunile 

vin  unul căruia îi stă bine înfundat 

zarvă  nişte femei la un loc 

 

 

 

 



 

 
 

90 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

NEDUMERIRE 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

ŞOFERII 
ŞI LIMBA 

ROMÂNĂ 

 

Ce mai declară românul în caz de accident? 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

  

În timp ce mă deplasam cu autoturismul proprietate 

personală pe DN1 în direcţia Otopeni, un avion mi-a tăiat 

calea, prin aer. Nu cred că circulă regulamentar, întrucât 

era foarte aproape de sol. Atunci fiul meu a ţipat, şi 

normal, pentru că era disperat, el are doar 9 ani, şi eu am 

accelerat ca să evit avionul şi am intrat în maşina din faţa 

mea care era condusă de o femeie. Să ştiţi că femeia m-a şi 

înjurat. 

 

  

Şoferul dubei s-a uitat exact în ochii mei şi eu am 

accelerat, pentru că am considerat că ne-am înţeles din 

priviri. Sigur că n-am mai semnalizat, dar pe urmă şoferul 

respectiv n-a mai vrut să recunoască că s-a uitat la mine... 

Dar eu pot să vă spun că are ochii albaştri. 

 

  

Eu stăteam liniştit pe loc, la semafor. Deodată 

maşina a plecat singură şi l-a atins în bară pe conducătorul 

auto din faţa mea. Atunci el s-a enervat şi a dat tare cu 

spatele şi mi-a spart farurile şi mi-a îndoit bară... Eu n-am 

avut nici o vină. 

 

  

Eu mă deplasam regulamentar, dar din toate părţile 

veneau maşini. Atunci eu am oprit. Să se înghesuie ei, dacă 

sunt şmecheri! Şi tocmai pe mine, care stăteam pe loc, m-a 

îndoit unul cu maşina de şmecher. Cred că era fotbalist, că 

ăştia se înghesuie aşa. 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 
 

  

O femeie se prefăcea că traversează. Pe şoferul din 

faţa mea l-a păcălit şi a frânat. Am oprit şi eu, dar şoferul 

din spatele meu, care şi el îşi dăduse seama că femeia se 

preface, a intrat în mine şi m-a împins în maşina din faţă. 

Pe urmă a fost cum am spus eu. Femeia nici n-a mai 

traversat. 

 

  

Încercând să omor o muscă am intrat cu mașina în 

stâlpul de telegraf. 

 

  

Apropiindu-mă de intersecție, nu am văzut nici un 

vehicul venind din dreapta mea, așa că am lovit mașina din 

față. 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

  

Conduceam mașina de 40 de ani când am adormit și 

am avut accident. 

 

  

Am văzut cum autoturismul din faţa mea a lovit 

pietonul, dar pietonul s-a ridicat şi atunci l-am lovit şi eu. 

Nu credeam că se mai ridică. 

 

  

Bătea vântul cu peste 100 de kilometri la oră din 

spate. Eu circulam cu 50 la oră, dar vă daţi seama că vântul 

mă împingea foarte tare. Eu am frânat, dar n-am putut 

evita impactul pentru că m-a împins vântul cu o viteză de 

aproximativ 60 de kilometri pe oră, ţinând cont de forţele 

de frecare... 

 

  

Cred că aţi observat că la semafoarele astea noi, 

moderne, este şi culoarea albastră. Când s-a aprins 

albastru, eu nu am ştiut ce să fac pentru că nu scrie în 

regulament. Am pornit, dar după-aia am oprit pentru că 

mi-am dat seama că la culoarea albastră în mod normal 

trebuie să eliberezi banda de circulaţie. Îl rog pe această 

cale pe domnul ministru să ia măsurile care se impun. 

 

  

 Pietonul nu știa în ce direcție să se îndrepte, așa că 

l-am călcat. 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 

  

Cauza indirectă a accidentului a fost un ins mărunt 

într-o mașină mică cu gură mare. 

 

  

Stâlpul de telefon se apropia repede. Am încercat să 

virez în afara direcției lui când el m-a lovit în față. 

 

  

Pe un formular de asigurare (șoferul lovise o vacă): 

– Cum ați avertizat dumneavoastră? // – Claxon! 

– Cum a avertizat celălalt? // – Muuuu! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

  

Mașina din faţa mea a lovit pietonul, dar acesta s-a 

sculat, așa că l-am lovit și eu. 

 

  

Cealaltă mașină a intrat în mine fără să mă 

atenționeze asupra intențiilor ei. 

 

  

Am plecat de la marginea șoselei, m-am uitat la 

soacră-mea și am trecut peste parapet. 

 

  

 Când m-am apropiat de intersecție a apărut un 

semn de stop în locul în care nici un semn de stop nu mai 

apăruse vreodată. 

 

  

Ca să evit lovirea barei mașinii din față, am călcat 

pietonul. 

 

  

O mașină invizibilă a apărut de nicăieri, mi-a lovit 

vehiculul și a dispărut. 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

PREOŢII 
ŞI LIMBA 

ROMÂNĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţuri  

găsite pe 

afişierele  

unor parohii, 

unde 

ingenuitatea  

şi unele carenţe 

de punctuaţie 

produc 

rezultate 

rizibile. 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

  

Pentru toţi cei care au copii şi nu ştiu, avem un loc 

special amenajat pentru aceştia. 

 

  

Joi, la 5 după-amiază, va fi adunarea grupului de 

mame. Toate cele care vor să facă parte din acest grup, 

sunt rugate să se adreseze parohului, în oficiul acestuia. 

 

  

 „Grupul de încredere în sine însuşi” se reuneşte joi 

seara, la 7. Vă rugăm să folosiţi intrarea din spate. 

 

  

Vineri seara, la 7, copiii din oratoriu vor prezenta 

spectacolui Hamlet, de William Shakespeare. Comunitatea 

este rugată să participe la această tragedie. 

 

  

Stimate doamne, nu uitaţi de vânzarea de bine-

facere! E un bun mod de a vă descotorosi de lucrurile 

inutile, care vă împovărează casă. Aduceţi-vă şi soţii. 

 

  

Tema catechezei de astăzi: „Iisus merge pe apă”. 

Tema catechezei de mâine: „În căutarea lui Iisus”. 

 

  

Corul bătrânilor va fi desfiinţat pe toată perioada 

vacanţelor de vară, cu mulţumirile întregii parohii. 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 
 

  

În rugăciunile voastre, amintiţi-i pe toţi cei 

neîncrezători şi sătui de parohia noastră. 

 

  

În costul de participare la conferinţa „Rugăciuni şi 

post negru” va fi inclus şi costul meselor. 

 

  

Vă rugăm să puneţi alături de ofertele din plic şi 

morţii pe care doriţi să-i pomeniţi. 

 

  

Marţi seara, cina pe bază de fasole în salonul 

parohial, urmat de concert. 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 

ETERNĂ, 

FASCINANTĂ... 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 

 

POETICALE 

ROMÂNEŞTI  
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 

 

Dintotdeauna 
 

Aşa fu dintotdeauna, 

Totul pare neschimbat: 

Unii bat toba întruna, 

Alţii drumurile bat... 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Coana Lenuţa în provincie 

(după Vasile Alecsandri) 

 

 

 

Iată-mă-s moşiereasă, 

Visul meu s-a împlinit, 

Azi sunt cea mai firoscoasă 

Din Pleşcoiul meu iubit. 

http://2.bp.blogspot.com/-G4cu1lY6YPk/UphBE8QFkKI/AAAAAAAAGHw/5UI13XUt-f0/s1600/elena.jpg
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Cum puteam să fiu pălmaşă 

În sătucu-mi buzoian, 

Eu care îi sunt urmaşă 

Preaiubitului Traian? 

 
Două rânduri de sandale, 

Din alea de-acum un an, 

Am vândut şi nişte ţoale, 

Să-mi cumpăr extravilan. 

 
O poşetă pentru mine 

Mai păstrez, restul le vând, 

Să am bani pentru combine 

Şi tractoare-n primul rând. 

 
Toţi îmi caută pricină, 

Mă bârfesc neîncetat, 

Că am vrut să-i fiu vecină 

Unui moşier bogat. 

 
Să bârfească, nu îmi pasă, 

Eu îmi văd de plugărit, 

Am ajuns moşiereasă, 

Visul meu s-a împlinit!  
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Fazanul 

(după Dimitrie Bolintineanu) 

 

 

 

Pe o stâncă neagră, 

într-un vechi sătuc, 

chiar într-o căsuţă, 

lângă un pătuc, 

plânge şi suspină 

o bătrână mică, 

care are fiul 

cât un puştiulică. 

Căci la guvernare 

fiul ei iubit 

a plecat aseară 

şi n-a mai venit. 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Celularul sună 

noaptea jumătate. 

Nu-i semnal, şi totuşi: 

-  Oare cine-i, frate?! 

 

- Eu sunt, bună maică, 

fiul tău dorit, 

n-a mai mers Taromul 

şi n-am mai venit. 

Sun din Capitală, 

voi fi premier. 

M-a numit chiar Zeus, 

sunt timonier. 

Căpitan e dânsul, 

e ca la armată. 

Mica mea oştire 

fuge sfărâmată. 

Vine criza, foamea, 

oamenii mă-njur. 

L-am servit pe dânsul, 

m-a mâncat în cur. 

- Ce spui tu, străine? 

Emil e departe! 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Cică de Băsescu 

nu se mai desparte. 

Am crezut că-i glumă, 

dar era să mor. 

L-am văzut aseară 

la televizor. 

Emil e cuminte, 

nu e derbedeu. 

De eşti tu acela, 

nu-ţi sunt mamă eu! 

Lasă-mă cu Zeus, 

fiindcă omul chel 

se joacă cu tine 

cum doreşte el. 

Te-a numit pe tine 

după Stolojan. 

Crezi că e pe bune? 

Te-a luat de fazan! 

Du-te la Băsescu, 

fă-i un ultim sluj, 

apoi ia Taromul, 

să te-ntorci la Cluj! 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Damigeana 

(după Dimitrie Bolintineanu) 

 

Pe o stânca neagră, 

Într-un mic bordei 

Unde curge-n vale 

Supă şi mujdei, 

 

Plânge şi suspină 

Tânără domniţă, 

Grasă şi scârboasă 

Ca o bivoliţă. 

 

Căci, în bătălie, 

Soţul ei dorit 

A plecat la crâşmă 

Şi n-a mai venit. 

 

Orologiul sună 

Noaptea jumătate. 

La bordel în poartă 

Oare cine bate? 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

- Eu sunt, făi Mariţo, 

Soţul tău dorit, 

Eu, şi de la crâşmă, 

Mă întorc pilit! 

 

Dar deschideţi poarta, 

Câinii mă-nconjor! 

Am căzut în baltă 

Şi mi-e frig de mor. 

 

- Ce vorbeşti, străine? 

Ştefan e departe! 

Braţul său prin crâşme 

Ţoi la turci împarte! 

 

De eşti tu acela, 

Du-te înapoi 

Şi-adu damigeana, 

Să bem amândoi! 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Fabulă electorală 
 

 

 

Aveam odată, într-o glastră, 

Dintr-un cristal, sensibil, fin, 

Pe un pervaz, la o fereastră, 

Trei roşii trandafiri şi-un crin. 

 

Ce stranie alăturare, 

Total opusă legii firii, 

Aşa o delicată floare, 

Într-un pocal cu trandafirii! 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 

I-a luat aseară bunicuţa, 

C-aşa e dânsa, grijulie, 

Şi le-a dat apă cu cănuţa, 

Şi un bănuţ. Aşa, să fie! 

 

Afară,-n stratul din grădină, 

În frigul aspru şi zbanghiu, 

Se ridică, lâng-o sulfină, 

Un trandafir portocaliu. 

 

Avea pe vârf, cumva, lăsate, 

Un număr mare de petale, 

Dar şi şuviţe adunate 

Pe zonele occipitale. 

 

Creştea cu spini şi cu prestanţă, 

Aşa cum trandafirii cresc, 

Împrăştiind în ambianţă, 

Un damf de rom marinăresc. 

 

Din vază chicotea buchetul, 

Că-n casa-i cald şi este bine, 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Şi-afară,-ncetul cu încetul, 

Te uită, iarna cruntă vine. 

 

Dar, vai, nenorocita fază, 

Numai un pic bătut-a vântul, 

Că geamul s-a izbit de vază 

Făcând-o una cu pământul. 

 

Iar trandafirul din poiată, 

Udat şi adăpat de ploi, 

A înflorit a doua dată, 

Iar cei cu crinul... la gunoi! 

 

 

Rezultă-nvăţături morale: 

Când pierd contactul cu pământul, 

Buchetele artificiale 

Le-mprăştie pe dată vântul! 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  
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Domnişoara 
 

 

Are Băsescu o domnişoară 

Cum alta-n lume n-o să vezi 

Nu-i pasă că n-a fost la şcoală 

Şi visează numai cai verzi. 

 

Ea vorbele le-mpleticeşte 

Că şi la dicţie a lipsit 

La Bruxelles ea doar gângureşte 

De la externe ce-a primit. 

 

Şi neavând cuvinte multe  

La dânsa-n propriul dicţionar 

Ea de „succesuri” se ocupă 

Şi asta nu se-ntâmplă rar. 

 

La fel ca si alte Elene 

Sulfine, Ane sau Monici 

Ea face ce le spune tata 

Mai priceput în politici. 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  
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Nunta copilei                

(după George Coşbuc)  

 

A fost o vreme supărat 

Și, cât fusese suspendat, 

La inimă avea un cui, 

Dar, azi, ca el un altul nu-i, 

Căci Eba, Nicuşoara lui, 

S-a măritat. 

 

Şi dacă prinţi din largul zării 

Şedeau la capătul cărării 

Şi-i trimiteau bezele-ades, 

Ei inima nu i-a dat ghes 

Decât când şi-a găsit ales 

Mai acătări. 

 

S-au înţeles dintr-un privit 

Şi fata nu s-a-mpotrivit, 

Cum a făcut cu alţi coconi 

De-asfaltatori şi de baroni, 

Semn că puţinii neuroni 

S-au isprăvit. 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  
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S-a anunțat, fără istov, 

Că-i nuntă mare la Snagov, 

La care cică-s așteptați 

Puzderie de invitați,  

Numai să fie îmbrăcaţi 

În haine mov. 

 

S-a dat de veste-n lung şi-n lat 

Că vor fi singuri în Palat, 

Doar miri, şi invitaţi, şi naşi, 

Nici vorbă nu-i de alţi nuntaşi, 

Şi n-o să vezi, la mii de paşi, 

Vreun nespălat. 

 

Căci socrul mic a dat ucaz, 

În zi de luni, pe la amiaz, 

Ca nici ţipenie de om, 

Român de-o fi sau de-o fi rrom, 

Să nu stea cocoţat prin pom 

Sau pe pârleaz. 

 

În ziua de Răpciune întâi, 

Oricine fără căpătâi 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Sau paparazzi băgăcioşi 

Din perimetru vor fi scoşi 

De lefegii credincioşi,  

Cum hotărât îi. 

 

Când soarele a scăpătat, 

Pe drum cu flori împrospătat, 

Aleargă sutele de cai, 

Ducând împărătesc alai 

Spre locul unde socrul-crai 

I-a invitat. 

 

Monica, fostă procuror, 

Se-avântă-n fruntea tuturor, 

Veghind făclia din garaj 

Ce-o duce Neamţu, micul paj, 

Iar MRU, prinzând curaj, 

E-n urma lor. 

 

Sosit era micuţul Boc, 

Făcându-şi printre fuste loc, 

Să-l vadă şeful, socrul mic, 

Cât a ajuns el de voinic, 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Că şi-a luat, pe mai nimic, 

Pantofi cu toc. 

 

Din fund de munţi, de la Pleşcoi, 

Purtând podoabe mai de soi, 

Blondina de la Cotroceni 

Făcea furori printre meseni 

Şi iar le promitea pomeni, 

Chiar un purcoi. 

 

De peste Prut , cum a aflat 

De nuntă, a venit Filat 

Să îl asigure pe Crai 

Că fraţii de acelaşi grai, 

Ca să nu-i strice bunul trai, 

Nu au votat. 

 

Şi alţii, Doamne! Câţi supuşi! 

Lingăi ce-aşteaptă pe la uşi 

Ţineau privirile în jos, 

La socrul mic făcând frumos, 

Cu gândul la un os de ros, 

Precum Lăbuş. 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Când a fost vorba de ospăţ, 

Ce opulenţă, ce dezmăţ! 

Un râu de vin, somon şi pui, 

Ficat de ciută cu gutui, 

Purcei n-aveai unde să-i pui, 

Să dai prin băţ. 

 

Rapsozi de-ai noştri, populari, 

Ce cântă pe la case mari, 

Nu stau o clipă la cuvânt 

Şi-nchină cânturi după cânt 

Mesenilor care-şi fac vânt 

Doar cu dolari. 

 

Trei paşi la dreapta şi alţi trei 

La stânga face Macovei 

Şi cât se-nvârte ea, sirena, 

Micuţul paj îi poartă trena, 

Să n-o apuce iar migrena, 

Ca de-obicei. 

 

Când nunta fu către final, 

Bătu Videanu în pocal 



 

 
 

136 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Şi, închinând spre socrul mic, 

Îşi drese glasul doar un pic 

Şi-i zise, ca unui amic 

Aflat pe val: 

 

Măria ta, să ne trăieşti 

Şi-acest mandat să-l împlineşti, 

Să-ţi fie viaţa fără pante, 

Iar camere de-or fi vacante, 

Pe-nsurăţei, la vila Dante, 

Să-i găzduieşti! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Nunta Ebei 
 (după George Coşbuc) 

 

E lung pământul milenar 

Dar ca Băsescu de măgar  

Alt om pe lumea asta nu-i! 

Şi are-o fată, fata lui, 

Un fel de proasta satului 

Pusă-n chenar. 

 

Şi de n-a fost peţită des 

E lucru tare cu-nţeles, 

Au ocolit-o cei golani 

Chiar dacă ea avea şi bani 

Şi un mandat de patru ani 

La Bruxelles. 

 

Şi uite aşa s-a întâmplat 

Că s-a găsit şi-un îngălat 

Ce-a zis că supărare nu-i 

Să facă şi el ceva pui 

Cu acea proastă-a satului 

La el în pat. 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 

 

De ea o lume a ştiut 

Câte succesuri a avut 

În umbra tatălui măgar 

Ştiut de dincol-de hotar 

C-ar fi un hoţ de marinar 

Ce flota şi-a vândut. 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 

Şi sfară-n lume apoi s-a dat 

Spre cei ce au mâncat rahat  

În slujba celui sictirit  

De un popor întreg lihnit 

Să vină cu un plic bucşit 

La nuntă, la-mpărat. 

 

Şi-n vremea când s-au cununat 

S-a pus poporul adunat 

Să-i huiduie precum la noi, 

Să dea într-înşii cu noroi 

Că s-au purtat ca nişte boi 

Cu cei ce i-au votat. 

 

Ce se întâmplă mai departe 

Vă spun, de acum până la moarte 

Dorinţa noastră e destulă 

Ca la Jilava de-o celulă 

Împăratul şi-a lui sculă 

Să aibă parte. 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Până când? 
 

 

 

Flămând şi gol, te-ai cocoţat, 

Ministru, ai ajuns bogat, 

Apoi primar necontestat, 

Şi preşedinte revocat 

Şi suspendat. 

 

Copiii ţi i-ai aranjat 

Prin parlament îndepărtat, 

Pe frate l-ai făcut magnat 

Cu braţ de fier superdotat. 

Şi înarmat. 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Poporul care te-a votat 

L-ai înjurat şi l-ai scuipat, 

Batjocorit şi neglijat. 

Copiilor doar pumni le-ai dat, 

Dar ai negat. 

 

De hoţi tu te-ai înconjurat, 

S-au pus cu toţi pe adunat, 

Pe jefuit şi escrocat 

Şi morţii ni i-au dezgropat 

Şi despuiat. 

 

Cu alţi hoţi te-ai coabitat, 

V-aţi înfrăţit şi aţi jurat 

Să vindeţi tot cui v-a lăsat 

Şi v-a pus şefi pe la palat 

Şi ne-aţi trădat. 

 

Voi singurei v-aţi mandatat 

Şi aţi scos ţară la mezat 

Euro regionalizat, 

Privatizat şi demolat. 

Pe cine-aţi întrebat? 
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Volumul VI  
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Acum mai nou v-aţi şi certat 

Pe aur cianurizat, 

Pe şpaga celui ce-a semnat 

Contract ascuns, ca om de stat, 

Dar nu ca deputat. 

 

Vă bateţi joc, ne-aţi înglodat 

În datorii şi ne-aţi luat 

Tot ce-am avut şi noi păstrat 

De la străbuni. Şi ne-aţi lăsat 

Pământ secat. 
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Copilul meu a învăţat, 

Sistemul mi l-a educat 

Să scoată bani doar din furat 

Din învârteli şi escrocat 

Politizat. 

 

Ciocoi pribegi, aduşi de vânt 

Fără onoare şi cuvânt 

De-aveţi cu iadul legământ 

Şi credeţi că acest pământ 

E doar al vostru 

Vă-nşelaţi! 

 

Priviţi în jur şi număraţi 

La toţi cei jefuiţi de voi, 

Rămaşi săraci, plini de nevoi, 

La cei pe care i-aţi minţit, 

Trădat, lovit şi jefuit, 

 

La cei cam 70 la sută, 

La amărâţi, la marea mută, 

La câinii de pe străzi pustii 

Ce vă mănâncă din copii 
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Cum voi mâncaţi mâncarea lor 

Şi nu vă pasă de popor. 

 

Priviţi la haină ruptă-n coate, 

La noua „Universitate”, 

Se-adună iarăşi oameni mulţi, 

Venind din văi, venind din munţi. 

Se-aud conştiinţe fremătând 

Şi voci de aur întrebând: 

 

Când voi contracte aţi semnat 

Şi pe bani grei v-aţi angajat 

Să daţi pământul cui l-aţi dat 

Pe cine dracu-aţi întrebat? 

Nu v-aţi gândit nicio clipită 

Că ţara nu e părăsită, 

Că mai trăim şi noi pe-aici, 

O mare mută de furnici 

Că vom veni aşa săraci 

Şi vă vom scutura de draci? 

 

Nu v-aţi gândit un pic măcar 

Că n-au pierit chiar în zadar 
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Nici Decebal şi nici Mihai 

Doar pentr-o mână de mălai? 

Ei au murit toţi apărând 

Această mână de pământ 

Şi-aşa o să murim şi noi 

Plini de dureri, plini de nevoi, 

Dar nu vă vom lăsa pe voi! 

 

Dolari 
(după A.Păunescu) 

 

Cine are dolari, în buzunar, nu în gând, 

Mai aude şi-n somn foşnetul lor îmbătând. 

 

        Că am fost, că n-am fost ori că suntem mai-mari, 

        Astăzi, agonizând, ne e dor de dolari. 

 

Ce dolari? Ştie-oricine: nişte lei-paralei 

Ce-s în stare să facă şi din lupi mieluşei, 

 

         Nişte stele polare după care ne luăm 

         Sunt dolarii aceştia pentru care oftăm. 

 



 

 
 

146 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Ce dolari? Nişte chei pentru uşi de tot felul, 

Care, bine alese, ne apropie ţelul... 

 

         Ca în palmă să-i simţi şi să fii puţin domn, 

         Ce bătaie de cap şi ce chin, cât nesomn! 

 

Chiar acuma, când stăm şi râvnim la „caimac”, 

Ne gândim tot la ei, ca la iarba de leac. 

 

        Cine are dolari, în buzunar, nu în gând, 

        Poate face şi-un mort să tresară mormânt. 

 

Ne gândim doar la ei, salivând cu nesaţ, 

Şi-ncercam să-i vânăm cu al poftelor lat. 

 

         Pentru ei ne-agităm, ne luăm şi în colţi, 

        Goana după dolari ne înghite pe toţi! 

 

Ochii lumii-au văzut mulţi dolari ce s-au scurs, 

Însă noua nicicând nu ne sunt de ajuns! 

 

        Cine are dolari încă nu e pierdut, 

        Cine are dolari nu mai are trecut. 
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Ne-au făcut să-i dorim, să-nghiţim umilinţe, 

Ah, dolarii aceştia, ce ne scot, vai, din minţi!... 

 

        Ne enervam uneori, când dolarii ne scapă, 

        Pentru ei ne-azvârlim chiar în foc sau în apă. 

 

Vicioşi şi meschini, într-un ritm infernal, 

Alergam după ei până intram în spital! 

 

        Duce-o viaţă de vis, eu vă spun pe cuvânt, 

        Cine are dolari, în buzunar, nu în gând... 

 

Motiv de divorţ 

                 Un ţigan, bătut de soartă, 

                 Se porni la judecată. 

                 - Aolica, dom' jurat, 

                 Nu vă fie cu banat, 

                 Nu-mi priieşte şi nu-mi place 

                 Cu piranda mea, şi pace! 

                 Viaţa-i asta? Nu mai pot 

                 S-o înghit, s-o mai suport! 

                 Până-n gât m-am săturat 
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                 De piranda, dom' jurat! 

                 Mi-a căzut pe cap năpasta. 

                 Scapă-mă de ea, şi basta! 

                 - Dar de ce vrei să faci asta? 

                 - De ce? Pen' că, vezi mata, 

                 Eu şi cu piranda mea 

                 Prea suntem tare potriviţi! 

                 - Vrei să spui: nepotriviţi?! 

                 - Ba e chiar aşa cum spun! 

                Mă crede, că nu-s nebun! 

                Stai matale şi socoate 

                Dacă-i drept, de se mai poate 

                Să trăiesc eu cu femeia? 

                Să nu-njuri de... vorba-aceea? 

                Eu cam fur, şi dânsa fură, 

                Eu o-njur, ea mă înjura, 

                Eu o mint, dânsa mă minte, 

                Eu n-o-nghit, ea nu mă-nghite, 

                Eu o-nşel, mă-nşeală ea, 

                De beau eu, şi dânsa bea, 

                Eu o bat, dânsa mă bate... 

                Prea e potriveala, frate! 
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Baladă sadică 

 

Afară-i frig şi e înnorat 

Şi mama arde-n sobă, 

De lustră-i tata spânzurat, 

Iar eu mă tai cu lama. 
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Pe jos stau fraţii mei întinşi, 

Sunt morţi de-o săptămână, 

În putrefacţie-au intrat 

Şi nimeni nu-i adună. 

 

Şi sora mea cu ochiul scos 

Se zbate într-o ladă, 

Alt frate e întins pe jos 

Şi-n spate are-o spadă. 

 

Nevasta mea atârnă greu 

De-o cracă în grădină 

Şi-o cioara-i ciuguleşte fin 

Din inimă şi splină. 

 

În frigider, în pungi de-un kil, 

Stă congelat bunicul, 

Iar din bunică-a mai rămas 

Un deget şi buricul. 

 

Unchiul Matei stă în extaz 

Cu ochii la valiză, 

Cu un picior în aragaz 

Şi degetele-n priză. 
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Copiii mei au îngheţat 

Cu gâtul rupt în două, 

Privind cu ochii lor sticloşi 

Măcelul din ogradă. 

 

Luceafărul 

(repovestit copiilor pe twitter) 

 

A fost o dată ca-n poveşti, 

A fost ca niciodată, 

Din rude mari şi ţigăneşti, 

O balegă de fată. 

 

Şi era singură-n copaci 

Şi mândră-n toate cele, 

Cum e maimuţa lungă-n craci 

Şi neagră la măsele. 

 

Avea nănău de şapte colţi, 

De ara pământul, 

Şi-o cărămidă-n chiloţi 

Să n-o doboare vântul. 
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- Cobori în jos, Luceafăr strâmb, 

Coboară pe o scară 

Şi dă cu capul de pământ 

Să vezi ce-o să te doară! 

 

Criza Mondială 
 

A fost o dată ca-n poveşti, 

A fost precum o boală, 

Prin city nostru, Bucureşti, 

O criză mondială. 

Şi era una mare-n draci 

Şi mândră între toate, 

Te temi de ea şi totuşi taci 

Deşi n-ai bani de rate. 

Cobori în jos, Euro blând, 

Alunecând pe spate, 

Că de cinci zile-ntregi la rând 

Tu creşti de nu se poate. 

Şi-n rafturi toate s-au scumpit, 

Direct şi nu pe faze, 

Acum şi Putin ne-a oprit 

Conducta lui de gaze. 
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Trăind în casa mea la bloc 

Căldura nu mai trece, 

Caloriferul stă pe loc 

Nemuritor şi rece. 

 

I speak engleza 
 

I love you domnişoară 

Şi sunt very mâhnit 

Căci when i speak engleză 

You râzi necontenit. 

I know eşti englezoaică 

But it isn’t important 

Amorul meu for tine 

Îs very palpitant. 

I can’t to sleep azi-noapte 

Şi-am stat să learn ceva 

From cartea de engleză 

Să-ţi tell iubirea mea 

Ah, ar fi atât de bine 

But you see nu-i chiar aşa 

Căci eu speak what i can spune, 

Dar mai zi şi tu ceva. 
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Te-ai găsit să mă-nţelegi! 

Văd că dear te iubesc 

Understand I love you dragă 

Cum naiba să-ţi mai vorbesc? 

You are totul pentru mine 

And I want să ne iubim 

Dar it’s difficult vezi bine 

Căci we nu ne potrivim. 

Nu e clar să-ncep mai bine 

Uite Shakespeare, Juliette 

Eu Romeo love pe tine 

Vrei ceva şi mai concret! 

Concret I can’t know mai bine 

And i speak ca un năuc 

Şi I’m sorry lângă tine 

Intru în the balamuc! 

 

Dreptul la dragoste 
- Eşti în vârstă, bade, tare, 

Şi te-nsori c-o fată mare?! 

- N-am avut de-ales, măi ţâcă! 

N-am găsit altă mai... mică! 

 



 

 
 

156 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 Demnitate 
            A vrut şi el să fie că tot omul, 

           Dar l-a păscut, se vede, ghinionul. 

           Cu-nsurătoarea a brodit-o, bietul, rău, 

           Căci de la început dădu de greu: 

           Femeia pe care-a luat-o de soţie 

           Cam rea de musca se nimeri să fie 

           Şi-n plus, un alt cusur dânsa avea. 

           Pe soţul ei adesea îl bătea! 

           Odată, vrând să scape de bătaie, 

           Soţul se-ascunse sub patul din odaie! 

           Faptul acesta îi întărâtă soaţa, 

           Care de-ndată îi şi dă cu cloanţa. 

           - Ieşi, mototolule, ieşi de sub pat! 

           (Îi strigă ea cu tonul ridicat) 

           Ieşi, mă, odată, că dai de bucluc! 

           Nu încerca cu mine nici un truc! 

           Din fundul patului, unde s-a pitit, 

           În felu-acesta soţul i-a grăit: 

           - Nu, n-am să ies, pe legea mea! 

           Nu vreau! Şi nu mai insista! 

           Bărbatul serios, de spune <Nu>, 

           <Nu> rămâne, să o ştii şi tu! 
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Bărbatul deştept 
(fabulă) 

 

Din lunga delegaţie se-ntoarce un bărbat. 

Nu ştiu cum s-a făcut de n-a telefonat 

nevestei, cum facea de obicei... 

Poate n-a vrut sa cheltuiască alţi doi lei. 

S-a-nfiinţat acasă, total neaşteptat, 

când ea dormea, de altul îmbrăţişată-n pat. 

Iar omul nostru, fără tămbălău, 

şi-a înşfăcat valiza... S-a dus pe drumul său. 

S-a aşezat pe-un bolovan, chiar lângă bloc, 

a tras dintr-o ţigară, a tras din ea cu foc. 

Cotrobăind nădragii, dădu de telefon, 

sună acasă: - Dragă, te sun de pe peron... 

Voi fi cam într-o oră, te pup, al tău, Ion! 

Şi ce crezi c-a găsit când s-a întors acasă? 

În cadă apa caldă-l ademenea, spumoasă, 

prosoapele de baie, halatul flauşat... 

Mâncarea aburindă îl aştepta pe masă, 

iar vinu-n frapieră părea c-a transpirat... 

S-a scărpinat la ceafă bărbatul şi-a zis: - Ehei! 

Decât să-mi las nevasta, mai bine pierd doi lei... 
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Floppy 
 

 

 

Pe lânga Floppy fără soft 

Mereu am procesat, 

Mă cunoştea PC-ul tot, 

Tu nu m-ai accessat. 

 

Prin Windows încercam ades', 

Te urmăream sfios, 

Ca să te văd chiar face to face, 

Mi-ai arătat un Dos. 
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Prin Microsoft te căutam 

Să te printez un pic, 

Iar pe E-mail aşteptam 

Măcar să-mi dai un click. 

 

În Google, tot am navigat 

Prin Internet Explorer, 

Dar tu cu altul te-ai cuplat 

Trei ceasuri pe Messenger. 

 

Nici noaptea nu pot să mă culc, 

Te urmăresc în Inbox, 

Pe tine rău te doare-n Bulk, 

M-ai şi Delete din Windows. 

 

Chiar dacă astăzi m-ai rugat 

Să mai încerc un Undo, 

Regret, dar prea te-ai Virusat 

Şi te-am uitat, bolundo! 

 

Renunţ de-acuma la Sign In 

Ca-n Chat-ul tău nu-ncap, 
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Mă mut şi în Recycle Bin, 

De-aceea, acum, Sign Up! 

 

Tu ai călcat demult pe bec, 

Nu-ntreb: How do you do? 

Căci pentru tine nu am Back 

S-am terminat. Thank you! 

 

Manele 
Cântau manele de la a la zet, 

Boceam, tembel, pocnit de-un gând vernil, 

Iar tu zbierai:"Dă, nene, mai încet!", 

Semnalizând cu un vătrai, subtil. 

 

Pilisem rom cu gust de caramele 

Şi-am spart un geam, sub ochii tăi pustii, 

Îmi aruncau vecinii vorbe grele 

Bătând în ţevi... Dar oare tu mai ştii? 

 

Ai spus că doar peste cadavrul tău 

O să-mi ascult kitschoasele manele, 

Atunci, mi-am pus cagula de călău, 

Sorbind din romul chior, de caramele... 
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Internetul, bată-l vina! 

 

Vă spun un lucru strict secret: 

M-am abonat la internet. 

În prima zi de stat pe chat, 

Nouă gagici am agăţat. 

 

Şi le-am chemat la şapte fix 

La barul din cartierul X. 

Când le-am zărit pe toate nouă, 

Doamne, parc-am intrat la ZOO! 
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Prima-i brunetă cu păr drept, 

Pe mâini, pe faţă şi pe piept, 

Şi m-a privit zâmbind uşor, 

Trântită într-un cărucior. 

 

A doua, însă, m-a uimit 

Cu nasul ei cel ascuţit. 

Putea să taie castraveţi 

Dintr-un judeţ în alt judeţ. 

 

A treia mi-a rânjit cuminte, 

Cu gura fără niciun dinte. 

C-un jet de stropi s-a prezentat: 

- Salut, sunt Silvia Scarlat! 

 

A patra tipă cred c-avea 

Vreo patru tone şi ceva. 

Din fusta-i strâmtă de nailon 

Făceai trei huse la camion. 

 

Pe-a cincea n-o vedeam de loc: 

Două grisine-n vârf c-un smoc 
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Spre mine când s-a îndreptat 

De la efort a leşinat. 

 

A şasea-i bună, mă incită, 

Însă de-a şaptea e lipită. 

Vai, ce mirifice făpturi, 

Trei mâini, un ochi şi două guri. 

 

A opta arăta beton, 

Proptita-n cârjă şi-n baston, 

La 83 de ani şi-un pic 

Mi-a zis c-ar vrea să-i fiu gagic. 

 

A noua tipă, dragii mei, 

Te dizolvai în ochii ei: 

- Eu sunt Marina, mi-a şoptit. 

O noapte-ntreagă ne-am iubit. 

 

Acuma, dacă vreţi să ştiţi 

De ce am ochii obosiţi 

Şi merg mai crăcănat puţin... 

Marina mea era… Marin! 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Fetele de altădată 
(după F. Villon) 

 

 

Multe s-au schimbat cu timpul. Unele doar “în mai prost”. 

Chiar şi fetele sunt altfel, nu mai sunt deloc ce-au fost. 

Înainte erau tandre, mai cuminţi, mergeau la şcoală, 

Acum au că singur scop, să bage bărbaţii-n boală. 

În trecut te-ar fi iubit de veneai c-o floare-n dar, 

Astăzi nu au timp de flori, stau prin mall sau la solar. 

Dădeai gata orice fată c-o cutie de bomboane, 

Acum unele îţi cer să le pui chiar silicoane. 

În trecut ieşeau prin parcuri, la plimbare, dar acu’, 

Ele nu mai vor pe bancă, ci pe boxe în Bamboo. 
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Te rugai intens de vreuna ca s-o plimbi prin parc în noapte 

Acum vin şi câte zece, dacă au ai tăi Q7. 

 

În trecut de te plăcea, îţi scria destul de des 

Bileţele de amor, nu-ţi lăsa “offline” pe mess. 

Nu aveai poze cu ea, o puteai vedea doar “live”. 

Acum poţi s-o studiezi şi pe Facebook şi Hi5. 

 

Atunci de-o scoteai la film, aşteptaţi la braţ troleul, 

Azi stă la telenovele dacă n-o scoţi cu BMW-ul. 

Seara, la prima-ntalnire, i-arătai ceru-nstelat, 

Acum îi arăţi tavanul, că deja ai dus-o-n pat. 

 

Pe-atunci nu ştia ce-i shopping, nu îşi lua haine din mall, 

N-avea firme preferate, se ducea la croitor. 

Atunci nu aveam mobile, aşteptai în frig o fată. 

Acum îi dai SMS: „Am ajuns. Cobori odată?!?” 

 

Ce frumos era-n trecut, când vorbeam de viitor 

La un suc la o terasă, nu direct în dormitor. 

Ne doream c-acele vremuri să nu treacă niciodată, 

Unde sunt?, unde s-au dus fetele de altădată?!... 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Păcătosul 
 

 

La părintele Vintilă 

Vine-Arvinte, cam sfios, 

Şi se roagă: - Fie-ţi milă 

De un suflet păcătos! 

 

Chiar în săptămâna mare, 

Când tot omul e smerit 

Şi posteşte cu-ndurare, 

Uite, am păcătuit! 

 

- Ai furat?, întreabă popă. 

- Nu, preasfinte! Fără vrere 

M-am dat răului şi, hopa, 

În grădină c-o muiere! 

 

- Vai de mine, vai de mine... 

Greu păcat ai săvârşit... 

Însă dacă-mi spui cu cine, 

Poate vei fi mântuit. 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 

- Nu pot, a răspuns Arvinte, 

Să-mi fac chinul şi mai greu. 

Nu pot s-o divulg, Părinte, 

Că mă bate Dumnezeu! 

 

 Era înalta şi frumoasă, 

Părul blond şi ochi de jar, 

Gură dulce, voluptoasă, 

Dinţii de mărgăritar.... 

 

- Nu cumva ai fost cu Tanţi 

Din Smârdan, de peste drum? 

- Nu pot s-o divulg, că Domnul 

Mă trăsneşte chiar acum! 

 

Şi-avea flori la cingătoare, 

Trup de crin îmbobocit, 

Mijlocel de fată mare, 

Numai bună de iubit... 

 

- Poate-ai fost cu Miţa Creaţa, 

Cea uşoară că un fulg? 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

- Cere-mi tot, ba chiar şi viaţa, 

Însă nu pot s-o divulg! 

 

Durdulie, îmbujorată, 

Numai cântec, numai joc, 

Când te-a strâns în braţe-odată, 

Ai simţit în vine foc! 

 

- Măi Arvinte,-ai fost cu Leana 

Care şade pe Neptun? 

- Oh! Degeaba-mi zgândări rana, 

Fiindcă tot nu pot să spun! 

 

O comoară tăinuită, 

Fruct în dragoste scăldat, 

Toată plină de ispită, 

Toată plină de păcat! 

 

- Bine, du-te, meditează, 

Şi vii mâine mai dispus, 

Domnul să te aibă-n pază! 

- Sărut dreapta! Şi s-a dus. 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Ajungând în colţ, ca vântul, 

S-a-ntâlnit cu Calistrat, 

Care-ntreabă: - Ei, Preasfântul 

De păcat te-a dezlegat? 

 

- Încă nu!, răspunse Arvinte, 

Foarte vesel şi vioi, 

Dar aflai de la Părinte 

Încă trei adrese noi! 

 

 

Moş Crăciun  
 

Moş Crăciun e supărat, 

Că-i de criză afectat! 

Sania-i la-nregistrat, 

Taxa auto s-a triplat! 

 

Renii banca i-a luat, 

C-are rate mari de dat! 

Dar s-a dus la magazin 

Să ne ia cadouri, plin, 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Dar când a fost de plătit, 

Cardul nu era valid! 

Între timp s-a-mprumutat 

Şi cadouri tot a luat! 

 

Aşa că tu poţi s-aştepţi, 

O să vină ca-n poveşti! 

Şi ţi-a pregătit un dar 

De care nici nu ai habar! 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Sărbători 
 

 

Sărbătorile au sosit, 

Bradul l-am împodobit, 

Şi în graba cea mai mare 

SMS-uri... bagă tare! 

 

Rude, prieteni şi amici, 

Pe toţi îi SMS-uiţi, 

Uitând cum era odată, 

Când umblam din poartă-n poartă. 

 

Puneţi mâna şi sunaţi! 

Pe net nu mai căutaţi, 

SMS-uri vechi, banale, 

Şi mereu impersonale... 

 

Eu vă pup şi vă iubesc, 

Toate bune vă doresc, 

Promit să vă sun mereu, 

Am minute, nu e greu! 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Crăciun postmodern 
 

Dragul moşului băiat, 

Îţi spun clar şi răspicat: 

Am primit scrisoarea ta, 

Dar m-am şters la cur cu ea. 

Şi mă piş pe ce-ţi doreşti, 

Nici în vis n-ai să primeşti! 

Şi dacă-mi mai scrii vreodată, 

Îţi rup gura c-o lopată! 

Nu-l mai căuta pe moşu' 

Că îţi face curul roşu. 

Moşul a plecat din ţară, 

Că e criză financiară! 

 

 

Educaţie 
 

Un băieţel trei mere a furat 

De pe-undeva şi le-a adus acasă. 

Văzându-i fapta, mama l-a certat: 

- Ruşine-ţi fie! Suntem cinci în casă! 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  
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CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Noapte de Crăciun 
 

 

Noaptea-i albă de ninsoare, 

Ninge lin şi îndesat, 

Cu o tolbă în spinare, 

Moş Crăciun coboară-n sat. 

Iar în urma dumisale, 

Urechiat şi drăgălaş, 

Sare prin omătul moale, 

Ţup, ţup, ţup, un iepuraş. 

El aduce o solie 

Pentru câinii cei haini: 

"Măi, din astă zi să fie, 

Numai pace-ntre jivini!" 

Şi când moşul vrea să intre, 

În ograda lui Ionaş, 

Sare un căţel din curte, 

Hămăind la iepuraş. 

Dar acesta nu se lasă: 

"Mai, Grivei, nu mai fă vorbă! 

Ia, pofteşte-ne în casă, 

Şi-o să-ţi dăm ceva din tolbă. 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  
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CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Apoi află de la mine, 

Că ai întrecut măsura, 

Doar de Anul Nou, frăţie, 

Nu e bine să faci gură!" 

Iar Grivei, plin de sfială, 

Zise blândului ortac : 

"Scuză-mă de îndrăzneală, 

Că mai mult de-atât nu fac! 

De-o fi vânt, de-o fi furtună, 

Ţi-oi da casa mea cu tot, 

Şi în semn de pace bună, 

Vino să te pup pe bot!"     

 

 

Dorinţa 
 

- Şi cum doriţi soacra să fie? 

În marmură?, vru sculptorul să ştie. 

Răspunse ginerele, după-un gând: 

- Aş vrea-o, de se poate, în... pământ! 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Ursul păcălit de vulpe 
(fabulă) 

 

Un urs sărac şi prost 

Pe vulpe întâlni. 

Şi plin de poftă-n zi de post 

Cam astfel îi grăi: 

 

Cumătra, hai, nu mă lăsa, 

Că zău, mă prăpădesc, 

Un borş cu peşte aş mânca, 

Dar peşte nu găsesc. 

 

- Te duci la baltă liniştit 

Şi coadă-n apă o vâri, 

Şi-ai să rămâi nedumerit 

Cât peşte ai să prinzi. 

 

Şi ursul prost plecă la drum, 

La baltă se opri: 

- Să vezi cât peşte prind acum!, 

Râdea el fericit. 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Dar peste noapte-un ger cumplit 

I-aduse mult necaz. 

Că-n loc de peşte, coada lui 

În apă stă şi azi. 

Școala altfel... 
 

De-abia am prididit să fac 

Planificări - o droaie, 

Că vin, din urmă, la atac, 

Ședințe ca o ploaie! 

 

Ieri am avut C.P., iar azi 

Ședință cu părinții, 

Alaltăieri C.A., C.E.A.C., 

Să mă ferească sfinții! 

 

Peste trei zile voi avea, 

C-așa-i acum poruncă, 

Prea-minunatul C.C.E., 

Și-alte ședințe încă. 

 

Și ca să-mi fie foarte clar 

C-am misie-ntre misii,  
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Fac parte - ca misionar -  

Din treizeci de comisii! 

 

Număr absențe, raportez, 

Săptămânal de-acuma. 

Excursii - le organizez, 

Serbări - una și una! 

 

Sesiunea de comunicări 

Și cea de referate, 

Concursuri, baluri, adunări 

Tot eu le fac pe toate...  

 

Pornesc spre casă șchiopătând 

De-atâta aiureală, 

Se-aud ectenii de comând 

Când plec de lângă școală. 

 

Că rostul ni l-au resetat 

Nebunii și cretinii. 

Au smuls din holdă grâu curat 

Și pun în loc... ciulinii. 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

E noapte, stelele lucesc 

Și bate-un vânt iernatic. 

Sunt încă trează şi muncesc, 

La un proiect didactic. 

 

Mai fac statistici şi printez, 

Scriu zeci de protocoale. 

Aşa se vede că lucrez - 

În rest, sunt vorbe goale. 

 

Afară-i frig, în casă frig -  

Că n-am bani de căldură, 

Și-mi vine, uite-așa, să strig,  

Să-mi dau drumul la gură!  

 

 

C-am înțeles: de ani întregi 

Reforma-i ca sminteala, 

Așa e când promulgă legi 

Cine urăște școala.  

 

Mai am de corectat lucrări, 

Și zeci de portofolii, 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  
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CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Îmi pun pe umeri, să nu-ngheț, 

Un șal mâncat de molii. 

 

Adorm, într-un târziu, frumos, 

Cu capul pe o mapă. 

Visez cât am ajuns de... jos, 

Pentru trei lei drept plată. 

 

Tresar în somn, că am uitat 

Să pun în opt dosare 

Dovezi de parteneriat 

Și de colaborare. 

 

Și mă trezesc în zori de zi, 

Ca dintr-un joc de iele, 

Înmormântată în hârtii, 

Dosare, dosărele... 

 

Și, vai de capul meu, uitai 

Să fac o socoteală 

Cu note mici și mai dihai 

La cea mai cea scorneală: 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  
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CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Îi zice într-un fel măreț -  

”Testare inițială” -  

Un fel de măr, dar pădureț, 

O nouă abureală. 

 

Și plan remedial mai am 

Să fac până-n amiază. 

Că am și ore până-atunci - 

Asta nu mai contează! 

 

Aș vrea să plâng, dar nu e chip, 

Nu-i timp de consolare, 

Că vine, mâine, ARACIP, 

Comisia-teroare. 

 

 

Și o să ia la scotocit 

Toată maculatura 

Ce tinde către infinit, 

Sporind harababura... 

 

Și vin, cu rostul lor ”sublim”, 

Iar când or bate-n poartă, 
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CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Pe loc ne-or cere să vorbim 

Limba română... moartă! 

 

Că-i alta limba, la dosar, 

Decât e limba vie. 

Școlarul nu mai e școlar, 

E... „educabil”. Fie! 

 

Și ca să fie pe deplin 

Reforma - făcătură, 

Poruncă nouă mai primim 

Spre nouă-nvățătură: 

 

”Când educabilul ți-o da, 

Cu sete,-un pumn în gură, 

Tu să-i explici, cu glas duios, 

Că-i rea apucătură. 

 

N-ai voie să-i vorbești răstit,  

Necum să-i tragi o palmă, 

Ai dreptul să-i zâmbești, smerit, 

Cu fața cât mai calmă!” 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  
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CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 

Pedepse şcolare 
 

Cine iubeşte şi lasă, 

Cineva să-i dea pedeapsă. 

 

Mate până nu mai poate, 

În fizică să înoate. 

 

Să-l prindă la copiat, 

Să aibă orar încărcat, 

 

Fără disco, fără bar, 

Fără chiuluri din orar. 

 

Nimeni să nu-l mai fileze, 

Nimeni să nu-l viziteze, 

 

Nimeni la chef să nu-l cheme. 

Să vedem, mai face scheme? 
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CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 

Elevul român 
 

A-nceput de ieri să cadă 

Câte un elev pe stradă 

Şi mai cad în continuare 

De a tezelor teroare. 

Că au profă la română 

O vacă nebună, 

Şi la mate un mistreţ, 
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O clasă ca un coteţ. 

La fizică şi chimie, 

Câte-o sperietoare vie, 

Numa trei ştiu că să pună 

Şi să urle pân’ la lună. 

La istorie, ce să faci, 

Profa te scoate din draci, 

Că la teze şi lucrări 

Dă note la domnitori 

Iară al de geografie, 

Dobitoc de când se ştie. 

La civică un măgar, 

Vânzător la aprozar, 

Vine ca să îi înveţe 

Că-n guvern sunt numa zdrenţe. 

La muzică un tembel, 

Cântă numa pentru el, 

La desen o sclerozată, 

Vrea doar opere de artă. 

La latină au o ciumă, 

Mănâncă doar mătrăgună, 

Se uită la ţine-o dată 

Ai coşmaruri viaţa toată... 
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Îngeraş 
 

Înger, drăcuşorul meu 

Ştii că fac doar ce vreau eu, 

Întotdeauna eşti cu mine 

Şi mă-mpiedici să fac bine. 

Între toţi eu sunt mai mare, 

Sunt mişto, sunt cel mai mare. 

Tu în tot locul mă însoţeşti, 

De poliţie mă fereşti. 

Drace, copilaşii tăi, 

Fie îngeraşii mei, 

De la vorbe până la fapte 

Până-n ceasul cel de moarte. 

 

Rugăciune 
 

Tatăl nostru din cancelarie, 

Fă-ne nouă recreaţia de 30 de minute, 

Schimbă-ne nouă tot regulamentul. 

Precum în vacanţă, aşa şi la şcoală. 

Şi nu ne lua pe noi duminică de la discotecă 

Şi ne iartă nouă orele chiulite, 



 

 
 

187 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Precum şi noi iertăm părinţilor noştri 

Că nu ne dau bani de trei ori pe zi. 

Şi lasă-ne să copiem la teze 

Şi dă-ne nouă numai note bune. 

Şi azi, şi mâine, şi poimâine, 

Şi în vecii vecilor. AMIN... 

 

Altă rugăciune 
 

Doamne, Dumnezeul meu, 

Dă-mi vacanţă tot mereu, 

Fă din două un semestru, 

Fă din mine un maestru, 

Fără şcoală, fără teme, 

Fără mate, nici probleme. 

Sau măcar dacă se poate 

Subiectele la mate, 

Dar cu tot cu rezultate. 

Dumnezeu, cu mila Ta, 

Anulează, Te rog, teza! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 

OK. Şi când îţi răspunde, spune-i că 

o salut! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Profesorul 
 

 

Când v-am văzut intrând în clasă, 

Mi-a căzut capul jos sub masă. 

Deşi am vrut să mă ridic, 

Parcă aş mai fi stat un pic. 

 

Căci faţa aia de vampir 

Acu ieşit din cimitir 

Părul în cap mi la sculat... 

Aveai o faţă de rahat! 

 

Şi să dea domnul sa muţeşti, 

Că parcă plouă când vorbeşti. 

Parcă-i scăpat de la azil 

Mort băşinos, creier senil! 

 

Râsul tău de porc râios 

Stomacul mi l-a-ntors pe dos 

Şi-aş vrea să te mai văd râzând, 

Sub vreo doi metri de pământ... 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 

Somnoroase profesoare 
(după Mihai Eminescu) 

 

Somnoroase profesoare, 

Pe la clase se adună, 

Se ascund după catedră, 

Noapte bună! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Şi elevii toţi suspină, 

Catalogul negru tace, 

Chiar şi creta de pe tablă 

Somnu-şi face. 

 

Iese un elev la tablă, 

Printre cifre să se-ncurce, 

Fie-ţi zecele aproape, 

Lasă proful să se culce... 

 

Peste-a fizicii probleme, 

Elevul şterge tabla lună. 

Totu-i vis şi armonie, 

Când se sună... 

 

 

Lămurire 
 

- Vreau să vorbesc cu tatăl tău. Se poate? 

- Este în grajd, la boi, colo în spate. 

- Du-mă la el, te rog, că nu îl ştiu! 

- Îl recunoşti uşor. Poartă chipiu. 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Dialog 
 

- Eşti frumoasă ca zambila, 

Cocoşată ca cămila, 

Părul tău ca şi coada vacii, 

Când te văd m-apucă dracii! 

- Eşti o floare, eşti un crin, 

Eşti măgarul din Berlin! 

Şi eşti prost, 

Şi nu vezi bine 

Că eu fac mişto de tine! 

Şi mai am un singur dor, 

Să te văd la abator 

Legat de-un picior, 

Făcut salam de vară 

Şi trimis la alimentară. 

 

Îndemn 
 

Nu sta să-i asculţi 

Pe răi şi pe fameni. 

Oamenii sunt mulţi, 

Însă mulţi nu-s oameni! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 

 



 

 
 

194 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

D'ale gurii 
 

 

Ţuică de Piteşti bălaie, 

Ce te mângâie la... limbă, 

Dispoziţia îţi schimbă! 

 

Brânză bună de Trapista, 

Scoasă chiar acum din... ladă, 

Cine vrea, poate să vadă! 

 

Şuncă albă că şi-o coala, 

Cum mănânci, cum ţi se... pare 

Că ai poftă de mâncare! 

 

Mici făcuţi cu ardei iute 

Când mănânci îţi vine-a... spune: 

Doamne, ce bucate bune! 

 

Fripturică de boboci 

Cu garnitură de... varză, 

La stomac să nu te ardă! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Mere, pere, cozonaci 

Să mănânci până te... culci 

De atâtea fructe dulci! 

 

Tort cu nucă cât căciula 

Care scoala-n sus şi... masa, 

Dacă nu întreagă casa! 

 

Cui meniul n-a plăcut, 

Apăi, mama lui să-i... facă 

Alt meniu care să-i placă! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Revelion pentru vârsta a treia 
 

 

De o lună, doamna Lili 

Cu bărbatul ei Ion 

Vrea să facă un chef acasă, 

Că doar este Revelion. 

 

Nu sunt tineri, "vârsta a treia", 

Se mai sprijină-n baston, 

Vor să adune toată "gaşca" 

Că doar este Revelion. 

 

Se adunară gospodine 

Pricepute la mâncare 

Că aşa se obişnuieşte 

La această sărbătoare. 

 

Elena-i tare pricepută 

În sarmale cu slănină, 

Iar Ioana-n "boeuf" şi icre, 

Ana'n tort cu zaharină. 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 

Murături aduce Luci 

Pritocite de Bogdan, 

Iar Odette o răcitură 

Cu urarea: "Fericire'n noul an". 

 

Musafirii bat la uşă, 

Ora-i zece, casa-i plină. 

O paradă de fustiţe 

Cu parfum de naftalină. 

 

Bunicuţele fardate 

Şi-au expus aurăria, 

Iar bărbaţii cu trei fire 

Îşi acoperă chelia. 

 

Masa este aranjată 

Nu au fost dificultăţi, 

Toţi fixează ochelarii 

Şi privesc la bunătăţi. 

 

Masa-i cu delicatese, 

Zice Lili lui Ion: 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

"Tu nu pui nimic în gură 

Că-i jumate de colon". 

 

Gina-i zice lui Dănuţ: 

"Ce te tot uiţi la mâncare? 

Pentru tine e otravă, 

Că-i colesterolul mare". 

 

Horia vrea o saramură, 

Dar nu ia, că-i cardiac, 

Lia ar dori iahnie, 

Dar are gaze la stomac. 

 

Veselia se încinge 

Se-antrenează acuma toţi, 

Şi încep să-şi amintească 

De copii şi de nepoţi. 

 

Când pendula bate ora 

C-am ieşit din anul vechi, 

Gică doarme stând pe scaun 

C-are dopuri în urechi. 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Gazda vine c-o surpriză 

Tinereţea s-o învie, 

La bărbaţi un dar le oferă 

"Viagra" în farfurie. 

 

Toate doamnele în cor 

Sorcovesc bărbaţii lor: 

 

"Tare ca fierul, 

Iute ca oţelul, 

Tare ca piatra,  

Iute ca săgeata!" 

 

Vreau să-mi spun şi eu părerea: 

 

"Beţi, mâncaţi, fără avize, 

Să cinstim anul ce vine, 

C-avem timp de analize." 

 

LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI!   
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Când am intrat, erai lubrifiată...  
(sonet porno) 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 

Când am intrat, erai lubrifiată, 

Scuipând seminţe, iute fac o cruce, 

Frâu liber dând instinctelor caduce 

Ai poruncit: "Acum ori niciodată!" 

 

 

Emancipat, ştiuletele străluce 

În noaptea vlăguită de prostată, 

Din coapse moi, dorinţa descuiată, 

Mă scapă de izmene la răscruce. 

 

 

Sunt pregătit să-nsămânţez ogorul, 

Eu, tractoristul sexi şi rapace, 

Observ că la fereastră tot poporul 

 

 

Priveşte cum îmi umblă-n carapace 

Mânuţa ei, golindu-mi rezervorul... 

I’m breathless. Iese puiul din găoace! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Spovedanie porno 
(după Mihai Eminescu) 

 

 

 

Pacea se coborâse pe întreaga fire. 

Coborâse seara la o mănăstire. 

Era în toiul serii. Jos, într-o poiană, 

Stau vorbind un popă cu o fetişcană. 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

El cu barbă lungă şi obraji frumoşi, 

Cu ochi de cărbune şi corp viguros, 

Ea micuţă, zveltă, cu sâni săltăreţi, 

Cu şolduri rotunde şi cu părul creţ. 

 

- Plecăciuni părinte, aşa cum se cuvine. 

- Bună seara taică, ce cauţi pe la mine? 

- Am venit, părinte, să mă spovedesc, 

Am păcate multe precum eu gândesc. 

- Bine fata taicăi, îţi dau ascultare, 

Stai colea pe iarbă, spune ce te doare? 

- Uite ce-i părinte, sunt căsătorită, 

Am de toate, dar nu sunt fericită. 

- Soţul te înşală, e beţiv, te bate? 

- Nu de asta-i vorba, mi-aduce de toate 

Dar ce-mi foloseşte dacă nu-i bărbat? 

Bine e-n ogradă, dar nu-i bun în pat. 

Înţelegi părinte, ce vreau eu să-ţi spun 

Despre partea ceea nu-i deloc bun. 

- Spune atunci femeie, nu-ţi fie ruşine, 

Spune cum ţie vorba, să-nţeleg mai bine. 

Nu te ia în braţe, eşti nemângâiată 

Nu-ţi dă bărbatul ce doreşte o fată? 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

- Uite cum, părinte, cum să-ţi spun, e mică. 

Când mă simte aproape, abia i se ridică. 

El mă ia în braţe, vrea să mă sărute, 

Eu mă bag sub dânsul, poate că mă fute, 

El urcă pe mine, îl mângâi la coaie, 

Dă din cur o dată ş-apoi i se-nmoaie. 

Mă desfac la pizdă, mă sui eu pe dânsul, 

Dau s-o vâr în mine şi mă apucă plânsul, 

Eu tremur ca vargă, el stă neclintit, 

Se uită la mine, parc-ar fi tâmpit. 

Eu stau toată noaptea, mă frământ şi gem. 

Ce să fie oare? O fi vreun blestem? 

L-a legat vreo fată de la el din sat? 

L-a vrăjit vreo babă? L-ar fi deocheat? 

Am venit părinte, dacă mă-nţelegi, 

Să te rogi la Domnul, soţul să-mi dezlegi. 

Nu mă duc de-aicea, nu mă dau bătută, 

Dezleagă părinte, vreau să fiu futută. 

- Bine, fata taicăi, rog pe cel ceresc 

Să-mi asculte glasul şi să-l lecuiesc. 

Pentru asta însă ai să faci canoane 

Să te legi fierbinte şi să dai pomane. 

Dar ia stai o clipă şi-mi explică, 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Zici c-o freci în tine şi nu se ridică. 

Tu te dai întreagă şi cu piele goală, 

Iar el te priveşte şi nu i se scoală. 

Tu te culci în pat şi stai lungită 

Încaleci pe dânsul, iar el stă ca o vită? 

E de necrezut, asta îţi mărturisesc, 

E de prima dată când spovedesc 

Aşa de frumoasă, tânără, e culmea!, 

Şi să nu ai parte de-un bărbat ca lumea. 

Dar mai ştii ce aş propune – haide să-ncercăm 

Tu să-mi mângâi sânii, iar eu să te frec 

Şi de-o fi să mi-o vezi sculată 

Nu începe îndoiala, este nevinovată. 

Şi atunci va-ncepe post şi rugăciune 

Să-ţi dezlege soţul, să-l facă vânjos 

Să te mulţumească pe faţa şi pe dos 

Dar să ştii un lucru că păcatul meu 

E cu mult mai mare, iartă-l Dumnezeu! 

- Bine-atunci părinte, fie precum spui, 

Mă dezbrac îndată, cred că-i vina lui. 

 

Şi în seara ceea în umbră se-arătau 

Două trupuri goale ce se înfruptau. 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Fata speriată, dar cu dor nesătul, 

Îşi prinsese-n palme faţa de mascul. 

 

 

- Vai ce pulă mare, încep să mă tem! 

Nu auzi, eu de frică încep să gem! 

Uite cum se mişcă, cât e de fudulă, 

Fericit aceea ce-i înfiptă cu aşa pulă. 

E tare ca piatra, şi stă drept în sus, 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Atât e de mândră, îmi place nespus, 

Dă-mi voie părinte, vreau să o sărut! 

- Ia, fetiţă dragă, suge cât mai mult, 

Iar acum ajunge, lasă-te pe spate, 

Desfă cracii bine, atât cât se poate. 

 

Când văzu pizda, popa încremeni 

Şi-i veni în cap mii de nebunii. 

- Uite ce minune de la Dumnezeu! 

Lasă-mă fetiţo s-o sărut şi eu! 

Ce vaieţi fetiţo, te supără iarba? 

- Nicidecum părinte, mă gâdilă barba. 

- Atunci cu bine cunosc şiretlicul 

Desfă bine cracii să-ţi sărut lindicul. 

- Ajunge părinte nu mai pot, îţi jur, 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Bagă-ţi pula-n pizdă şi mă ia de cur! 

Hai părinte vâr-o, s-o simt toată-n mine, 

Să ne cârligăm şi să ne futem bine! 

- Bine, ce-i atunci, de vrei să te fut, 

Îţi bag pula-n pizdă, nu te mai sărut, 

Stai în patru labe, saltă curu-n sus, 

Stai aşa pe iarbă precum eu ţi-am spus. 

Ia pula-n mână şi ţi-o potriveşte 

Puneţi-o în pizdă ş-apoi mi-o beleşte. 

Aşa, foarte bine, acum e belită, 

Să te fută taica, să fii fericită. 

- Fute-mă mai tare, strânge-mă de cur! 

- Trage-mă de pulă şi prin împrejur. 

Na la taica, pulă! Te fut bine aşa? 

- Fute-mă părinte şi nu mă lăsa! 

- Nu te las fetiţo, te mai fut un pic, 

Acum saltă curul şi te înconvoaie 

Să intre pula până şi cu coaie. 

Nu mişca din cur, simt că mă furnică, 

Prea te-nşeli în pulă, dă din curişor, 

Ţine pula-n pizdă, nu mişca că mor. 

- Simt că mă furnică, of m-am slobozit! 

Mulţumesc părinte că m-ai potolit! 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Luceafărul porno 
 

 

A fost odată ca-n poveşti,   

A fost la o adică, 

Din rude mari împărăteşti 

O prea mişto gagică. 

 

Şi era una la babaci, 

Şi mândră haimanaua, 

Avea un cur şi nişte craci 

De te-apuca damblaua. 

 

Se fute azi, se fute mâine, 

Se fute-o săptămână, 

Stăteau la coadă vagabonzi 

La rând ca la smântână. 
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Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  
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Sătulă ea într-un târziu 

De pulă golănească, 

Îi dete toţi pe uşa-afară 

Şi merse la fereastră. 

 

Luceafărul stătea pe cer 

Într-un mănunchi de stele, 

Ea la el ochii belea 

Şi se zgâia la ele. 

 

De-atâta dor nealinat 

S-a puricat la piele 

Şi-ntr-un târziu n-a mai răbdat 

Şi-a început să zbiere. 

 

- Coboară-n jos, luceafăr blând, 

Coboară de mă fură, 

Să stau la pieptul tău plăpând, 

Să stau înfipta-n pulă. 

 

Şi coborî sărac băiat, 

Şi coborî săracul, 
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Dădu cu curul de pământ 

De găuri asfaltul. 

 

- Iubita mea cu ochi de lut 

Şi albă ca tingirea, 

Eu pentru tine am căzut 

Şi-mi blestem fericirea. 

 

Iar dacă tu nu vrei să vii 

Cu mine printre aştri, 

Mă piş pe ochii tăi zglobii 

Şi-n ochii tăi albaştri. 

 

Luceafăr blând, vedea-te-aş mort 

Şi putrezit în soare, 

Nu pot că eşti nemuritor 

Iar eu sunt muritoare. 

 

Luceafăru-ncepu să plângă 

De-şi înfundase nasul. 

Şi ce tupeu de ordinar, 

Se duse-ntâi la tat-su. 
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- De-mi dai al nemuririi dar 

Şi de mă laşi de-acasă, 

Îţi dau o sticlă de Cotnari 

Şi-o oca de spirtoasă. 

 

De nu mă laşi, am să mă jur 

Să cazi răpus de boală, 

Şi n-ai să bei, futu-te-n cur, 

Nici apă minerală. 

 

Taică-su îl privi atent 

Şi-i spuse de îndată, 

Căci vezi, în el s-au deşteptat 

Instinctele de tată: 

 

- Copile, văd că eşti bolnav 

Şi ai mâncărimi la coaie, 

Dar fata e cu un arab, 

O fute de o-ndoaie. 

 

Porni luceafăru-napoi 

Pe drumu-i singuratec. 
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Şi o găsi pe fată-n pat 

Cu un moşneag astmatic. 

 

Ea îl văzu pe-un ochi de geam 

Şi-i spuse cu suspine: 

- Gingaşule hipopotam, 

Coboară pân-la mine. 

 

El o privi semeţ şi dur 

Ca un fachir pe ace: 

- Pleacă de-aici, futu-te-n cur, 

Şi lasă- mă în pace! 

 

Credeai c-ai să mă amăgeşti 

Chemându-mă pe seară? 

Beli-mi-ai pula să-mi beleşti 

De curvă ordinară! 

 

Degeaba mă mai chemi acum 

Să vin să rupem patul, 

Căci eu pe curul tău aş vrea 

Să joc poker în patru. 
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Iar sânii tăi ce altădată 

Îmi provocau emoţii, 

Atârnă acum aşa de jos 

De-au inundat chiloţii. 

 

Trăind în cercul vostru strâmt, 

Faceţi copii o droaie, 

Dar eu vă iert, căci sunt un sfânt, 

Şi-n fond... mă doare-n coaie! 

 

Mama 
Am o mamă puturoasă, 

Nu-i place munca de casă. 

Şade într-una tolănită 

Ca o vită nesimţită, 

Începe, se văicăreşte 

Că ei munca nu-i prieşte. 

Şi-are un bărbat tâmpit, 

Gras, urât, porc nesimţit, 

Se mândreşte în tot satul, 

Ca el nu mai este altul. 

Dar dacă te uiţi mai bine 

N-are bani nici de grisine. 
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Degeaba se smiorcăneşte 

Că el deloc nu munceşte. 

Visează doar la palate, 

Dar la muncă nu se poate. 

Am revenit iar la mama, 

Vaca ce poartă năframa. 

Dimineaţa povesteşte 

Prin ce visuri ea trăieşte, 

Se visează că munceşte 

Şi plângând ea se trezeşte. 

Dar nu este de folos 

Că munca e de prisos! 

 

 

Sex chinezesc 
 

Un drăgălaș chinez turist și-a împlinit al vieții vis: 

În seara asta, teleleu, se plimbă omul prin Paris. 

Acuma, fiind în Place Pigale, chinezul e cam tulburat, 

Căci franțuzoaice cu tarif îl asaltează ne-ncetat. 

  

În fine, e ademenit, doar nu-i decât un om și el   

Îi place una, se-nțeleg și-o ia la dânsul, la hotel. 
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Deci intră în odaia lui, într-un minut s-au dezbrăcat, 

Nu-ntârzie, că timpu-i bani și intră amândoi în pat.    

  

Chinezul e înnebunit, demult dorea așa ceva, 

Căci franțuzoiaca e un vis și face, deci, amor cu ea. 

Apoi chinezul sare jos, face gimnastică-un minut 

Intră sub pat, iese vioi și iar o ia de la-nceput! 

  

Iar face un amor nebun, din nou e foarte înfocat, 

În fine, s-a mai potolit și iarăși sare jos din pat. 

Iar face niște sărituri, gimnastică, neobosit, 

Intră sub pat şi iese iar și iar se pune pe iubit. 

  

E proaspăt ca la început, iubește ca un apucat, 

A treia oară într-un ceas și iarăși sare jos din pat. 

Din nou vreo câteva figuri, din nou gimnastică la sol, 

Intră sub pat, iese apoi și iar în pat ! E Dracul gol! 

  

Povestea se repetă-așa de șapte ori! De necrezut! 

Iar franțuzoaica s-a speriat. Așa ceva n-a mai văzut! 

Și-n plus, chinezul, hoțoman, e clar că o exploata 

Plătise doar o dată și... acuma nu se mai oprea. 
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Ea nu știa despre chinezi, n-aflase că-s atât de zmei, 

Că nu mai oboseau deloc, dar obosise dumneaei! 

Și-atucea, după șapte ori, se dă și dânsa jos din pat, 

Face gimnastică și ea, vazând că lui i-a ajutat. 

  

Apoi, femeia, ca și el, căci observase ce făcea, 

A procedat exact la fel şi a intrat sub pat și ea. 

Acolo, însă, s-a oprit... Că, zău, că nu-ți venea să crezi, 

Și franțuzoaica a-nlemnit!... Sub pat erau zece chinezi! 
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Mărturisire  
 

 

Apoi, dragă Mărioară, 

Am tot stat şi m-am gândit: 

Io, duminică, pe seară, 

Vin cu tata în peţit! 

 

- Înainte de-a mă cere, 

Musai, dragu' meu, să-ţi zic 

Că nu-s fată, mi-s muiere... 

Nu vreu rostu' să ţi-l stric! 

 

S-o-ntâmplat la vremea sapei, 

Noaptea, când veneam din Ştei. 

Coboram pe firul apei, 

Când m-am pomenit cu trei... 

 

M-au ajuns la Fundătură, 

Şi m-au dezbrăcat pe loc, 

Şi mi-au pus năframa-n gură, 

Şi tăţi tri 'şi bătură joc... 
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- Numa' spune-mi-i degrabă, 

Că pe tăţi îi trag prin şiş! 

- Păi nu-i ştiu, Ioane dragă, 

Era noapte, n-auzişi?... 

 

O umblat şi bietu' tata, 

(Şi tu ştii că el nu bea), 

Ba-ntr-o crîşma, ba în alta, 

Doar de o afla ceva... 

 

Zile au trecut destule, 

Şi nimica n-o aflat... 

Dar io zic că, după scule, 

Nu-s de pe la noi din sat!... 
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FRANJURI 

CU RIME 
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 Colo sus în cimitir 

Stau mormintele în şir. 

Dacă faci mişto de mine 

Fac un loc şi pentru tine. 

 

  

Noi, fetele democrate, 

Desculţe şi dezbrăcate, 

Vom lupta cu cracii goii. 

Noi vrem de-aia, nu război! 

Vom lupta fără chiloţi 

Să ne vadă pizda toţi. 

Ca-n războaiele trecute 

Am ramas şi nefutute. 

Şi vom cere neapărat  

Milă de la sindicat 

Că cei cu scula mai mare 

Sa ne ia la concentrare. 

 

  

Mi-a spus ieri un elev, cu voce joasă: 

- Profesorul e un duşman de clasă! 
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Pe un fund de baltă, 

Patru ochi priveşte. 

Ce să este oare? 

Este două peşte. 

 

  

Nu e, neică, un apaş, 

E un prinţ de viţă veche. 

Cum nu-l ştiţi? Îi este naş 

Marinar-ntr-o ureche! 

 

  

Eşti frumoasă ca o stele, 

Tu mi-ai rupt inima-n doi. 

Toate sufletele mele 

Bate pentru tu şi noi! 

 

  

Observ că nu te-ai dumirit 

Şi multor critici mă supui! 

Când minţile mi le-ai sucit, 

Să nu răstălmăcesc ce spui?!... 
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Cred într-una sfântă matematică, 

Materia tuturor notelor rele, 

Făcătoarea tuturor problemelor 

Dezlegate şi nedezlegate, 

Şi într-una sfântă geometrie, 

Care din matematică se trage! 

Mâine, înainte de toate obiectele, 

Lumina-ntunecată 

Şi ştiinţa blestemată, 

Care de-o fiinţă cu contabilitatea 

Prin care toate s-au făcut, 

Care pentru noi şi a noastră suferinţă 

A reuşit în şcoală 

Şi s-a întrupat în manualele autorilor şi spaima elevilor, 

Şi-a reuşit în zilele lui septembrie, 

Şi-a înviat în prima zi după vacanţă, 

Şi s-a urcat la catedră 

Să orânduiască pe cei trecuţi în clasa următoare, 

Şi slava să judece pe cei slabi 

A căror situaţie nu a fost încheiată, 

Mărturisesc într-un sfert de oră 

Copierea unei teze pentru a scăpa de sfânta corigenţă. 
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Cu vorbă toată numai miere 

Ne-nvaluie în multe seri, 

Şi asta-i marea lui plăcere: 

Să ne creeze neplăceri! 

 

  

În fine, - au înţeles şi ei 

De ce-i geloasă soaţa-i tare 

Pe-amanta lui: cândva, ehei, 

Şi ea fu printre secretare! 

 

  

Dragul meu iubit, 

Negru şi pârlit, 

Ţi-am trimis din depărtare 

Un sicriu şi-o lumânare! 

Şi ca semn că te iubesc 

Drept în cap ţi le trântesc. 

 

  

Dacă n-ar fi fete, ce-ar face băieții?!  

Ar merge pe stradă și-ar săruta pereții! 
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Trece lebedele-n zare,  

eu mă uit, ele dispare!  

 

  

Moş Crăciun cu barbă sură, 

Ţi-aş spune o înjurătură, 

Da-mi intră mustaţă-n gură. 

 

  

Moş Crăciun are tichie, 

Să nu-l ningă la chelie. 

Din păcate tre’ să plece  

Că e 12 fără 10. 

 

  

Ninge iar, ninge iar...  

E sărbătoare! 

Ninge iar, ninge iar...  

Ce încântare!  

Ninge iar, ninge iar...  

Din întâmplare! 
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Pe tine te iubesc,  

Pe tine te doresc,  

Pe tine mă bășesc. 

  

  

Mesajele de adio și de rămas-bun 

Merg de minune cu tărie sau cu un vin bun. 

 

  

Păsările ciripea, n-avea treabă, se distra! 

 

  

O găină cu-n picior  

Juca fotbal binișor. 

Dar când și-a rupt piciorul ăla, 

Sărăcuța găinușă, a fost pusă-n tuci 

Și mâncată de mulți turci. 

 

  

Foaie verde catalog, treci peste mine, te rog!  

Numai azi nu m-asculta, că pe mâine-oi învăța. 
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Când îmi cuprinzi genunchii goi  

Şi gleznele cu atingeri fine,  

În lume vreau să ies cu tine:  

Perechea mea de cizme noi! 

 

  

Două lucruri te alină  

Şi te vindecă de boală:  

Să vezi damigeana plină  

Şi femeia când e goală. 

 

  

- Nu plânge că te-am înşelat,  

Zâmbeşte că te-am comparat.  

Nu poate fi acum mai bine ,  

decât să mă împac cu tine. 

 

  

Iubita mea din strada Muncii, 

Te iubesc de-mi sar papucii! 

Și în semn că te iubesc, 

Vreau să te cotonogesc! 
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Vreau să mă culc cu tine,  

Să te simt peste trupul meu gol,  

Vreau să intru în tine,  

Dar nu te găsesc nicăieri.  

Unde eşti, pijama afurisită? 

  

  

Te iubesc și te ador...  

Du-te dracu că-i ignore! 

 

  

Aseară am adormit la 2, 

Azi dimineață m-am trezit la 9. 

Afară plouă cu găleata. 

Vai, ce tare mai sforăie tata! 

 

  

Ursul umblă prin pădure, 

Poate dă de nişte mure. 

Fata umblă pe la club, 

Poate dă peste vreun drug. 

 



 

 
 

232 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Eu îţi las ca amintire 

Cureluşa de la câine 

Şi când viaţa îţi va fi grea, 

Să te legi de gât cu ea. 

 

  

Părul tău ca coada vacii, 

Când mă uit mă apucă dracii, 

Iar acum ascultă bine, 

Eu nu te iubesc pe tine! 

 

  

Te iubesc până la stele 

Ca pe o cârpă de podele. 

Te iubesc ca un porc 

De-mi vine să-ţi rad una la bot. 

 

  

Te iubesc ca pe-o găluşcă, 

Ca pe-o floare de bostan, 

Şi de dorul tău aseară 

Am chicat de pe divan! 
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Aş da zile de la mine 

Să dea trenul peste tine, 

Să mă văd scăpat odată 

Şi să-ţi duc crucea la groapă. 

 

  

Mă întreţin destul de bine, 

Nu-mi trebuie multă şcoală, 

Am cea mai dulce vrăjeală. 

Sunt brunet cu ochi căprui 

Şi fur inima oricui! 

Sunt micuţ şi versat 

Şi de toţi invidiat! 

Eu la toţi v-am arătat 

Că sunt cel mai unicat!  
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CAUZA 

TUTUROR 

ACCIDENTELOR 

VIEŢII 
 

  

NU  CELULARUL. 

NICI  RADIO. 

NICI MONITORUL GPS-ului. 

NICI DISCUŢIILE. 

NICI  SCRISUL. 

NICI FILMUL CE RULEAZA  

PE  VIDEOPLAYER. 
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CELE MAI FRECVENTE CAUZE ALE 

ACCIDENTELOR ÎN  TRAFIC SUNT... 

Aţi ghicit! 

Încălţămintea nepotrivită! 

Aşa că aveţi grijă! 

 



 

 
 

250 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

LA ÎNCHISOARE 
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Doi colegi noi de celulă. 

- Tu de ce ai ajuns aici? 

- Din cauza fumatului... 

- Cum din cauza fumatului?! 

- În timp ce operam, m-a apucat tusea, m-a auzit 

paza şi m-a prins! 

 

  

- Care ţi-e ultima dorinţă?, îl întreabă directorul 

închisorii pe condamnatul la moarte. 

- O cafea filtru. 

- Bine. Cât zahăr? 

- Cu zaharină, vă rog, sufăr de diabet şi nu aş vrea să 

mor din asta... 

 

  

Un deţinut primeşte o scrisoare de la soţie. Văzându-

l, un coleg de celulă îl întreabă: 

- Te văd cam necăjit. Veşti proaste de acasă? 

- Da. Nevastă-mea îmi scrie că-mi redă libertatea... 

 

  

La închisoarea de femei: 

- Fetelor, am două veşti: una rea şi una bună. Pe care 

o vreţi prima? 

- Pe cea bună... 

- Mâine vă dăm morcovi... 

- Uraaaa! Şi aia rea? 

- Raşi... 



 

 
 

252 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

  

Doctorul închisorii vizitează chiriaşii. Întrebare în 

prima celulă: 

- Cum aţi avut scaunul? 

- Azi, normal. 

În a doua celulă: 

- Cum aţi avut scaunul? 

- Azi, normal. 

În a treia celulă: 

- Cum aţi avut scaunul? 

- Azi, normal, mâine, electric... 

 

  

Într-o celulă, trei deţinuţi discută: 

- Tu cum ai ajuns aici? 

- Ce dracu să fac, jaf şi viol. Dar tu? 

- Nimica toată, să moară mama, am şutit din câteva 

case, am omorât două babe, dar şi aşa mureau că erau 

bătrâne rău, şi am mai şutit din buzunare. 

- Dar tu, bă? Ce-ai făcut? 

- Fizică nucleară. 

 

  

Condamnatul este adus în camera de execuţie. 

Priveşte scaunul electric de care sunt legate tot felul de 

fire şi întreabă: 

- Cum se cheamă drăcovenia asta?  

Directorul închisorii îi răspunde: 

- Nu-ţi bate capul cu întrebări, o să te punem imediat 

la curent... 
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Un condamnat la moarte este condus de către preot 

la spânzurătoare. Afară plouă însă de ziceai că se rupe 

cerul, preotul ţinea umbrela. Condamnatul zice: 

- Aşa o vreme tâmpită, părinte!...  

La care popa: 

- Ţie ţi-e uşor! Tu nu faci drumul decât dus, dar eu 

trebuie să mă şi întorc!... 

 

  

Un condamnat primeşte o scrisoare de la soţie: 

„Am hotărât să plantez morcovi în grădiniţă din 

spatele casei. Când crezi că aş puteai să-i plantez?”  

El îi scrie: 

„Dragă nevastă, orice faci nu te atinge de grădina din 

spatele casei. Acolo am ascuns banii!”  

După o săptămână, iar vine o scrisoare de la nevastă: 

„Nu o să-ţi vină să crezi ce s-a întâmplat. Au venit la 

noi o grămadă de oameni şi au săpat toată grădina din 

spatele casei!”. 

La care el răspunde: 

„Dragă nevastă, acum poţi planta morcovi în spatele 

casei...” 

 

  

Un paznic de la închisoare către un coleg: 

- Închipuie-ţi, condamnatul de la celula 152 a evadat 

azi noapte! 

- Doamne ajută! De trei nopţi nu pot să dorm din 

cauza fierăstrăului lui... 
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- Gardian ce dată aveam azi?, întreabă unul în 

închisoare. 

- Mai termină cu întrebările! Îţi spun eu când poţi 

scrijeli anul 2000... 

 

  

- Sunt uimit de ce aud! Popescu mi-a zis că merge să 

îşi viziteze rudele, şi acum aud că e în închisoare!... 

- Da, de fapt cam toate rudele lui sunt acolo... 

 

  

Trei deţinuţi urmează să fie trimişi pe o insulă 

pustie unde să îşi ispăşească pedepsele. Gardianul le 

spune că au voie să ducă cu ei un singur obiect şi îi 

întreabă ce ar dori. Primul spune: 

- Păi, eu o să iau nişte creioane colorate şi toată ziua 

o să am de desenat pe pereţii puşcăriei. Al doilea zice: 

- Păi, eu o să îmi iau un pachet de cărţi de joc şi toată 

ziua o să joc cărţi cu ceilalţi deţinuţi. Iar al treilea: 

- Păi, eu zic să iau o cutie de tampoane, că am citit că 

cu un tampon din ăla poţi să şi înoţi, şi să te caţeri în 

copaci, şi să călăreşti, aşa că toată ziua o să am ce să fac cu 

ele! 

 

  

Paznicul îi zice condamnatului: 

- Până mâine la 8 dimineaţă celula trebuie să fie lună 

şi bec! La ora 9 vine directorul închisorii. 

- Ce!? L-au prins şi pe el?... 
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Unul încearcă încet, încet, să îşi cunoască mai bine 

noul coleg de celulă: 

- Şi, eşti căsătorit? 

- Eu?! Eu sunt un tip care îşi iubeşte libertatea!... 

 

  

Un evadat se întoarce seara înapoi în închisoare. Un 

reporter îl întreabă: 

- De ce v-aţi întors la închisoare? 

- Mai bine aici decât acasă! 

- Cum aşa?! 

- Nu intru bine, pe uşa casei şi nevastă-mea îmi zice: 

„Pe unde îmi umbli! Ai evadat deja de 8 ore...” 

 

  

Una îşi vizitează soţul în închisoare.  

Acesta, îngrijorat de situaţia ei financiară o întreabă: 

- Cum te ajungi cu banii? 

- Nicio grijă, pe următorii trei ani îmi mai ajung banii 

primiţi ca recompensă pentru prinderea ta... 

 

  

Un condamnat îşi întoarce lucrurile din celulă cu 

susul în jos strigând din toţi rărunchii: 

- Am fost jefuit, am fost cu neruşinare furat!  

Gardienii sosesc în grabă şi îl întreabă: 

- Ce vi-a fost furat? 

- Planurile de evadare... 
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Doi condamnaţi se întâlnesc: 

- Ce mai face John? 

- Ah, sărmanul, a căzut de pe schela şi a murit? 

- Dar ce dracu' a căutat pe schelă? 

- A fost spânzurat... 

 

  

Directorul închisorii: 

- Vizitatorii au voie între 5 şi 7!  

La care un condamnat: 

- Aşa tânăr nu ştiu pe nimeni... 

 

  

Într-o celulă, stau doi tipi condamnaţi, ambii pentru 

10 ani. Unul din ei zice, oftând: 

- Ehehei, dacă ascultam sfatul mamei! 

- Ce ţi-a zis mama ta? 

- „La uşă sunt doi poliţişti! Fugi repede pe uşa din 

dos!”... 

 

  

În închisoare vine o comisie care pune întrebări 

condamnaţilor. Unul este întrebat: 

- Câţi ani aveţi de ispăşit? 

- Pe viaţă... 

- De ce? 

- Am lucrat la negru... 

- Cum aşa, asta nu se poate! Ce sunteţi de meserie? 

- Măcelar... 
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La închisoarea de femei: 

- Fetelor, am două veşti: una rea şi una bună. Pe care 

o vreţi prima? 

- Pe cea bună... 

- Mâine vă schimbăm chiloţii... 

- Uraaaa! Şi aia rea? 

- Între voi... 

 

  

Un individ ajunge la închisoare. Este repartizat într-

o celulă comună şi este întâmpinat de un malac fioros. 

- Bă tu, ăla nou! Tu ce vrei să fi? 

- Cum adică?, întreabă nedumerit noul venit. 

- Aici noi suntem împărţiţi în băieţei şi fetiţe. Tu ce 

vrei să fi? 

- Băieţel, zice omul gândindu-se să nu înceapă dur 

chiar din prima zi. 

- Perfect, zice malacul, astăzi băieţeii sug pula la 

fetiţe. 
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MOGHIORIŢE 
 

 

Q  De ce sunt ungurii vecini cu românii? 

A  Pentru că aşa le trebuie!… 
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Într-un oraş din Transilvania, un ungur zace pe 

stradă ciuruit cu 40 de gloanţe. 

După ce studiază cadavrul, poliţistul Funar trage o 

concluzie: 

- Aşa o sinucidere cumplită n-am mai văzut de mult... 

 

  

Verestoy Attila este un mare erou maghiar, care a 

luptat cu drujba în mână împotriva pădurilor româneşti. 

 

  

Q  Cum se cheamă, când ţi-o ţine în mână o 

unguroaică ? 

A  "Ţinutul secuiesc". 

 

  

Herodot a scris că secuii sunt cei mai viteji dintre 

traci. 

 

  

La aniversarea a 20 de ani de căsătorie, un ungur 

cheamă la el o familie de prieteni români. La începutul 

mesei, gazda ţine un toast, încercând să vorbească 

româneşte cât mai corect: 

- Aş vre se molţomesc lui Dumnezeu pentru cei 

doizeci ani petrecoţi alături de soţia meu. 

- Alături de soţia mea, îl corectă prietenul român. 

- Alături de soţia teu… noma de 4 ani.. 
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Când Dumnezeu l-a făcut pe Adam, ungurii erau deja 

de mult în Ardeal. 

 

  

Ţăranii dintr-un sat din Ardeal se plâng primarului: 

- Domnule primar, de câteva săptămâni a apărut un 

ungur la noi în sat şi toate femeile pe care le prinde le fute. 

- Şi... nu aţi luat măsuri? 

- Ba da, dar oricum am măsura, tot bota lui e mai 

mare! 

 

  

Avram Iancu este un român care şi-a primit numele 

după o păpuşă spânzurată de Csibi Barna. 

 

  

Trei unguri pe o terasă în centrul vechi al Clujului, 

după meciul România – Ungaria. Vine ospătarul 

- Ioi, aduci la noi trei Coca Cola Light? 

- Nu avem Light, dar vă putem da 3 ZERO! 

 

  

Un grup de oameni de mai multe naţii vorbesc depre 

dificultatea unor limbi. 

- Franceza e oribilă, se plânge francezul. Imaginaţi-

vă că noi zicem „bordo” si scriem „Bordeaux”! 

- Păi, şi ce, zice bătrânul secui. E nimic faţă de noi, 

care zicem „alomas” şi scriem „gară”.  
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Când au ajuns prima dată în Ardeal, ungurii au găsit 

acolo alţi unguri. 

 

  

Q  Când a fost inventat apartheid-ul? 

A  Când albii i-au bănuit pe negri   

  că ar fi unguri. 

 

  

Zice că doi reprezentanţi parlamentari din judeţul 

Covasna, Szabo bacsi şi Pista bacsi, se duseră la şedinţă la 

Parlament. În drum spre Bucureşti, în tren, zice Pista bacsi 

către Szabo bacsi: 

- Noi nu vorbeşte bine rumuneşte, de aia noi nu 

vorbeşte mult, ci scurt şi cuprinzător.  

La şedinţă, ia primul cuvântul Szabo bacsi: 

- Noi, la judeţul Covasna, făcut planul la ceapă, dar 

eu întreb: unde este ceapa? La noi, la judeţul Covasna, 

făcut planul şi la cartof, dar eu întreb: unde este cartof? Eu, 

Szabo bacsi, atât am avut de spus.  

A doua zi, ia cuvântul Pista bacsi: 

- Eu, Pista bacsi numa vreu să întreb: unde-i Szabo 

bacsi? 

 

  

Anul 2405 î.e.n. 

O tablă în mijlocul câmpiei Panonice: „Finlanda 2500 

km spre nord”. Cine-o ştiut citi, s-o dus. 
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Bulă cu tat-su despre rasism: 

- Uite Bulă: de exemplu tu te urci într-un pom şi un 

negru vine după tine... 

- Da! 

- Tu te urci în vârf şi negrul după tine... 

- Da! 

- Şi atunci nu mai ai ce face, îi faci vânt, futu-i mama 

lui de ungur... 

 

  

Într-o şcoală în Cluj, învăţătoarea de la clasa a doua 

vine după pauză mare şi îi întreabă pe copii: 

- Ce aţi făcut în pauză? 

Gigel, care era mai răsărit, ridică mâna: 

- Eu m-am jucat în cutia cu nisip. 

Învăţătoarea, ca să dea un exemplu ce bine este să 

înveţi bine şi constant, spune: 

- Bravo Gigel, dacă scrii frumos pe tablă fără 

greşeală cuvântul nisip, poţi pleca azi cu două ore mai 

repede acasă. 

Gigel merge la tablă şi scrie frumos şi caligrafic 

cuvântul nisip fără greşeală. 

- Bravo Gigel, poţi să pleci azi cu două ore mai 

repede acasă, spune învăţătoarea. 

Acuma se întoarce învăţătoarea către Petrică şi-l 

întreabă: 

- Tu, Petrică, ce ai făcut în pauză? 

- Eu m-am jucat cu Gigel în cutia cu nisip! 
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- Perfect, dacă scrii frumos pe tablă cuvântul cutie 

poţi pleca şi tu cu două ore mai repede acasă.  

Merge şi Petrică la tablă şi scrie frumos şi îngrijit 

cuvântul cutie, absolut fără greşeală. 

- Bravo Petrică, şi tu poţi pleca astăzi cu două ore 

mai repede acasă. 

Într-un sfârşit, se întoarce învăţătoarea către Janos, 

şi îl întreabă şi pe el: 

- Tu, Janos, ce ai făcut în pauză? 

- Eu vrut joci şi el la băieţii cu nisip, dar ei nu fost 

drăguţi la Janos şi spune: „Dute-n puii mea de bozgor”. 

- Vai, dar asta este o discriminare a unor minorităţi 

naţionale cu coinfluenţe negative asupra psihicului unui 

copil. Dacă scrii frumos pe tablă discriminare a unor 

minorităţi naţionale cu coinfluenţe negative asupra 

psihicului unui copil poţi şi tu să pleci cu două ore mai 

repede acasă... 

 

  

Ion îi explică lui Gheo apartheidul din Africa. 

- Mă Vasile, meri pe drum te întâlneşti cu un negru şi 

tu te pui în faţa lui, el se dă la stânga, tu te pui în faţa lui, el 

se dă la dreapta, tu te dai în faţa lui şi tăt aşa, în faţa lui. El 

o să-ţi zică: „No, vă rog frumos, domnu’ alb, mă lăsaţi să 

merg pe cărarea ceea?”. Tu te uiţi urât la el şi-i zici: „No, 

pân-aci ţi-o fost, bozgore!”. 

 

  

Primele castre romane au primit nume ungureşti: 

Piroşlissum, Opullum sau Szegetusza. 
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Un ţigan a ajuns la tribunal acuzat de rasism, că se 

luă la ceartă şi la bătaie mereu cu ungurii din sat. 

Judecătorul: 

- Mai ţigane, ce tot ai mă, tu, cu ungurii? 

- Cine, io? Ungurul e fratele meu pe viaţă... Să moară 

frati-miu... 
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Într-un sat unguresc din Ardeal locuia un fotograf 

român care făcea poze şi portrete, dar cam nereuşite, 

pentru că ba ieşeau de la jumătate în jos, ba cu ochii roşii, 

ba cine ştie cum... Aşa i se şi dusese vestea în zonã!... 

Într-o zi, vin la el două unguroaice, mama şi fiica, 

pentru a-şi face ceva portrete de trimis rudelor din 

Ungaria. Mama zice: 

- Bune ziua, domnuţ foto! Vinit noi la dumnevostre 

sa foteţi la noi... Pa mine rog foteţi în piciore, iar pe fata rog 

foteţi în fund... Numa ce rughem noi la dumnevostre: foteţi 

la noi aşa ca să iese ochii bine la noi!... 

 

  

Armata română nu a cucerit Budapesta, ci a venit 

acolo ca să se predea maghiarilor. 

 

  

Se întâlnesc doi prieteni, unul român şi unul ungur. 

Ungurul îi povesteşte prietenului ce a păţit:  

- Dus la mine la restaurant şi vezut una blondine 

frumos tare: perul – spicul de la griu, dinţii – morgoritar, 

ţiţe – suliţe! Dus la ea şi zis: „Vii cu mine la hotelu, dau la 

tine tot ce vrei!”. Dus la hotelule, dus la camere, ea pus la 

dezbrecat... Şi inceput: pune perul spicului in cuiul, dinţii 

morgoritar in poharule, scote suteen şi ţiţe suliţe ierau 

chirpe!  

Ungurul, retrăind momentul, trage aer în piept: 

- Chind vezut la mine una ca asta, zis iei: „Ioi! Uitat 

pule acasă!”. 



 

 
 

266 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 
 

  

Porniţi împreună la vânătoare, Gheorghe Funar şi 

Laszlo Tokes hotărăsc, la un moment-dat, să ia o pauză de 

masă. Primarul Clujului, singurul care avea merinde în 

traistă, îşi îmbie partenerul de vânătoare cu pâine şi 

slănină, mâncarea tradiţională a ardeleanului, adresându-

i-se cu o voce mieroasă: 

- Vrei o muşcătură? 

Şi, fără a mai aştepta răspuns din partea acestuia, 

strigă răspicat către gonaciul sau: 

- Şo pe el, Grivei!... 
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Tribunul merge într-un bar, este pe punctul de a 

comanda o băutură și vede un tip de lângă el cu o o 

mustață mare și vorbind cu accent maghiar. Nu ar trebui 

să fii Einstein, să știi că tipul ăsta este ungur...  

Atunci Vadim spune barmanului destul de tare, 

pentru ca toată lumea să-l audă: 

- Un rând pentru toată lumea, cu excepția ăstuia 

mustăcios!" 

Toată lumea este servită și mustăciosul zâmbește 

fericit și îi mulțumește lui Vadim.  

Tribunul, contrariat,  spune cu glas tare:  

- Încă  un rând pentru toată lumea, cu excepția 

ăstuia mustăcios! 

Ca și mai înainte, mustăciosul zâmbește fericit și îi 

mulțumește lui Vadim.  

Vadim, nervos, spune iarăși răspicat:  

- Încă un rând pentru toată lumea, cu excepția ăstuia 

mustăcios! 

Mustăciosul, zâmbind fericit, își ridica pălăria a 

mulțumire către tribun... 

Siderat, Vadim întreabă barmanul cu glas scăzut:  

- Auzi măi... Unguru ăsta-i nebun? De ce e aşa de 

bucuros ca am dat trei rânduri de băutură tuturor, numai 

lui nu? 

- Păi, dacă-i patronul barului, cum să nu fie bucuros?, 

răspunse barmanul. 
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Cică porneşte războiul între români şi unguri. 

Ungurii deja invadaseră partea de nord-vest a României. 

Se duceau lupte disperate, însă fără să avanseze nici una 

dintre armate. Atunci, unul dintre generali români are o 

idee: când se apropiau de tranşeele ungurilor, fiecare 

soldat român striga:  

- Hei, Janos! 

Atunci ungurul se ridică în picioare, spunea răspicat 

„Da!”, şi românul nostru îi trăgea câteva gloanţe. Şi trei zile 

tot aşa o ţinură, până se prinseră ungurii de şmecherie. 

Un general ungur aplică şi el metoda, strigând de 

după tranşee: 

- Hei, Ioane! 

Din partea opusă, din tranşee, răspunde românul: 

- Ion nu e aici... Dar cine îl caută, eşti tu, Janos?  

La care, generalul se ridică în picioare şi spune: 

- Da! 

 

  

Q  Ce vede un om când e călcat de o maşină?  

A  Roata din faţă, roata din spate. 

 

Q  Dar un ungur când e călcat de o maşină? 

A  Roata din faţă, roata din spate, roata din

  faţă, roata din spate, roata din faţă, roata

  din spate... 
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Şaorma a fost inventată de maghiarii care ţineau 

carnea sub şa. 

 

  

Noaptea nunţii, în Ardeal, căsătorie mixtă. 

El, ungur: 

- Draghe mea, vrei mai intii una miche? 

- Tulai, Doamne, ai două?! 

 

  

Un ungur merge la Alimentara să cumpere două 

pâini, dar nu era sigur dacă este corect să spună „două 

pâini” sau “doi pâini”. S-a framântat în sinea lui pâna i-a 

venit rândul, şi, când ajunge la casa de marcat, îi spune 

vânzătoarei: 

- Daţi-mi trei pâini şi unu luaţi-o înapoi! 

 

  

După un set complet de analize și o discuție 

prelungită, doctorul mi-a spus că sufăr de xenofobie. 

Morții mă-sii, sunt sigur că p-asta tot de la un ungur 

am luat-o… 

 

  

Dinozaurii au dispărut după ce au încercat să le ia 

ungurilor Ardealul. 
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JURNALUL 

UNUI UNGUR  
 

 
 

Un ungur e trimis în inspecţie la olteni 

îşi ţine un jurnal.   
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Ziua 1: Cred că azi fost zi liber la ei.  

Nu venit niciuna din angajaţi.  

Plimbat prin biroul meu lung şi lat.  

Deschis fişet acte oficial, dar plin acol de o beutur 

tulbure.  

Oare unde ţinut la ei dosare?  

  

Ziua 2: Nu fost ieri zi liber.  

Verificat în calendar, fost mercur.  

Poate nu lucrează mercur la ei!  

Dar nici azi nu venit!?!  

Am vrut dau telefon, dar nu  găsit agenda. 

Toate sertarele plin cu acel beutura tulbur...  

  

Ziua 10: Azi fost una secretară care zis ceva care nu 

înţeles la mine şi plecat nervos!  

Oi, oi! Gustat o pahar din acel beutur tulbur găsit în 

seif. Puţin inţepat la mine la limba...  

  

Ziua 20: Aici nimeni nu vorbesc ungureşte.  

Toţi nervos că eu nu pricepe la ei. Oare e politic 

corect să învăţ eu rumoneşte?  

Hm, beuturul acela tulbur nu e chiar reu.  

  

Ziua 30: Descoperit  un caset cu muzic folcloric şi 

prinde bine învăţ rumoneşte.  

Azi putut canta unei director apa-canal-investiţii 

europene: "Dunare dacă n-aveam / Jiul, Dunăre-l făceam la 

noi!" Simpatică băiat. Am beut cu el, puţin, din acel beutur 

tulbur excepţional...  
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 Ziua 100: La ce dracu să muncit eu în fiecare zi?  

Mă dădui lovit şi drojdii nişte zaibăr cu nea Stelică, 

subprefectul.  

  

Ziua 200: Fătălică, treaba inceput, merje unsă.  

Fură toţi în prefectură. Fuse şi Stelică. 

Puserăm un CD cu Maria Dragomiroiu: „Bunu-i vinu 

Gurghiului... ta, ta, ta, tara ra ra tara ra tara tata 

Ne făcurăm muci.  

Îl trimisei pe Stelică la Segarcea, după două vedre de 

molan, să nu rămânem pe uscat.  
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Ziua 300: Nenică, aoleo muica, ăştia din UDMR chiar 

mă nervează!  

Mă sunară de la partid, auzi fă, tălică, ca să mă 

întrebe cum stau cu nu-ş-ce investiţie.  

Să-l sun pe Stelică, dar se duse cu cisterna  la Panciu, 

că la Drăgăşani nu mai găsi.   

Zise că îl luă guvernatorul băncii naţionale pe tot. 

Da, da, pe euroi, ce crezuşi, că pe lei? 

  

Ziua 350: Mimişor, leliţa mea secretara zise că mă 

tot căutară unii din UDMR.  

O pusei să le zică că-s într-o şedinţă.  

Sanchi, bătu Craiova acasă şi ne făcurăm pulbere.  

Ce treabă are ungurii cu regiunea Mehedinţiului?  

Ia să se mai ducă la origine de unde veniră... 

  

JUVETE ATTILA 
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ZICĂTORI 
APROAPE 

PROVERBIALE 

 

 

Pentru fiecare proverb care-şi afirmă 

înţelepciunea, 

există un alt proverb egal şi opus,  

care să-l contrazică. 
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Diferenţa între sport şi adulter constă în faptul că 

despre sport toată lumea vorbeşte, dar nimeni nu-l 

practică. 

 

  

La început a fost un singur „da”. Mai apoi „da”-urile 

s-au înmulţit; dădea şi el, dădea şi ea! 

 

  

Femeile infidele au, poate, remuşcări, dar cele fidele 

au, cu siguranţă, regrete! 

 

  

Lenea este mama a nouă invenţii din zece. 

 

  

Mai bine faceţi dragoste, decât război!... Sau faceţi-le 

pe amândouă deodată: însuraţi-vă! 

 

  

Ca o gospodină grijulie ce este, dânsa se îngrijeşte 

totdeauna de... coarnele soţului! 

 

  

Oamenii vor crede orice, dacă le-o şopteşti la ureche. 

 

  

Nu faceţi niciodată dragoste în grădină! O fi ea, 

dragostea, oarbă, dar vecinii văd totul! 
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Când o femeie plânge, după ce şi-a înşelat soţul, e 

deoarece îi este ruşine ce este nevasta unui încornorat! 

 

  

Când un bărbat şi o femeie se căsătoresc, devin o 

singură persoană. Dificultatea constă în a şti care dintre ei! 

 

  

Bărbatul trebuie să se însoare numai cu o femeie 

frumoasă... dacă doreşte ca vreodată cineva să i-o ia! 

 

  

Prima căsătorie reprezintă triumful inspiraţiei în 

faţa inteligenţei. A doua căsătorie - triumful speranţei 

asupra experienţei! 

 

  

În urma divorţului, ea a luat banii, maşina şi toată 

mobila; el a rămas cu o casă... De copii! 

 

  

Căsătoria de tânăr seamănă cu o gustare de dimi-

neaţă, după care te apucă o foame teribilă pe la prânz! 

 

  

Dacă te joci de-ajuns de mult cu un obiect, preocupat 

fiind să nu-l strici, cu siguranţă îl vei strica. 
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Orice ai vrea şi ar trebui să faci, ai altceva de făcut 

mai întâi. 

 

  

Posibilitatea de a întâlni pe cineva cunoscut creşte 

atunci când eşti cu cineva cu care nu vrei să fii văzut. 

 

  

O pipă oferă omului înţelept timp să gândească şi 

prostului ceva să ţină în gură. 

 

  

Totdeauna vei avea nevoie de trei umbrele: una să o 

laşi la serviciu, alta să o laşi acasă, cealaltă - în tren. 
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S-au luat din dragoste... La bătaie! 

 

  

Aceia care pretind cel mai mare bacşiş oferă cel mai 

prost serviciu.  

 

  

Vârsta este numai o stare de spirit pe care ne-o 

construim singuri şi nu are nimic de-a face cu articulaţiile. 

 

  

Nu poţi determina dinainte - înainte de a o scăpa din 

mână - pe care parte a feliei de pâine să pui unt. 

 

  

Fericirea este direct proporţională cu distanţa de la 

punctul unde te afli până la camera de lucru. 

 

  

Dacă este un lucru nepotrivit de spus, cineva îl va 

spune. 

 

  

Frumuseţea are grosimea pielii, dar urâţenia ajunge 

până la os. 

 

  

La orice spectacol, cei care au locurile în mijlocul 

sălii şi în centrul fiecărui rând de fotolii ajung ultimii. 
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Oamenii cărora le este cel mai greu să plătească 

chiria, plătesc chiria. Cei cărora le este mai uşor să 

plătească chiria îşi construiesc locuinţe şi devin 

proprietari. 
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Nu oricine poate fi cineva. 

 

  

Omul se împiedică uneori de adevăr, dar cel mai 

adesea el se ridică şi îşi continuă drumul. 

 

  

Primul loc în care trebuie să cauţi ceva este ultimul 

loc în care te aştepţi să îl găseşti. 

 

  

A greşi este uman, dar te face să te simţi divin. 

 

  

Nu încerca să calmezi pe cineva care este în culmea 

mâniei. 

 

  

Singurii oameni care găsesc ceea ce caută în viaţă 

sunt cei ce caută greşeli. 

 

  

Cei care sunt incapabili să înveţe din erorile trecute 

sunt condamnaţi să le repete. 

 

  

Toate dosarele, hârtiile, memoriile, etc., pe care le 

păstrezi, nu vor fi necesare până când nu le arunci; atunci 

abia vor deveni esenţiale şi indispensabile. 
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Aceia care au de parcurs distanţa cea mai mică 

pentru a fi punctuali la o întâlnire ajung ultimii. 

 

  

Cele mai bătute drumuri nu duc nicăieri. 

 

  

Un obiect va cădea în aşa fel încât să producă cel mai 

mare rău. 

 

  

Nu te contrazice niciodată cu un prost; oamenii s-ar 

putea să nu observe diferenţa dintre tine şi el. 

 

  

Există două feluri de leucoplaste: cel care nu se 

lipeşte şi cel care nu se lipeşte. 

 

  

Construieşti un sistem pe care să-l poată folosi şi un 

prost, şi numai un prost va dori să-l folosească. 

 

  

Un istoric competent poate demonstra că orice 

eveniment, odată ce s-a produs, era inevitabil. 

 

  

Ceea ce numim păcat la alţii, pentru noi este 

experiment. 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 
 

  

Orice ai economisit astăzi va fi folosit mâine pentru 

a plăti o factură neaşteptată. 

 

  

Nu întreba frizerul dacă e necesar sau nu să te tunzi. 

 

  

Cel care sforăie adoarme primul. 

 

  

E ceva în neregulă dacă ai tot timpul dreptate. 

 

  

Dacă poţi deosebi sfaturile bune de cele rele, nu ai 

nevoie de sfaturi. 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

  

A pune întrebări tâmpite este mai uşor decât să 

corectezi greşeli tâmpite. 

 

  

Când prietenii noştri ajung la putere, nu mai sunt 

prietenii noştri. 

 

  

Celor ce duc mai mult dorul, le pare mai dulce-

odorul. 

 

  

Din prisosul inimii grăieşte gura. 

 

  

Vai de casa cu mulţi stăpâni! 

 

  

Faptele grăiesc mai apăsat decât vorbele. 

 

  

Cei ce lipsesc nu capătă dreptate. 

 

  

Să te ferească Dumnezeu când o face rama ochi, că-i 

mai rea decât şarpele! 

 

  

Sfatul după faptă e manta după ploaie. 
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CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

  

Bătrâneţele nu vin singure, ci cu multe nevoi. 

 

  

Când adevărul lipseşte, „aşa mi se pare” se-apropie 

de adevăr. 

 

  

Răspunsul blând înlătura mânia. 

 

  

Maimuţă în aur şi purpură, tot maimuţa rămâne. 

 

  

Norocu-i după cum şi-l face omul. 

 

  

Învăţătura dată rău se sparge în capul tău. 

 

  

Mai bine un măgar care te poartă, decât un cal care 

te trânteşte. 

 

  

Omul, ca lumânarea; când luminează, atunci se 

sfârşeşte! 

 

  

Albină în gură ţine mierea cea mai dulce, şi în coada 

acul cel mai otrăvitor. 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

  

Mai mulţi se îneacă în băutură decât în apă. 

 

  

Rabdă, suflete, cât poţi, nu-ţi da taina către toţi! 

 

  

Nu da binelui cu piciorul, că pe urmă îi duci dorul. 

 

  

Ori te poartă cum ţi-e vorba, ori vorbeşte cum ţi-e 

portul! 

 

  

Începutul fie cum o fi, sfârşitul să fie bine. 

 

  

Ascultă tot, dar nu crede tot. 

 

  

Cine încalecă măgarul să-i sufere şi năravul. 

 

  

Înnegrind pe altul, nu te albeşti pe tine! 

 

  

Omul poate povăţui pe altul, dar pe sine niciodată. 

 

  

Fratele îţi scoate ochii. 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 
  

Plete lungi şi minte scurtă, judecata mai măruntă. 

 

  

Ca să‐ţi realizezi obiectivele, trebuie să fii un visător. 

Aşa că nu mai pierde vremea, lasă totul baltă şi du‐te să te 

culci! 

 

  

Peştele care luptă împotriva curentului... moare 

electrocutat. 



 

 
 

287 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 
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Unul umblă şi străbate şi pe alt' fericirea-l bate. 

 

  

Dacă trebuie sa alegi între două rele ‐ alege‐o pe cea 

pe care nu ai mai încercat‐o până atunci. 

 

  

Toanta, la lumânare, pare o floare! 

 

  

Nu te îngrijora de ceea ce gândesc oamenii ‐ nu li se 

întâmplă prea des. 

 

  

Când casa ta are sete, nu vărsa apă pe drumuri! 

 

  

Bunica mea a fost o femeie dură. Trei soţi a îngropat, 

cu toate că doi numai moţăiau... 

 

  

Lacomul, şi sătul, tot flămând este. 

 

  

Se spune că înotul face bine la siluetă... Spun cei care 

n‐au văzut încă balena. 

 

  

Cine nu primeşte sfat nu e nici de ajutat. 
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de FLORENTIN SMARANDACHE 
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E lesne a povăţui, şi anevoie a se povăţui. 

 

  

Nu este important să câştigi! Este important să‐l faci 

pe celălalt să piardă. 

 

  

Pe toţi să-i asculţi, dar din mintea ta să nu ieşi. 

 

  

Banii nu fac fericirea, o cumpără gata făcută. 

 

  

De ce să bei şi să conduci, când poţi să fumezi şi 

zbori? 

 

  

Limba dulce, dos viclean. 

 

  

Nu sunt complet inutil! Cel puţin servesc de exemplu 

negativ pentru alţii. 

 

  

A avea conştiinţa curată înseamnă a avea memorie 

proastă. 

 

  

Dragostea acoperă mulţime de păcate. 
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Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 
 

  

A studia înseamnă să te îndoieşti de inteligenţa 

colegului de birou. 

 

  

Când ai pisica bătrână, şoarecii-n casă fac stână. 

 

  

Există două cuvinte care îţi deschid multe uşi: 

"trage“ şi "împinge". 

 

  

Obiceiul uşurează povara. 

 

  

Nu bea la volan! Te loveşti de ceva şi se varsă 

băutura. 
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CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

  

Orice bărbat are nevoie de o femeie, fiindcă sunt o 

grămadă de lucruri pentru care nu poţi să faci guvernul 

vinovat. 

 

  

Carul care scârţâie, acela ţine mai mult. 

 

  

Să cucereşti o femeie şi să nu povesteşti la prieteni, e 

ca şi cum ai trece Pacificul înot în secret. 

 

  

În momentele dificile ale vieţii trebuie să ridici 

capul, să scoţi pieptul în faţă şi să spui cu hotărâre: 

"Acuma chiar că‐s terminat!". 

 

  

Prin muncă şi stăruinţă, vei ajunge la dorinţă. 

 

  

Psihiatrii zic că una din patru persoane are o 

deficienţă mintală. Daca eşti cu încă trei amici şi nu ai 

observat nimic ciudat, atunci nu te gândi la chestia asta! 

 

  

După nori îi şi senin, după dragoste - şi suspin. 

 

  

Exemplele rele strică moravurile bune. 
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Aruncă binele tău în dreapta şi în stânga şi la nevoie 

ai să-l găseşti. 

 

  

Copilul alintat e om stricat. 

 

  

Binele ce-l faci la oarecine, ţi-l întoarce vremea care 

vine. 

 

  

Când te afli cu lupul într-o groapă, nu-l trata cu 

indiferenţă. 

 

  

 „Revenim întotdeauna la prima dragoste!” Poate. 

Dar de fiecare dată cu alt scop. 

 

  

Cine are tovarăş nerod, ajunge din pod în glod. 

 

  

Cugetul bun e cea mai moale perna. 

 

  

Banii strângătorului pe mâna risipitorului. 

 

  

Cine dă, nu uita; uită cel care ia! 
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Cu şchiopii în loc de şezi, te înveţi să şchiopătezi. 

 

  

Prostul face ce vede şi ce aude crede. 

 

  

Fiecare nebun poate câştiga bani, dar nu-i poate 

păstra. 

 

  

Cu cât sunt mai puţine, erorile devin mai valoroase. 

 

  

Se poate face cu forţa lucruri geniale? Da, însă 

trebuie să ai forţa necesară. 

 

  

Frâiele de aur nu fac mai bun calul. 

 

  

Câinele bătrân nu lătra el degeaba. 

 

  

Când te-a înşelat cineva o dată, e de vină el; când te-

a înşelat a doua oară, eşti de vină singur. 

 

  

Nu scumpul stăpâneşte banii, ci banii stăpânesc pe 

scump! 
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Satiricii se nasc atunci când nu există motive de râs. 

 

  

Toate lucrurile au fost până acum spuse, noroc că nu 

s-a meditat destul asupra lor. 

 

  

Sfârşitul laudă începutul. 

 

  

Uşa deschisă pe oricine primeşte. 
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Vino, necazule, dar vino singur! 

 

  

Ca pildă, niciun dascăl mai bun! 

 

  

Un tată poate să hrănească zece fii, dar zece fii nu 

pot să hrănească un tată. 

 

  

Nu poţi îndrepta lumea cu umărul. 

 

  

Tânăr lângă tânără, ca paiele lângă foc. 

 

  

Mincinosul cu de-a sila face musca cât cămilă. 

 

  

Iartă pe toţi, numai pe tine nu! 

 

  

Prieteni noi să-ţi faci, dar de cei bătrâni să nu te laşi. 

 

  

Darul cel târziu nu are putere de dar. 

 

  

Dumnezeu face casă, dracul aduce musafirii. 
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Cine are cap de sticlă să nu arunce cu pietre în 

nimeni. 

 

  

Ascultă cu urechile, vezi cu ochii, dar taci cu gura. 

 

  

Remarci cu uşurinţă că oamenilor le plac gândurile 

care nu-i obligă să gândească. 

 

  

Uneori se adună atâta murdărie, încât ţi se pare c-ar 

fi risipă dacă ai arunca-o. 

 

  

Legea înainte, şireţii după ea. 

 

  

Dragostea e oarbă, dar căsătoria îi găseşte leacul. 

 

  

Dragostea cea veche îţi şopteşte la ureche. 

 

  

Indicatoarele pot face dintr-o cale dreaptă un 

labirint. 

 

  

Banul e o mică roată ce-nvârteşte lumea toată. 
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TĂIND 

FRUNZĂ 
LA CÂINI 
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HRANA NOASTRĂ... 
 

 
 

1. Dacă luaţi nesăbuita decizie de a mânca (mâncatul 

în mod normal omoară), aveţi grijă să beţi înainte un litru 

de apă. Cea caldă e mai bună decât aia rece. Mâncarea în 

schimb trebuie să fie rece şi neprocesată termic. Crudă. 

Ăia care s-au prins că focul e bun la înmuiat mâncarea 

erau nişte idioţi preistorici (IQ foarte mic) şi nu merită ca 

noi, oameni cu iPad şi iPhone 5, să ne uităm înspre 

asemenea barbare apucături. Şi nici nu mai are sens să ne 

gândim cum naiba am evoluat noi de la nişte semi-

maimuţe la Steve Jobs (pardon, iar omul ăla mânca numai 

morcovi şi mere şi ştim cum a sfârşit-o). 
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 2. Mâncarea crudă pe care o consumaţi trebuie să 

poarte nume alese, distinse, exotice: goji, caju, germeni, 

ulei de argan, soia, avocado, ghimbir, quinoa. Singura 

chestie mai acceptată din piaţa Obor pe listă este brocolli. 

  

3. Toate cărţile de bucate şi tradiţiile culinare sunt 

un dezastru. Ele trebuie înlocuite cu reţete noi care nu 

numai ne hrănesc, dar ne şi vindecă de cancer, alergii, 

depresie şi prostie. Aceste inovaţii poartă, la derută, nume 

cum ar fi: "mici vegetali", "chiftele de dovlecei", "ham-

burger de soia". 

  

4. Furnizarea hranei trebuie să fie ceva foarte 

complicat. Dacă reuşeşti să îţi faci rost de alimente din mai 

puţin de cinci surse, înseamnă că te otrăveşti singur. 

Magazinele de la care cumperi trebuie să fie împrăştiate în 

toate colţurile lumii şi produsele trebuie să vină din 

Himalaya, jungla amazoniană şi groapa Marianelor. 

  

5. La prepararea hranei trebuie să te ajuţi de mixere 

şi tocătoare şi aparate complicate care o vor face să aibă 

un aspect final plăcut de mâncare de bebeluşi. 

 

6. Orezul alb este toxic, lăsaţi vrăjeala aia cu "el 

hrăneşte mai mult de jumătate din populaţia lumii", care 

de altfel, fără asistenţă medicală normală reuşeşte să dea 

universului cei mai mulţi centenari. Calea adevărată este 

orezul brun şi estimez că în curând paiele de orez brun 

tocate vor fi adevărata hrană sănătoasă. 
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 7. Pâinea ucide. Şi aia de la Rue du Pain din 

Floreasca şi-aia de la tanti Geta de la buticul de jos. Înainte 

de a ucide, pâinea te îngraşă peste măsură, îţi dă 

organismul peste cap, provoacă diabet şi alte boli din 

această categorie. De-abia aştept să mă duc la mătuşa mea 

Ileana să-i dărâm cuptorul de pâine de piatră explicându-i 

femeii că îi salvez viaţa. Pâinea trebuie înlocuită cu un fel 

de terci din tărâţe cu apă, hrişcă, jmgflt din Himalaya, apă 

de gheţar de la Polul Nord (aia de la Polul Sud nu e pentru 

aluat), adică fix ce mătuşa Ileana ar pune în troacă la 

purcei (doar că ea ar folosi apă de la Polul Sud). 

 

8. Carnea e rea, noi nu suntem născuţi să fim 

carnivori. Noi semănăm mai tare cu ursul koala decât cu 

un lup rău şi fioros. Oamenii ăia care dau 500 de euro să 

mânânce friptane din vită de Kobe sunt nişte vegetarieni 

reprimaţi, cu traume mari în copilărie, care nu îşi dau 

seama de ce vor cu adevărat. 

  

9. Băuturile alcoolice sunt groază şi şoc. Cel mai 

mare inamic al civilizaţiei omeneşti este berea, mult mai 

rea decât absintul pentru că provoacă creşterea burţii. Şi 

mult mai rău decât să fii chior, alcoolic ori mort este... să fii 

gras. 

  

10. Cartoful este laţul din jurul gâtului civilizaţiei 

occidentale. El a salvat Europa de la foame, numai că 

cercetătorii malgaşi au hotărât că el de fapt ne secătuieşte 

de energie şi ocazional ne fură şi sufletul. 
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11. Despre zahăr, vai! Prin anii '70 în SUA medicii 

avertizau pacientele gravide să nu pună gura pe spurcatele 

alimente dulci, dar le permiteau să fumeze. Bine, medicii 

americani şi-au revenit, noi nu, aşa că o să vă cadă dinţii de 

la o ciocolată Lindt. Şi nu vreau să-mi imaginez ce ţi se 

poate întâmpla de la un macaron, am auzit că efectele sunt 

ireversibile. 
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Pot s-o ţin aşa vreo 200 de puncte pe puţin, dar o să 

ne descurcăm şi cu această porţie minusculă de 

înţelepciune. 

Totuşi, mâncarea în timpurile astea binecuvântate, 

cu încălzire centrală şi fără ciumă, este una dintre marile 

plăceri la care avem acces, iar eu personal n-am chef să mă 

lipsesc de nicio plăcere. 

Sigur, foarte bine se poate întâmpla să ai timp liber 

şi disponibilitate să găteşti şi să mănânci numai ce scrie la 

punctul 2. Dar să faci din asta o filosofie de viaţă, ei, şi asta 

e ok, dacă nu încerci să o bagi pe gâtul tuturor ca adevăr 

absolut şi de nezdruncinat. 

E perfect adevărat că supermarketurile sunt pline de 

mâncare proastă şi e legitim să o cauţi pe-aia bună. De ce 

să iei nişte roşii împăiate din Carrefour când poţi să-ţi 

cumperi de la CAP Gurbăneşti? De ce să găteşti un pui care 

lasă din carne un litru de apă în tigaie de nu poţi face un 

chicken tikka cinstit, când poţi să iei unul mai cumsecade 

de aici? De ce să mănânci o chestie cu gust dubios cum e 

margarina când e raftul plin de unt? (Poate pentru că 

cercetătorii malgaşi ne-au explicat 50 de ani în şir că untul 

ucide.) 

E perfect adevărat că românul mănâncă anapoda, 

mai ales pentru că găteşte mediocru şi deţine în repertoriu 

vreo cinci reţete, toate cu carne şi cartofi. Oricum, dacă vei 

turna peste mâncare un litru de ulei/un kilogram de 

untură, o să îi omori gustul şi consistenţa. Nu trebuie să ai 

cursuri la Le Cordon Bleu să pricepi asta. La fel se întâmplă 

cu solniţa golită în oală. Şi cu bicarbonatul de sodiu 

tradiţional din mici. 
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E perfect adevărat că fast-food-urile vând ceva care 

n-ar trebui să fie destinat consumului uman. Eu mănânc 

fast-food foarte rar pentru că gustul e mediocru. Aspectul 

mâncării e mediocru. Produsele de bază sunt mediocre. La 

fel cu prăjiturile de cofetărie ordinară, nu le mănânc 

pentru că sunt rele la gust, mai bine bag în mine jumătate 

de kilogram de zahăr, e o experienţă mai rafinată pentru 

papilele gustative. 
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E perfect adevărat că ne supraalimentăm şi se pare 

că longevitatea e legată de subalimentare, dar hei, mai 

există speranţă şi pentru noi ăştia care o comitem, dacă 

căpcăunul îmbibat în whisky de Churchill a trăit până la 91 

de ani. 
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GÂNDIRIADA 
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Nu măsură pe alţii cu palma ta. 

 

  

În unele izvoare de inspiraţie, muzele îşi spală 

picioarele. 

 

  

Ţineţi seama: Omul n-are de ales. Trebuie să fie om! 

 

  

Şi lipsa de precedent e un precedent. 

 

  

Boala intra cu carul şi iese pe urechea acului. 

 

  

Uneori pedeapsa atrage după sine vină. 

 

  

E greu să mângâi animalele când sunt în pielea 

omului! 

 

  

E mai uşor să înghiţi de viu duşmanul, decât ultima 

lui fraza. 

 

  

El e mereu altcineva, de aceea îşi permite să se 

repete. 
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Omul învinge.Pe om!... 

 

  

Capodopera o înţelege şi un prost. Însă cum?! 

 

  

Cel cu paguba îi şi cu păcatul. 

 

  

Pâinea deschide orice gură. 

 

  

N-aruncaţi totul într-un singur sac; nu-l veţi mai 

putea ridica! 
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Chiromanţii găsesc şi ei motive: „Nu pot ghici în 

mâini murdare!” 

 

  

Vrei să cânţi în cor? Uită-te atunci la bagheta 

dirijorului! 

 

  

Nu provoca pe cretin să scrie capodopere. Dacă 

reuşeşte?! 

 

  

Înţelepciunea ar trebui să fie din belşug. Cine însă să 

se înfrupte din ea? 

 

  

Unii oameni sunt lipsiţi de darul de a vedea 

adevărul. Dar cât de sincere sunt minciunile lor! 

 

  

Oameni, nu fiţi modeşti! Nu vă prefaceţi a fi lei! 

 

  

În casa spânzuratului nu se vorbeşte de funie. Dar în 

casa călăului? 

 

  

Lupta dintre doi Hamleţi e cam aşa: cine trebuie să 

fie şi cine nu trebuie să fie? 
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Papagalii discreţi nu repeta nimic. 

 

  

Până la urmă s-au înţeles. Au stabilit de comun 

acord că sunt duşmani. 

 

  

El e un gol uriaş umplut pe margini cu erudiţie. 

 

  

Rezonanţa? O poate da şi omul potrivit la locul 

potrivit. 
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Fii atent când, de bucurie, sari în sus: nu cumva să-ţi 

ia cineva pământul de sub picioare! 

 

  

Opera se prezintă singură. Dacă are cui! 

 

  

Vrei să-ţi ascunzi faţa? Mergi despuiat. 

 

  

Nu te aşeza la masa canibalilor; te poţi vedea în 

castron! 

 

  

Nu vă pierdeţi capul! Viaţa vrea să vă mângâie pe el! 

 

  

Oamenii ar trebui să trăiască două vieţi: unii drept 

răsplată, alţii drept pedeapsă! 

 

  

Prostia nu te scuteşte să gândeşti. 

 

  

Duşmanul adevărat nu te părăseşte niciodată. 

 

  

Timpul le rezolvă pe toate. Dar tu, omule? 
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Prefer inscripţia „Intrarea interzisă” decât „Nu există 

ieşire”! 

 

  

Pe gâtul girafei, puricele începe să creadă în 

nemurire. 

 

  

Acest scriitor a spus într-un mod absolut nou şi 

original: „Vreau pipi!” 

 

  

După cum sfârâie, ştii ce se coace. 

 

  

Cine găseşte un analfabet care poate să se înţeleagă 

cu analfabeţii? 

 

  

Cine ştie ce-ar fi descoperit Columb, dacă n-ar fi dat 

de America! 

 

  

Ceasul bate. Pentru toţi... 
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Idealul sclavilor: târgul unde să-şi poată cumpăra 

stăpânii! 

 

  

Cine a înţeles primul gluma mai are încă destul timp 

să se prefacă a nu fi înţeles-o! 

 

  

Uneori e mai uşor să acorzi un premiu cuiva, decât 

să-i dai dreptate. 

 

  

 „Nu crede!” îţi şopteşte diavolul. „Crede!”, îţi suflă 

îngerul. Uneori se întâmplă şi invers. 

 

  

Cămaşa de forţă trebuie să fie pe măsură nebuniei. 

 

  

Unii ar dori să înţeleagă ceea ce cred, alţii să creadă 

ceea ce înţeleg. 

 

  

Suflând la rece, poţi răci propriul entuziasm. 

 

  

Înţeleptul întotdeauna se apleacă în faţa superio-

rilor, în aşa fel încât să arate spatele slugilor. 
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Cea mai slabă verigă a lanţului e cea mai puternică. 

Rupe toată legătura! 

 

  

Feriţi-vă când încearcă să zboare cei care n-au aripi! 

 

  

Când bârfele îmbătrânesc, devin mituri! 

 

  

Nu intra cu bocancii în sufletul omului, chiar dacă te 

ştergi pe picioare! 

 

  

Mi-a fost întotdeauna frică de puştile neîncărcate.Cu 

ele oricând ţi se poate sparge capul! 

 

  

În România este interzis sexul în instituţiile publice 

pentru că toţi angajaţii sunt rude. 
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Am întâlnit un om aşa de incult, încât citatele 

clasicilor le concepea singur. 

 

  

 „Îl ameninţ numai cu degetul!”, a spus... Şi l-a pus la 

frigare... 

 

  

Fiecare gunoi care se luptă cu ventilatorul se 

consideră Don Quijote. 

 

  

L-am luat drept altcineva, dar, loial, i-am înapoiat 

cadavrul... 

 

  

Cocoşul cântă şi în dimineaţa când îi tai gâtul! 

 

  

S-a ascuns după limba pe care o arată lumii. 

 

  

Nu orice laur înfloreşte. 

 

  

Gândeşte-te, înainte de a te gândi! 

 

  

Şi pentru a te îndoi trebui să iei o hotărâre. 
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Şi-a pus în cap cenuşă... victimei! 

 

  

Între o dragoste şi alta, pentru siguranţă, trebuie să 

stai în carantină într-a treia. 

 

  

Dacă duşmanul tău a făcut un pas greşit, fii atent: 

dansaţi după aceeaşi melodie! 

 

  

Cine e nevinovat să arunce singur cu piatra. Însă 

atunci nu va mai fi nevinovat. 

 

  

Şi cei care n-au treabă sunt necesari. 
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Vă închipuiţi că ar exista o femeie care ar putea 

rezista ca iubitul ei să-i spună 1001 de nopţi poveşti? 

 

  

Îl considerăm leu. Dar când l-am văzut în patru labe, 

mi-am dat seama că e altceva. 

 

  

Uneori minciună e aşa de aproape de adevăr, încât le 

e greu să trăiască în aceeaşi scorbură. 

 

  

Dacă aş fi ştiut atunci ceea ce ştiu azi, n-aş fi ştiut 

asta acum! 

 

  

Nu trimiteţi daltonişti după cai verzi; pot veni cu 

altceva! 

 

  

Numai atunci te interesează gunoiul, când e 

îngrăşământ. 

 

  

Necăjit trebuie să mai fie cel care nu vede stele verzi, 

fără să fie izbit! 

 

  

Unii depăşesc pe alţii cu capul pe care li l-au tăiat! 
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Ce-mi poate spune fizica? Răceală dintre oameni e o 

urmare a frecuşurilor dintre ei! 

 

  

Merită să te laşi cuprinşi de iluzii, pentru a simţi 

realitatea. 

 

  

S-a trădat: s-a înclinat cu coroana în mână ca şi când 

ar fi fost o pălărie! 

 

  

I-au pus aripi lui Pegas - ca să-i fie mai greu să dea 

din copite! 

 

  

Nu orice masă cenuşie înseamnă creier! 

 

  

Prostia niciodată nu depăşeşte graniţele: oriunde 

calcă, e pământul ei. 

 

  

Universitatea dezvoltă toate aptitudinile, inclusiv şi 

prostia! 

 

  

Crucea pusă lângă numele unora mulţi o iau drept 

plus! 
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Conştiinţa se naşte uneori din mustrările ei. 

 

  

Nu credeţi în basme! Au fost adevărate! 

 

  

Câte privighetori trebuie să înghită uliul ca să 

înceapă să cânte?! 

 

  

Să trăim mai mult! Ca alţii... 

 

 
 

  

Cei ce uită repede trec mai uşor examenul vieţii. 

 

  

Ai grijă să nu ajungi roata norocului cuiva! 

 

  

Chiar şi pe tron se rod pantalonii. 

 



 

 
 

343 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

  

Nu tăia craca pe care stai, decât atunci când vor să te 

spânzure de ea! 

 

  

Totul e în mâinile omului! De aceea trebuie spălate 

mai des!... 

 

  

Iubeşte-ţi duşmanul. E cel mai bun mijloc să-l călcaţi 

mereu pe nervi! 

 

  

Nu toţi bărbaţii sunt nebuni. Unii rămân burlaci!... 

 

  

Un poliţist era atât de prost, încât şi-au dat seama 

până şi colegii lui! 

 

  

Întotdeauna norocul îţi bate la uşă în cel mai puţin 

norocos moment! 

 

  

El, pur şi simplu, a minţit-o; ea, pură şi simplă, l-a 

crezut. 

 

  

Dacă ai un ciocan, toate lucrurile din jur ţi se par 

cuie. 
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E adevărat că dragostea te face orb, dar căsătoria îţi 

reda de îndată vederea!... 

 

  

Un accident s-a produs atunci când două maşini 

încercau să lovească aceeaşi persoane!... 

 

  

Lac să fie, că pescari se găsesc destui! 

 

  

Dacă cineva e hotărât să se însoare şi să nu aibă 

soacră, de ce nu se însoară... cu mama fetei? 
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HA! HA! HA! 
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- John, unde e pălăria mea? 

- O aveţi pe cap, Sir! 

- Bine, o găsesc eu mai târziu. 

 

  

- John, du-te afară şi udă florile! 

- Sir, dar afară plouă! 

- Nu-i nimic, ia-ţi umbrela. 

 

  

Sir şi John erau naufragiaţi pe o insulă. După multe 

luni, John vine la Sir ţipând: 

- Sir, Sir, se vede un vapor la orizont!!! 

- Linişteşte-te, John, n-ai mai văzut vapoare?!... 

 

  

Savanţii au ajuns la concluzia că cele mai multe 

vitamine se găsesc în farmacie. 

 

  

În mulţime, la intrarea în mănăstire, se aude un 

strigăt: 

- Fraţilor, fraţilor, merg! Eu merg din nou pe 

picioarele mele! 

- Spune, cum s-a produs minunea? 

- Mi-au furat maşina! 
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Un tânăr merge la preot: 

- Părinte, am venit să mă spovedesc. 

- Nu este nevoie, ţi-am citit blogul! 

 

  

La un semafor, opreşte la culoarea galbenă un 

Maybach. 

În spatele lui, nereuşind să frâneze la timp, intră 

un Tico. 

Pe bordul Maybach-ului apare: „New hardware 

detected. Install?” 

 

  

Judecătorul întreabă martorul în proces: 

- La ce distanţă vă aflaţi de locul accidentului? 

- La 6 metri şi 75 de centimetri. 

- Şi cum de ştiţi aşa exact? 

- Când am văzut accidentul, mi-am dat seama pe 

loc că voi fi întrebat la proces de vreun tâmpit, aşa că am 

măsurat... 

 

  

Niciodată nu ne maturizăm cu adevărat. Învăţăm 

doar cum să ne comportăm în public. 

 

  

Dacă mă vorbeşti pe la spate, înseamnă că nu eşti 

în poziţia în care să-mi poţi da peste nas. 
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Dacă femeile ar conduce lumea, n-ar mai exista 

războaie. Doar nişte ţări invidioase, care nu-şi vorbesc. 

 

  

Cenuşăreasa e dovada vie că pantofii îţi pot 

schimba viaţa. 

 

  

Prietenii există pentru ca în cazul în care ai o zi 

proastă să îi poţi vizita şi să le strici şi lor ziua. 

 

  

Soacra e ca un amestec de condimente - se 

amestecă în orice. 

 

   

Agentul de circulaţie în acţiune:  

- Aveţi peste o sută la oră. De ce? 

- Moştenire genetică, dom’ poliţist! 

- Cum!? 

- Şi tata, şi bunicul, şi străbunicul au depăşit suta. 

- Suntem o femilie de centenari... 

 

  

Discuţie la volan: 

- Cred că pietonul ăsta e sinucigaş. De zece minute 

fuge în faţa maşinii. Ce să fac? 

- Coboară de pe trotuar! 
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Un agent de circulaţie opreşte un şofer: 

- N-aţi văzut semnul de interdicţie? 

- Ba semnul l-am văzut, dar pe dumneavoastră nu 

v-am văzut... 

 

  

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 şi întreabă: 

- Doamna doreşte altă culoare? 

 

  

Un domn intră într-un restaurant şi face comanda. 

Când 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... 

 

  

După ce un student nu reuşeşte să răspundă la nici 

o întrebare din examen, profesorul îi spune posomorât: 

- Domnule student, nota pe care ţi-o pot da e 

numai una şi începe cu litera P. Măcar aceasta ştii care 

este? 

- Pinci, domnule profesor, Pinci! 
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Anunţ pe uşa facultăţii: ”Stimaţi studenţi, vă rugăm 

să parcaţi maşinile mai compact, pentru că profesorii nu 

mai au unde-şi parca bicicletele!” 

 

  

La examen studentul scânceşte: 

- Domn’ profesor, eu nu merit nota doi! 

- Ştiu, dar note mai mici eu nu pun. 

 

  

Deasupra  unui bec cu gaz se află o placă. Profe-

sorul întreabă: 

- De ce este placa mai caldă pe partea opusă 

flăcării? 

Un student răspunde: 

- Ăăă, din cauza faptului că placa este bună conduc-

toare de căldură? 

Profesorul intervine: 

- Nu! Din cauza faptului că de-abia am întors-o pe 

partea cealaltă... 

 

  

La tribunal: 

- Şi ce probe aveţi că inculpatul era beat când l-aţi 

oprit şi i-aţi cerut permisul de conducere? 

- Păi, domnule judecător, s-a aplecat şi a început să 

facă sul linia albă continuă din mijlocul străzii... 
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Un student către prietenul său: 

- Niciodată nu împrumut bani celor de la Geologie 

sau celor de la Astronomie. Ei consideră un milion de ani 

ca fiind un interval rezonabil... 

 

  

Curiozitate: Cum se asigură pietonii dim marile 

oraşe când trec strada? 

Răspuns la curiozitate: Se uită la dreapta, la stânga 

şi apoi în sus, după avioane... 

 

  

 Într-o staţie PECO, un şofer i se adresează băia-

tului care-i face plinul: 

- Te rog, verifică şi cauciucurile! 

- Unul, doi, trei, patru, Sunt toate, domnule! 

 

  

Un poliţist opreşte un şofer pentru viteză: 

- 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. 

 

  

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-i zice: 

- Hai mă, ce naiba! Dacă nici noi ăştia cu maşini 

nemţeşti nu ne putem înţelege... 
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Pe stradă: 

- Ce-i cu dumneata? Eşti orb?, îl întreabă pe şofer 

pietonul pe care acesta îl lovise cu maşina. 

- Cum adică orb? Nu vezi că te-am nimerit? 

 

  

Doi tineri discută: 

- Ce mult mi-ar plăcea să am atâţia bani, încât să-

mi pot cumpăra un Mecedes blindat! 

- Dar la ce-ţi trebuie ţie un Mercedes blindat? 

- Nu-mi trebuie, dar mi-ar plăcea să am atâţia 

bani... 

 

  

Şase pensionari irlandezi jucau poker în aparta-

mentul lui O’Leary’s când Paddy Murphy pierdu 250 lire la 

o singură mână, duse o mână la piept şi căzu mort. Din 

respect pentru prietenul lor, ceilalţi cinci au continuat să 

joace stând în picioare. 

Michael O’Connor se uită împrejur şi întreabă: 

- Oh, dragii mei, cineva trebuie să meargă şi să îi 

spună soţiei lui Paddy. Cine va fi acela? 

Trag la sorţi. Paul Gallagher trage paiul cel mai 

scurt. Ei îi spun să fie discret, blând şi să nu facă situaţia şi 

mai grea. 

- Discret? Sunt cel mai discret irlandez pe care l-aţi 

întâlnit vreodată. Discreţia este numele meu mijlociu. 

Lăsaţi în seama mea. 
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Gallagher se duce acasă la Murphy şi bate la uşă. 

Răspunde doamna Murphy şi îl întreabă ce doreşte. 

Gallagher declară: 

- Soţul tău tocmai a pierdut 500 de lire la poker şi 

îi e frică să se întoarcă acasă. 

- Spune-i că poate să crape!, răspunde doamna 

Murphy... 

- Am să-i transmit, răspunde Gallagher. 

 

  

Doi fermieri povestesc: 

- Ferma mea este atât de mare, încât, dacă pornesc 

dimineaţa cu maşina, numai seara ajung în celălalt capăt. 

- Şi eu am avut o maşină la fel de hârbuită... 

 

  

Se întâlnesc doi amici: 

- Ce-i cu tine? Arăţi foarte obosit... 

- Munca, de dimineaţa devreme şi până seara 

târziu, chiar şi în weekend, doar muncă şi iar muncă! 

- Şi, demult ai acest program inuman? 

- De mâine încep... 

 

  

- Ce faci? 

- Stau degeaba. 

- Păi... parcă şi ieri stăteai degeaba!? 

- Da, dar nu am terminat... 
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Într-o noapte, un irlandez care băuse prea mult 

conducea către casă, şi bineînţeles, maşina oscila violent 

dintr-o parte a drumului în cealaltă. Un poliţist îl opreşte. 

- Aşadar, de unde vii? 

- De la cârciumă, evident, îngână beţivul. 

- Păi, spune poliţistul, ai cam băut ceva în seara 

aceasta. 

- Bineînţeles, răspunde mândru beţivul. 

- Dar ştiai, întreabă poliţistul, că la ultima inter-

secţia soţia ta a căzut din maşină? 

- Oh, slavă Domnului, suspină beţivul, crezusem că 

am surzit... 

 

  

Duminică dimineaţa Mary Clancy se duce la 

spovedanie la părintele O’Grady, având faţa scăldată în 

lacrimi. El zice: 

- Ce te supără, dragă Mary? 

Ea răspunde: 

- Oh, părinte, am o veste groaznică. Soţul meu a 

murit azi noapte. 

- Oh, Mary, e groaznic. Spune-mi, Mary, care au fost 

ultimele lui cuvinte? 

- A spus: Mary, pune jos blestemăţia aia de pistol, 

că nu-i de joacă. 

 

  

La închisoare. Nevasta unui deţinut merge în 

audienţă la directorul închisorii. 
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- Domnule director, vă rog sa-i daţi soţului meu o 

muncă mai uşoară. 

- Dar, doamnă, soţul dumneavoastră lipeşte eti-

chete pe sticle. Vi se pare că e greu? 

- Nenorocitul, mie mi-a zis că sapă un tunel... 

 

  

La Biroul de Resurse Umane: 

- Ne pare rău, dar nu vă putem angaja, pentru că 

nu avem ce să vă dăm de lucru. 

- Păi, asta nu-i aşa de grav... 

 

  

Între colegi: 

- De ce nu lucrează Ionescu săptămâna asta? 

- Îl înlocuieşte pe şefu’. 

 

  

Doi bărbaţi se plimbă pe marginea unui lac şi văd 

un om înecat: 

- Vezi ce-a păţit dacă a băut apă? 

 

  

Discuţie între colegi: 

- Ai auzit? A murit şefu’! 

- Da! Şi mă tot întreb cine a mai murit odată cu el. 

- De ce? 

- Păi, în anunţ scria că „odată cu el a murit unul 

dintre cei mai capabili angajaţi ai firmei noastre”. 
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La firmă: 

- Popescule, de ce vii aşa de târziu la serviciu? 

- Păi, mi-aţi spus ieri să-mi citesc ziarul acasă... 

 

  

Discuţie între doi pescari: 

- De două zile tot pescuiesc şi tot nu am prins 

nimic. 

- Măi, ai naibii peşti! Da cu ce dai? 

- Cu pietre... 

 

  

Un chibiţ întreabă un pescar: 

- Te-ai ales cu ceva de când stai aici? 

- Da, cu un junghi în spate...  

 

  

Pe malul lacului: 

- Gata, zice unul dintre pescari. Azi am venit 

degeaba. Nu mai e nimic de făcut, nu cade nimic, să ne 

strângem sculele şi acasă! 

- Ba, mai avem ceva de făcut. 

- Ce? 

- Să ne punem de acord ce povestim acasă. 

 

  

Soţia pescarului se adresează rudelor invitate la 

masă:  
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- O singură ştiucă a prins Vasile, dar să vedeţi ce 

rasol bun a ieşit din ea şi ce icre minunate a putut să aibă. 

De minune! 

- Curat minune, că rasolul e de şalău, iar icrele sunt 

de crap... 

 

  

La magazinul cu articolele de pescuit: 

- Dă-mi,  te rog, un cârlig, dar repede că vreau să 

prind autobusul! 

- Regret, domnule, zice vânzătoul dar nu avem 

cârlige aşa de mari! 

 

  

În familie: 

- Măi Lenuţa, zice pescarul către nevastă-sa, ai 

putea învăţa şi tu de la peştele ăsta ceva! Modul admirabil 

în care tace. 

- Şi tu ai putea învăţa ceva de la el, tot atât de 

admirabil faptul că bea numai apă! 

 

  

Un curios se opreşte în spatele unui pescar: 

- Ei, cum merge? Muşcă sau nu? Aţi prins vreunul? 

- Da, adineaori am prins pe unul care mă bătea la 

cap şi l-am aruncat în râu... 

 

  

Ginerele aduce doi pepeni acasă şi spune către 

soacra lui: 
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- Mamă soacră, te-am auzit ieri spunând că ai da 

jumătate de viaţă pe un pepene. Ţi-am adus doi... 

 

  

O pereche de octogenari pleacă în vacanţă. Ajung 

în staţiune la hotel. Ea zice: 

- Uite dragă, pe geam se vede o căprioară! 

El răspunde: 

- Nu e o căprioară. E o vacă. Şi tu nu eşti la geam, ci 

în oglindă! 

 

  

Un bătrân de vreo 90 de ani se căsătoreşte cu una 

de vreo 20... 

Părintele: 

- Domnule, sunteţi sigur că vreţi să vă însuraţi cu 

domnişoara? 

- Desigur. Dacă moare mă însor cu alta... 

 

  

Discuţie în parc: 

- Dumneata ai într-adevăr 117 ani, moşulică? 

- Exact! 

- Şi cum ai ajuns la o vârstă aşa de înaintată? 

- Am avut răbdare! 

 

  

La tribunal: 

- Ştii că poţi fi acuzat de complicitate?, spune 

judecătorul. 
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- Domnule judecător, eu atâta i-am spus: „Costică, 

dă-i o palmă!” De unde să ştiu eu că inculpatul nu avea 

mâinile libere, ci ţinea în ele un sifon? 

 

  

- Recunoşti că i-ai violat domiciliul reclamantului? 

- Nu recunosc, domnule judecător! După ce l-am 

fugărit prin toată curtea, reclamantul a intrat în casă, unde 

s-a baricadat. Eu m-am dus acasă şi am venit cu un topor, 

cu care i-am tăiat stâlpii porţii. Aşa că în casă se afla numai 

el. În ce priveşte ce-a făcut... 

 

  

- Soţul dumneavoastră spune că l-aţi jignit, zice 

judecătorul. 

- Da, domnule. I-am spus: „Orbule!”, ca să schimbe 

diopriile, pentru a-mi vedea mai bine profilul moral. 

 

  

- Ce-i reproşaţi soţului, în sprijinul cererii de divorţ 

introdusă de dumneavoastră? 

- Numai defecte: afemeiat, beţiv, leneş, fumător, 

galant şi pedant. 

 

  

La medic: 

- Cine te obligă să bei atât de mult?, întreabă 

doctorul. 

- Nu mă obligă nimeni, domnule doctor. Sunt 

voluntar. 
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În familie: 

- Imaginează-ţi, mamă-soacră, se plânge ginerele, 

toată noaptea n-am putut să închid un ochi. Ştii avem o 

datorie de un milion şi nu avem un ban în casă. 

- Şi de ce nu mi-ai spus, dragă? 

- Mamă soacră, mi-ai fi dat un milion de lei? 

- Ei, asta nu, dar un somnifer bun aş fi găsit. 

 

  

Un rege oarecare se laudă într-o zi că este ateu. Un 

om de litere îl asculta, se uita la dânsul şi păstra o tăcere 

foarte semnificativă. 

- Ce fel, îi zice monarhul, mai ţii încă la vechiturile 

astea, domnule? 

- Da, majestate, în răspunde acesta, că am trebu-

inţă să cred că este o putere mai mare mai presus de regi. 

 

  

La şcoală dascălul întreabă pe un elev: 

- Ce este circumferinţa, Vasile? 

- Când conferinţa se ţine la circ, domnule! 

 

  

Alt locotenent la ora de teorie: 

- Măi soldat! Nu înţelegi? Distanţa de aici până în 

sat la tine este de o zi! Deci, din satul tău până aici este tot 

cale de o zi! 

- Să trăiţi, d-le locotenent, este mai lungă! 
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Un locotenent întreabă la teorie: 

- Pentru ce salută soldatul pe superiorii săi, măi 

Toadere? 

- Pentru ca să nu fie pedepsit, să trăiţi! 

 

  

Un tânăr autor se adresează magistrului său: 

- Aş putea să-mi permit cutezanţa ca să vă dedic cel 

mai nou text literar al meu? 

- Da! Însă cu condiţia ca să nu fiu silit a-l citi. 

 

  

Un paraşutist aterizează din greşeală pe un copac. 

Nişte săteni aduc o scară ca să-l dea jos. 

- Voiam să bat un record, dar n-am reuşit, spune cu 

dezamăgire paraşutistul. 

- Cum n-ai reuşit?, zice un sătean. Mata eşti primul 

la noi în sat care se dă jos din copac fără să se fi suit în el. 

 

  

Doi şoferi ucraineni sunt opriţi la vamă: 

- Ce transportaţi? 

- Calculatoare de buzunar. 

Controlează vameşii camionul şi găsesc pistoale, 

mitraliere, grenade etc. 

- Astea sunt calculatoare? 

- Păi la noi în Ucraina, aşa ne facem socotelile. 
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Vorbesc doi iepuri: 

- Am impresia că am văzut nişte vânători. 

- Puţin îmi pasă. Azi am mâncat trifoi cu patru foi. 

 

  

Un pui de arici se pierde într-o seară prin grădină. 

Trist, se plimbă de ici-colo, după care se ciocneşte de un 

cactus şi îi zice plin de speranţă: 

- Mamă, tu eşti? 

 

  

Şoricelul şi elefantul trec împreună peste un pod. 

La un moment dat, şoricelul zice mândru: 

- Auzi cum vibrează podul sub paşii noştri? 

 

 

Un vânător le povesteşte prietenilor săi: 

- Odată, mă pregăteam să înnoptez sub un curmal 

bătrân, când am observat un leu apropiindu-se fără 

zgomot de locul unde mă aflam. L-am lăsat să se strecoare 

printre ierburi, până când i-am simţit răsuflarea în ceafă... 

- Dumnezeule! Şi ce-ai făcut? 

- Mi-am ridicat gulerul... 

 

  

Calul şi măgarul se ceartă: 

- Eu sunt mai cunoscut şi mai apreciat, zice calul. O 

mulţime de oameni poartă părul legat la spate, în coadă de 

cal. 
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- Ba eu sunt mai renumit, rânjeşte măgarul. Ştii 

prea bine că mulţi oameni sunt acuzaţi că mi-ar fi rude... 

 

  

Ionel îl întreabă pe tatăl său: 

- Tăticule, de ce cântă cocoşii dimineaţa atât de 

devreme? 

- Ştii, trebuie să se grăbească, că dacă se trezesc 

găinile, nu mai au timp nici să zică „pâs”. 

 

  

La medic: 

- Domnule doctor, faceţi ceva cu nevasta mea. Eu 

nu mai ştiu ce să mă mai fac cu cele 30 de pisici ale ei. 

Mirosul lor este insuportabil. 

- De ce nu deschideţi geamurile? 

- Păi, ar zbura cei 20 de porumbei ai mei... 

 

  

Un cuplu mergea cu maşina pe un drum de ţară 

fără să-şi spună niciun cuvânt. O discuţie anterioară se 

transformase în ceartă şi nici unul dintre ei nu voia să se 

dea bătut. Trecând prin dreptul unui grajd cu măgari, 

capre şi porci, soţul întreabă sarcastic: 

- Neamuri de-ale tale? 

- Da, răspunse femeia, socrii... 

 

  

Un turist întreabă un fermier: 

- Câţi ani are taurul acesta superb? 
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- Doi. 

- După ce vă daţi seama? 

- După coarne. 

- Într-adevăr, are două... 

 

  

Dialog între un vânzător şi client: 

- Aş dori să cumpăr câinee acesta de pază de la 

dumneavoastră. Cât costă? 

- 50 de milioane.  

- 50 de milioane? Bine, dar e foarte scump. 

- Da, dar trebuie să înţelegeţi că e un câine de rasă 

şi desigur e foarte bun pentru pază. 

- Da, dar pe de altă parte, dacă îl cumpăr la acest 

preţ, nu  cred că va mai rămâne mare lucru să păzească... 

 

  

La bar: 

- Să bea toată lumea!, strigă un tip bine dispus, de 

cum intră în local. Când beau eu, toată lumea trebuie să 

bea!  

Cei prezenţi aplaudă şi-l felicită pe tip, iar 

barmanul le toarnă de zor în pahare celor din jur. Tipul 

ridică paharul şi strigă din nou: 

- Aşa! Toată lumea să fie fericită! Când eu sunt 

fericit, toată lumea trebuie să fie fericită!  

Din nou aplauze. După ce-şi termină paharul, tipul 

se caută în buzunare, scoate o sumă de bani şi i-o întinde 

barmanului şi dă să plece. 
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- Hei, strigă barmanul în urma lui. Nu vă supăraţi, 

dar asta e numai pentru ce aţi consumat dumneavoastră! 

Atunci, tipul strigă din nou: 

- Bineînţeles! Când eu plătesc, toată lumea trebuie 

să plătească... 

 

  

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 

întoarcerea acasă, rata scade din nou de îndată ce ţi-ai 

schimbat banii nefolosiţi...” 

 

  

Din cugetările unui bancher: „Cel mai uşor mod de 

a face bani e să încetezi să-i mai cheltui pe cei pe care îi ai. 

Dacă îţi ajung banii, înseamnă că nu-ţi ajunge imaginaţia”.  

 

  

Mic interviu: 

- Când am sosit în oraşul acesta nu aveam decât 

propria mea inteligenţă, se lăuda un om de afaceri. 

- Cu alte cuvinte, aţi pornit de la zero, nu?, zice 

jurnalistul. 

 

  

La dentist: 

- Domnule doctor, aţi uitat că de trei minute stau 

cu limba scoasă?, zice pacienta disperată. 

- N-am uitat, dar vreau să-ţi scriu reţeta în linişte. 
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Un om dă buzna în cabinetul unui dentist: 

- Dom’ doctor, ajutaţi-mă! Aşa de rău mă doare 

măseaua pe care mi-aţi plombat-o ieri de-mi vine să mă 

urc pe pereţi! 

- Păi, atunci de ce ai venit la mine? Du-te, omule, şi-

ţi cumpără o scară! 

 

  

Un doctor 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... 

 

  

Papagalul intră în frigider, iar unul dintre membrii 

familiei îl închide fără să vrea înăuntru. După o oră, Ionel 

deschide frigiderul şi-l găseşte tremurând de frig şi cu 

aripioarele îngheţate. 

- Vai!, exclamă băiatul. Bietul papagal! 

- Papagal? Nu vezi că am ajuns pinguin? 

 

  

Între prieteni: 

- Căsnicia ta are o bază solidă? 

- Nu prea... Ne-am cunoscut pe o plajă de nisip. 

 
Glume publicate în revista Clipa (SUA). 
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PUBLICITATE 
(MICĂ ŞI MARE) 

 

 

  

Fată bătrână caut papagal erudit care ştie să citească 

poezii de dragoste. 

 

  

Schimb maşină sport avariată contra scaun cu rotile 

în stare bună. 

 

  

Schimb maşina de spălat rufe contra maşina de 

spălat... puţină. 

 

  

Caut de urgenţă nod în papură. A se adresa către 

Nelu Cârcotaşul. 

 

  

Vând convenabil paturi verticale pentru toţi aceia 

care dorm... în picioare. 

 

  

Soţ încornorat caut femeie care ştie să-i caute în 

coarne. 
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Suc de fructe înseamnă sănătate. Sănătate înseamnă 

sport. Sport înseamnă faimă. Faimă înseamnă bani. Banii 

înseamnă femei. Femei înseamnă dragoste. Dragostea 

înseamnă SIDA. SIDA înseamnă moarte. 

 

  

De vânzare un lot de 12 brăduţi de Crăciun 

împodobiţi cu ouă de Paşte. 

 

Viaţa în cinci sticle. 
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Într-un magazin de cartier: 

- Aș dori condica de sugestii și reclamații, zice 

clientul. Sunt foarte mulțumit de magazinul dumnea-

voastră. 

- Ne bucurăm, domnule, spuse vânzătoarea. Dar ce 

v-a plăcut cel mai mult de la noi? 

- Salamul… Ieri a cumpărat soacră-mea, a mâncat 3 

felii și acum e la reanimare... 

 

  

Pierdut năravul. Găsitorul e rugat insistent să-l 

păstreze. 

 

  

Vând foarfecă de tăiat frunze la câinii cu colaci în 

coadă. 

 

  

Tânăr bâlbâit doresc căsătorie cu fată surdă. 

 

  

Caut locuinţă; destul de mare, ca soţia mea să nu se 

mute la maică-sa şi suficient de mică, încât soacră-mea să 

nu se mute la noi! 

 

  

Pierdut logodnic, ce răspunde la numele de Nelu. 

Dacă nu răspunde, îl declar nul. 
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Găsit portofel cu 100 000 lei. Contra unei sume de 

40 000 de lei recompensă, păgubaşul poate veni să-l recu-

pereze, împreună cu cei 10 000 de lei rămaşi. 

 

  

Găsit portofel cu suma de 10 milioane în el.Vă rog să 

nu-l mai reclamaţi. 

 

  

Vând ochelari pentru cei ce au avut o dragoste 

oarbă. 

 

  

Domn cu inima grea caut femeie cu glezna subţire. 

 

  

Revista „Fraierul român”, împreună cu fundaţia 

„Gură-cască”, organizează concurs, pe 1 aprilie, în vederea 

ocupării unui post de papă-lapte. Grăbiţi-vă să vă înscrieţi, 

concurenţa e acerbă! 

 

  

Cal leneş caut căruţaş beţiv care se opreşte la toate 

cârciumile întâlnite în cale. 

 

  

Căutăm debutanţi cu experienţă. Debutanţii debu-

tanţi sunt rugaţi să se abţină să ne mai contacteze. 
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Cedez de urgenţă bombă cu efect întârziat. 

 

  

În lipsă acută de bani, vând foarte scump obiecte 

fără mare valoare. 

 

  

De vânzare pieptene fără dinţi pentru bărbaţii cu 

chelie. 

 

  

Schimb loc de veci contra loc de casă. 

 

  

Maria Mercedesa, cumnata Magistralei, rudă cu Fane 

Bordură, neam cu USB Dumitru vă imploră să faceţi o 

depunere în contul ei care este 1234ROXXX2396734958 

deoarece s-a descoperit că fiul acesteia Ronaldinho 

Romario Huan Carlos Miramar SUFERĂ DE EL. 

Această maladie este incurabilă... Pentru alinarea 

sufletului micuţului elev în clasa a 3-a la fragedă vârstă de 

33 de ani vă rugăm să depuneţi în cont cât vă lasă inima 

pentru a căptuşi cu aur şi ultima turlă din cele 48 de la 

palatul său. 

Pentru fiecare depunere mama Omida vă va ghici în 

ness, cafea, 3 în 1, red bull şi alte alea. 

Dacă ştergi acest mesaj, jur că ai INIMA DE PIATRĂ, 

INIMĂ DE LEU... 
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Vând sicriu second-hand. Prezintă doar câteva 

zgârieturi. Numai pe interior. 

 

  

Anunţ la matrimoniale: Schimb dragoste mare pe 

două mai mici în zone diferite. 

 

  

Reclamă la hârtie igienică: Vă mângâie acolo unde 

soarele nu poate! 

 

  

Numele meu este Ileana. Fac 18 ani peste câteva zile. 

Practic sport. Învăţ bine. Nu beau şi nu fumez. Ştiu să cos şi 

să tricotez. 200 de euro ora. 

 

  

Anunţ la Matrimoniale: Femeie frumoasă fără obi-

ceiuri proaste: nu beau, nu fumez, nu lucrez… 

 

  

Eşti analfabet? Scrie-ne azi şi te ajutăm pe gratis.  

 

  

Vând câine: mănâncă orice şi îi plac foarte mult 

copiii.  

 

  

Căutăm femeie la fetiţă în vârstă şi nefumătoare.  
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Castroane pe placul oricărei gospodine cu fund 

rotund pentru batere eficientă.  

 

  

De vânzare: birou de epocă pentru o doamnă cu 

picioare subţiri şi sertare largi.  

 

  

Prăjitor de pâine: Un cadou apreciat de întreaga 

familie. Arde pâinea automat.  
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Maşini uzate: De ce să te duci în altă parte ca să fii 

păcălit? Vino aici.  

 

  

Căutăm un om să aibă grijă de un lot de vaci care nu 

fumează şi nici nu bea.  

 

  

Vând pat pentru copil cu picioare de fier.  

 

  

Tânără domna, drăguţă, inteligentă, caracter, familie 

bună, doreşte căsătorie cu domn bine situat care să aibă şi 

autoturism. Ofertele se vor adresa subsemnatei, însoţite 

de fotografia autoturismului.  

 

  

Asociaţie de locatari, angajează fochist de înaltă 

presiune.  

 

  

Vând maşină de cusut mână şi picior.  

 

  

Vând butelie de aragaz cu reşeu şi frigider.  

 

  

Vând pătuţ bebeluş mic făcut la comandă pentru 

pretenţioşi.  



 

 
 

375 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 
 

  

Închiriez cameră la două fete încadrate cu un singur 

pat.  

 

  

Cumpăr îmbrăcăminte de damă deosebită şi puţin 

întrebuinţată.  

 

  

Confecţionez şi încăputez cizme pentru bărbaţi cu 

înlocuitori de calitate..  

 

  

Ofer loc de veci liberabil prin schimb.  

Ultimele accesorii pentru grătar. 
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Ofer recompensă celor care au spus nevestei lui Paul 

Ionescu că l-au văzut cu o femeie în maşină în ziua de 18 

iunie, pe autostrada Bucuresti-Pitesti. Vă rog să veniţi să 

depuneţi mărturie şi la tribunal.  

Paul Ionescu 

 

  

La un concurs de animale, în cadrul unei sărbători 

agricole, s-a afişat programul:  

- ora 10.00 - prezentarea invitaţilor; 

- ora 12.00 - prezentarea animalelor;  

- ora 14.00 - masa comună.  

 

  

Într-o croitorie de damă: Fustele se ridică zilnic între 

orele 10.00 şi 14.00. Vindem second hand.  

 

  

Felicitări de la www.dulciuri.ro! Tocmai aţi câştigat 

greutatea dvs. în dulciuri. Pentru a vă lua Tic-Tac-ul, 

înregistraţi-vă online. 

 

  

Vreau să îţi simt gustul! Vreau să muşc din tine! Să 

tremuri când te ating! Te vreau mai mult decât orice! 

Snickers! 

 

  

Matrimoniale: Eşti liber pentru tot restul vieţii? 
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Acesta este un Mesaj Norocos. Trimite-l la 7 prieteni 

şi o dorinţă de-a ta se va îndeplini. 

 

  

Plateşti 69 de lei pentru două nopţi de cazare la 

Roma, transport cu avionul, taxe de aeroport, check-in şi 

mic dejun incluse, totul la doar 99 euro. 

 

  

În diverse localuri şi prăvălii:  

- Consumaţi cu încredere supă   

  de pasăre vegetariană.  

- Servim cu frişcă clientelă bine bătută.  

- Avem frişcă bătută toată ziua.  

- Nu servim minori sub 18 ani.  

- Nu servim în stare de ebrietate.  

- Avem ciorapi de femei lungi.  

- Confecţionăm costume de damă la proba a doua.  

- Croim rochii pentru dame de lux. 

- Confecţionăm poşete şi genţi.  

  şi din pielea clientului.  

- Angajez vânzătoare răcoritoare.  

- Avem ciorapi pentru bărbaţi supraelastici. 

- Vindem scaune pentru copii cu trei picioare. 

 

  

Nu ştiu ce să-ţi fac, să te muşc, să te sug, să te ling de 

sus până jos sau să te împart cu prietenii...  

Îngheţată Delta! 
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Vă informăm că aţi consumat bonusul de 20 min de 

sex manual gratis. Vă sfătuim să încercaţi şi cu o femeie! În 

caz contrar, vă vom bloca cartela. Vă mulţumim pentru că 

aţi ales serviciile Connex! 

 

  

ADIDAS e un acronim: All Day I Dream About Sex! 

 

  

Matrimoniale: tânăr prezentabil brunet, ochi verzi, 

atletic, situaţie materială excepţională, poziţie socială, 

maşina, două vile, relaţii politice, nu caut nimic. Doar mă 

laud. 

 

  

Doresc nebuneşte să te văd, să-ţi ating cu buzele 

formele de sus până jos, să-ţi simt lichidul în gură! Te 

apreciez, te vreau pentru totdeauna! Coca-Cola! 

 

  

Connex şi-a modificat tarifele în funcţie de cât de des 

faceţi sex. Felicitări, dumneavoastră puteţi vorbi gratis! 
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RECLAME 

PE PLAJĂ 
 

 
 

Ia gogoaşa aromată, 

Simplă sau cu ciocolată, 

O gustare minunată. 

 

Ia hamsii de zece lei 

Mănânci cât poţi şi cât vrei!                                                 
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Ia porumbul,ia coceanul, 

Care-ntăreşte organul. 

 

Luaţi zmeie la copii,  

Nu daţi banii pe prostii! 

 

Ia porumbul. Cu trei lei 

Îl alegi pe care-l vrei. 

 

Ia hamsia de la mare  

Că face organul tare. 

 

Porumb fiert la butelie 

Îl  dau şi pe datorie.  

                

Mămăligă pe cocean 

Cum n-ai mai mâncat de-un an. 

 

Ia nămolul, ia pământul  

Să te înveţi cu mormântul. 

 

Ia gogoaşa-nfuriată 

Ca să-şi aminteşti de-o fată 

Pe care-o iubeai odată. 

 

Copii, plângeţi la părinţi       

Să vă ia porumbi fierbinţi!                                                                                                            
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Unii oameni îşi fac o vocaţie din prostie. Dar nu 

numai ei, ci şi companiile producătoare de bunuri de larg 

consum dau uneori dovadă de multă... sensibilitate 

literară... 

Iată câteva instrucţiuni REALE de pe ambalajele 

unor produse aflate actualmente pe piaţă. 

 

 
 

 

  

Pe broşura unui uscător de păr Rowenta: 

A nu se utiliza în timp ce dormiţi. 

(Fir-ar, dar numai atunci aveam timp să mă ocup de 

părul meu!) 
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Pe o pungă de chipsuri Fritos: 

Puteţi fi un câştigător! Nu e necesar să 

cumpăraţi. Detalii în interior. 

(Asta probabil e o invitaţie să ciordeşti pachetul.) 

 

  

Pe un săpun Dial: 

Mod de folosire - A se utiliza ca un săpun 

obişnuit. 

(Zău?!... Adică cum?) 

 

  

Pe unele produse congelate Swanson: 

Sugestii de preparare - Decongelaţi. 

(Dar e doar o sugestie...) 

 

  

Pe pungă unei căşti de păr pentru baie, dintr-un 

hotel de 4 stele: 

Se pune pe cap. 

(Awwww, shiiiit!) 

 

  

Pe o pungă de arahide de la o cursă American 

Airlines: 

Instrucţiuni: deschideţi punga, mâncaţi 

arahidele. 

(Şi dacă mă opun?) 
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Pe fundul unei cutii de Tiramisu marca ItalGelato: 

Nu răsturnaţi cutia. 

(Prea târziu, aţi pierdut!) 

 

  

Pe o budincă semipreparat Dr Oetker: 

Acest produs va fi cald o dată reîncălzit. 

(Sunteţi siguri?) 

 

  

Pe cutia unui fier de călcat (Rowenta loveşte din 

nou): 

Nu călcaţi hainele direct pe corp! 

(Da, dar aş economisi o groază de timp...) 

 

  

Pe o sticlă de sirop contra tusei pentru copii marca 

GlaxoWelcome: 

Nu conduceţi automobilul! Nu operaţi maşini 

grele! 

(Ar trebui să le mai interzică copiilor şi să aibă 

menopauză şi s-ar acoperi cam tot.) 

 

  

Pe o cutie de arahide Sainsbury: 

Atenţie - conţine arahide. 

(E hilară, dar de fapt există un număr mare de 

oameni care au alergie la arahide. Oricum e stupidă!) 
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Pe o sticlă de Nytol (somnifer): 

Atenţie: Poate produce somnolenţă. 

(Pă buneeee?!?) 
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Pe cutia unui set de beculeţe de pom chinezeşti: 

A se utiliza numai în interior său exterior. 

(Deci, să fie clar, cine le utilizează sub apă sau în 

cosmos pierde garanţia!) 

 

Pe manualul unui robot de bucătărie japonez: 

A nu se folosi în alte scopuri. 

(Hmmmm, asta mă face tare curios...) 

 

  

Pe manualul unei drujbe Husqvarna: 

Nu încercaţi să opriţi lanţul cu mâna sau alte 

organe. 

(Ăsta o fi fost modelul Lorena Bobbit!) 

 

  

Pe un costum de Superman pentru copii: 

Acest costum nu vă permite să zburaţi. 

(Dar ce, altele îţi permit? Şi nu poţi să te înţelegi cu el, 

poate totuşi îţi permite?) 

 

  

Pe o periuţă de dinţi oferită gratuit la un cabinet 

stomatologic: 

Utilizaţi partea cu peri de plastic. 

(La ce?) 
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SCRISOARE 

DE INTENŢIE 
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Mă numesc Amadeus Mitică Popescu şi am 34 ani. 

Trebuia să am 39, dar nevastă-mea mi-a mâncat 5 ani din 

viaţă. Intelectual de rasă, am liceul început, facultatea 

„terminată” şi un fizic deosebit de atrăgător. Obiecte ca: 

farfurii, linguri, cărţi efectiv se lipesc de mine. 

Nu-mi este frică de muncă, dorm lângă ea şi sunt o 

persoană foarte comunicativă, mai ales când vorbesc de la 

telefonul firmei. 

Am o experienţă semnificativă în vânzări - de mic 

copil obişnuiam să vând lucrurile părinţilor din casă. Sunt 

o fire foarte dinamică, dar după orele de program. Până 

acum nu am avut antecedente penale şi sper ca până mă 

voi angaja la firma dumneavoastră nici să nu am. 

Autodidact în marketing, sunt un fin observator al 

oricărei investiţii, eliminând din start orice fel de cheltuieli 

colaterale sau fără rezultate. Spre exemplu, eu am am 

trimis o scrisoare de intenţie + CV şi firmei XYZ din 

Constanţa. Dacă răspunsul dumneavoastră este pozitiv şi 

mă angajaţi, înseamnă că automat banii pe care i-am 

investit pentru a trimite faxul la Constanţa i-am pierdut şi 

asta se întâmpla acum doi ani, când leul era mai puternic. 

Nu mai vorbesc de faptul că, iată, eu aproape că am 

terminat scrisoarea, iar dumneavoastră nu m-aţi chemat 

încă pentru interviu! Mie aceste lucruri îmi dau de gândit 

şi nu pot să nu sesizez anumite tertipuri la care 

dumneavoastră apelaţi - vă folosiţi de mass-media (daţi 

anunţuri prin ziare) iar acest lucru este clar un atac la 

adresa mea! 
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În primul rând nici nu mă cunoaşteţi şi în al doilea 

rând nici nu sunt obligat să mă angajez la firma 

dumneavoastră... 

În speranţa că v-am făcut să zâmbiţi puţin (lucru 

care în procesul de vânzare reprezintă un atu important), 

dacă vreţi să vă las fără clienţi, n-aveţi decât să mă 

angajaţi! 

Mă puteţi suna la telefon. 

PS. M-ar interesa dacă se poate să îmi daţi concediul 

de odihnă la început. 

Mulţumesc! 
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O ZI DIN VIAŢA 

UNUI EMO 

 

5:00 - M-am trezit, surioară mai mică iarăşi a venit 

beată. Ştie doar să bea şi să meargă la concerte, ea nu mă 

iubeşte. Eu când eram de vârsta ei aveam colecţie de 

timbre. Iarăşi nu pot să adorm, va trebui să-mi rod lacul de 

pe unghii. 

6:00 - Îmi rod lacul de pe unghii. 

7:00 - Aproape că m-a văzut maică-mea că îmi rod 

lacul de pe unghii. Mi-a zis să îmi ridic din pat fundul de 

poponar necăjit şi să mă duc la şcoală. She makes me cry. 
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7:05 - Am început să mă pregătesc de şcoală, mi-am 

îmbrăcat pantalonii, strâmţi. Mai multe insigne, mai multe, 

mai multe. Fuck! Mi-am pierdut o insignă! I hate this 

stupide world. Să nu îmi uit căciula şi să-mi fac ochii cât 

mai negri. 

7:20 - M-a văzut sor-mea. A început să râdă. Pun-

kista dracului! 

7:21 - Mi-a căzut o insignă. Am agăţat-o la loc. 

7:28 - Mi-a căzut o insignă. Am agăţat-o la loc. 

7:35 - Mi-am pus căciula în cap, ies şi observ că îmi 

lipseşte o insignă. Am găsit-o, am agăţat-o la loc. 

7:50 - Mi-am pus un ciorap pe cap, nu căciula (mă 

gândeam de ce mă strânge atât de rău căciula asta). Shit 

happens. M-am întors acasă, mi-am luat căciulă, m-am dus 

la şcoală. 

8:20 - Am întârziat la oră, nu m-au lăsat să intru în 

clasă, stau pe hol. Plâng. 

8:41 - S-a terminat ora, am intrat în clasă, mi-am 

aruncat geanta, am ieşit pe sală şi stăteam trist. 

8:43 - I hate my life. Stau cu emokids în cinci, 

plângem. 

9:00 - Stau la oră şi plâng. 

9:10 - M-au dat afară de la oră, stau pe sală, plâng. 

9:15 - M-am dus la baie. 

9:16 - Am ajuns la baie să mă piş. Am început să 

plâng, am uitat să mă piş. 

9:17 - Ieşind de la baie mi-a căzut o insignă. În budă. 

Am luat-o, am agăţat-o la loc. 

9:18 - Mă uit în oglindă, sunt drăguţ. Ar trebui să-mi 

fac o poză. 
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9:31 - (pauză) Au venit emokids şi au zis că sunt tru. 

Trecea sor-mea pe lângă mine şi a început să râdă. I-am zis 

că e rea. Ea mi-a dat un bocanc în faţă. She makes me cry. 

9:35 - Emokids i-au zis că nu are dreptate. A început 

să îi bată pe toţi cu bocancii. 

9:37 - Am vrut să fug, m-a bătut din nou. 

9:44 - Stau la oră, mă dor venele. 

10:10 - Am scris scrisoarea de rămas bun pe bancă. 

10:12 - M-a văzut profa, m-a dat afară de la oră. Stau 

şi plâng. 

10:21 - Stau la cantină. Am început să plâng, am uitat 

să mănânc. A trecut sor-mea pe lângă mine şi mi-a dat un 

capac. Ieşind de la cantină mi-a căzut o insignă în vasul cu 

resturi. Am luat-o, am agăţat-o la loc. 

10:29 - M-au văzut emokids şi au zis că sunt tru. 

10.40 - Stau la oră, îmi scriu scrisoarea de rămas 

bun. Încă fără sânge. Dă-l în plm de sânge, principal e să fie 

cât mai tristă. 
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10:50 - Am terminat de scris, am încercat să citesc şi 

profa m-a dat afară. Ieşind din clasă mi-a căzut o insignă, a 

căzut după calorifer, am ridicat-o şi am agăţat-o la loc. 

11:11 - (pauză) Emokids au văzut insigna, au zis că 

sunt tru. Le-am dat şi lor să citească scrisoarea. Au zis că 

sunt şi mai tru. Trece frate-meu, a citit şi el scrisoarea şi 

mi-a zis că sunt un idiot, şi că ce fac nu e tru. Eu l-am 

întrebat ce e tru? El mi-a dat mp3-ul să ascult la ore. 

Ramones şi Sex Pistols. 

12:30 - Ascultam muzică la ore şi m-am speriat, am 

început să plâng! Am fugit din clasă. (Eu ştiam că frate-

meu asculta căcaturi, dar nu credeam că atât de oribile). În 

timp ce fugeam mi-a căzut o insignă. Am ridicat-o, am pus-

o la loc. M-a ajuns profu din urmă, m-a luat de guler, m-a 

adus în clasă şi mi-a spus că sunt poponar. 

12:45 - Stau şi plâng. 

12:50 - (pauză) Le-am dat băieţilor să asculte şi ei la 

mp3. Costică a leşinat, Vasile a început să plângă, Vova ne-

a mărturisit că a rămas fără oja roz, şi a intrat într-o 

depresie, Lionia în ţipete a fugit, i-a căzut o insignă. Frate-

meu a văzut această scenă, mi-a luat mp3-ul, mi-a spart 

faţa şi a zis că suntem idioţi. 

13:00 - Am început să mă dau la Svetlana, mi-a zis că 

sunt un poponar infect. 

13:20 - M-a dat afară profu din clasă. 

13:40 - S-au terminat orele. I-am aşteptat pe emo-

kids. Pe rând scăpând insigne şi ridicadu-le ne-am dus spre 

casă. Ne-am înţeles să ne întâlnim pe la 4. 

14:00 - Am ajuns acasă, nu era nimeni, aşa că am pus 

Tokio Hotel, stau, îmi rod lacul de pe unghii. 
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14:20 - A venit sor-mea şi mi-a oprit casetofonul, s-a 

culcat. 

14:40 - Am pornit casetofonul şi am trezit-o pe sor-

mea. Mi-a spart faţa, am încercat să ripostez. 

14:50 - AAAA! She makes me cry. 

15:00 - Stau legat de calorifer cu un ciorap în gură, 

cu căştile în urechi. Cântă ceva oribil! I want to die. 

15:10 - Pe la sor-mea au trecut nişte tovarăşi, au pus 

gecile pe mine şi au început să mă bată cu piciorele. 

15:20 - A venit mama, a dat cu piciorul în grămada 

de haine şi după gemetele scoase de mine şi-a dat seama 

că e cineva acolo. 

15:30 - Mama m-a dezlegat şi m-a trimis după pâine. 

16:00 - Stau la alimentară la coadă, lângă mine stau 

nişte băieţi chelioşi care se uită ciudat la mine. (Cred că mă 

invidiază că am atâtea insigne tari.) 

16:10 - M-au bătut, mi-au luat banii, am încercat să 

mă ridic, mi-a căzut o insignă, am agăţat-o la loc. 

Pizza care se taie singură. 
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16:20 - Am ajuns acasă, mama m-a bătut şi s-a dus 

după pâine. Shit happens. 

16:30 - Am întârziat la întâlnirea cu emokids. 

16:35 - Emokids au zis că nu mai sunt tru. 

16:37 - Mi-a căzut o insignă. 

16:40 - M-am împăcat cu emokids. Stăm şi plângem. 

16:55 - A trecut un punkist pe lângă noi. I-am zis că e 

un dobitoc şi să se ducă în pulele noastre. Şi tot grupul 

nostru (25 de persoane) l-am bătut! Ce adevăraţi suntem! 

17:10 - Au venit zece punkişti şi ne-au bătut rău de 

tot. Ce proşti, oricum noi suntem mai tru! 

17:30 - Adunăm mărunt pentru bere. (Upi! Ce tru 

suntem.) 

17:32 - Vânzătoarea nu vroia să ne dea bere. 

17:35 - Am reuşit să o convingem pe vânzătoare să 

ne dea bere, am luat doi litri. (Upi! Suntem mai tru decât 

toţi!). 

17:50 - Vroiam să deschidem berea, a venit sor-mea 

şi încă patru punkişti, ne-au luat berea. 

18:00 - Treceau trei tipe pe stradă, am început să mă 

dau la ele, au venit spre mine şi mi-au zis că sunt un virgin 

neputincios şi să le las în pace de poponar infect ce sunt. 

Ce sexy sunt, ele sigur mă vor şi mă invidiază, pentru că 

am machiajul mai tru! 

18:15 - Vova ne-a zis că e virgin şi a intrat în 

depresie. 

18:20 - Am văzut o nuntă, Alexandru a zis că mireasă 

e îmbrăcată în alb pentru că e... (am hotărât să ne 

îmbrăcăm de mâine numai în alb). 
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18:30 - Am ajuns acasă, am mâncat, şi m-am dus să 

mă uit la desene. 

17:00 - S-au terminat desenele şi m-am aşezat să îmi 

scriu ultimul răvaş. 

17:20 - Ascult Tokio Hotel, e o formaţie emo. 

19:00 - A venit surioara mea mai mică, m-a bătut şi a 

plecat. 

21:00 - Mama mi-a zis să mă culc. Mama am deja 17 

ani, pot să mă rad pe picioare? 

21:05 - M-a bătut mama. Stau în pat şi încerc să 

adorm. 

21:10 - Nu pot să adorm, unde-mi sunt unghiile alea 

vopsite? 

21:15 - Mi-am ros lacul de pe unghii. Am adormit. 

 

 
Zid emo sau Zidul Plângerii. 
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JURNALUL LUI 

TANTI AGLAE 

 
 

Duminică, 4 octombrie. Azi prăjeam peşte, cu uşa 

deschisă la apartament ca să nu-mi afum carpetele cu 

Răpirea din Serai, şi trăgeam cu urechea la ştiri. Când colo, 

ce aud? Marţea viitoare se aduc moaştele sfintei... ăăă... n-

am înţeles ce sfântă, dar ideea e că se aduc nişte moaşte la 

catedrala de pe deal. Doamne, îţi mulţumesc! Or să ne dea 

sarmale gratis! Trebuie să mă duc! 
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Luni, 5 octombrie. Azi am început un program de 

tonifiere şi fortifiere în vederea pelerinajului meu de marţi 

la sarmale, pardon, la moaşte. Trebuie să fiu în cea mai 

bună formă, ca să am putere să-i înghiontesc şi sa-i împing 

pe ceilalţi credincioşi care ar putea să-mi stea în cale. Aşa 

că m-am înscris la sală, la un program de cardio combinat 

cu tae bo. Instructorul a cam strâmbat din nas când i-am 

zis că am 68 de ani, dar când i-am ars o palmă priete-

nească peste spinare, a înţeles că pot face faţă cu brio 

antrenamentelor. 
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Marţi, 6 octombrie. Azi mi-am cumpărat nişte vita-

mine Centrum, un tub de unguent anti-artrită şi nişte 

ciorapi medicinali negri, decenţi. De asemenea, de la 

magazinul sălii de fitness mi-am luat nişte batoane 

proteice şi un borcan imens cu praf de proteine. Mai sunt 

mai puţin de 5 zile până la marele eveniment şi mi-am 

propus să beau shake-uri de proteine ca să-mi întăresc 

musculatura. Se anunţă aglomeraţie mare! 

 

Miercuri, 7 octombrie. Când am ieşit de la sala de 

fitness, am văzut pe un stâlp un anunţ pentru cursuri de 

actorie. Mi-am dat seama că pelerinajul meu va fi televizat 

şi că trebuie să dau bine pe sticlă, aşa că am sunat si m-am 

programat la o şedinţă. A fost extraordinar! Am învăţat 

cum să racnesc convingator: "Mi-e rău! Oameni buni, nu 

mai împingeţi!", cum să-mi dau ochii peste cap artistic, 

cum să leşin şi să cad elegant fără să mă lovesc şi cum să 

dau interviuri la teve când or să mă întrebe ăia de ce mi s-

a făcut rău. Mi-am pregătit şi discursul. "Nu mai există 

frică de Dumnezeu! Oamenii sunt răi şi m-au împins până 

am rămas fără aer!". Plus păr răvăşit şi lacrimi în ochi. O să 

iasă minunat! 
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Joi, 8 octombrie. Oare cu ce ar trebui să mă îmbrac? 

Ultimele haine anti-sfâşiere mi-au fost distruse la inau-

gurarea bisericii din cartier. Moşul ăla nenoro..., pardon, 

Doamne, ştiu că nu e frumos să vorbesc urât, dar moşul ăla 

cred că ştia karate, altfel nu înţeleg cum de m-am trezit în 

patru labe chiar înainte să ajung la cazanul cu fasole, cu 

baticul peste ochi. A ierta e creştineşte, dar eu n-am să-l 

iert niciodată! 

 

Vineri, 9 octombrie. Cred că o să-mi cumpăr o 

pereche de pantofi de-ăştia, Naic, parcă aşa l-am auzit pe 

fi-miu zicând. Sau mai bine îi î mprumut pe ai lui, n-o să-şi 

dea seama că îi lipsesc câteva ore. Da, aşa o să fac. Tot el 

parcă zicea şi "Doar fă-o", aşa că de ce nu, mai ales dacă e 

în numele Domnului. Ciudat, de când beau shake-urile alea 

de proteine mi s-au umflat muşchii şi sunt excitată tot 

timpul. Ptiu, necuratule, fugi de lângă mine, eu mă pregă-

tesc pentru un eveniment pios, da? 
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Sâmbătă, 10 octombrie. Azi am avut ultimul antre-

nament. L-am bătut pe instructor de i-a sunat apa-n cap, în 

timp ce strigam: "Oameni buni, nu împingeţi!". La final, l-

am convins pe altul să-mi arate o mişcare de placare a 

adversarului ca la rugby. Acum sunt, în sfârşit, pregătită 

pentru ziua cea mare! Mai am nevoie doar să-mi fac rost 

de un scăunel. 

 

Duminică, 11 octombrie. Azi a fost o zi măreaţă! M-

am trezit de la ora 3 dimineaţa, m-am încălţat cu adidaşii 

lui fi-miu, mi-am luat scăunelul şi m-am postat la coadă la 

moaşte. Se ştie că o coadă este cea mai bună reţea de 

socializare şi nu pierd niciodată ocazia să mă aşez la una 

sau chiar să formez eu una. Mda, din păcate, au fost câţiva 

concurenţi care au venit înaintea mea. Data viitoare o să 

mă trezesc la 2 şi o să fiu prima, ca atunci la coadă la bilete 

la revelionul lui Vanghelie. Vai, ce amintiri frumoase! Am 

făcut şi lista! Mi-aduc aminte că i-am dat şi un upercut 

unei muieri cu tupeu care a vrut să se bage în faţa mea. 

Cică era în cârje, dar am văzut eu cum le-a aruncat după ce 

a luat biletele şi s-a dus în grabă la o coadă la medicamente 

unde venea televiziunea şi trebuia să leşine cineva. Dar să 

nu divagăm. Am stat 7 ore la coadă, mişcându-mi scău-

nelul pe masură ce lumea înainta. A fost şi o slujbă, dar n-

am auzit nimic pentru că eram prea departe, tanti Lenuţa 

povestea câţi mici a băgat în ea la un eveniment electoral 

din parcul Izvor, iar o ţigancă vindea flori şi seminţe în 

gura mare. Însă importantă e credinţa interioară, nu? Pe la 

12, când coada a ajuns în curtea catedralei, lucrurile au 

scăpat uşor de sub control. Lumea a început să freamăte. 
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Cineva mi-a dat un şut la scăunel şi m-am trezit bâjbâind 

pe jos după ochelari. I-am găsit şi apoi i-am aplicat 

nesimţitului lovitură fulger învăţată la tae bo. Individul a 

început să urle: "Oameni buni, nu mai împingeţi!" Asta m-a 

enervat groaznic. Păi era replica mea! I-am dat un cot în 

gură şi l-am redus la pioşenie şi respect, apoi am profitat 

de uluirea lui şi m-am băgat în faţă. Am apucat să pup 

ceva, nu mai ţin minte dacă erau moaştele sau poşeta unei 

cucoane care mă calca peste Naic cu tocurile cui, dar ideea 

e ca apoi m-am trezit la o alta coadă, cea pentru sarmalele 

cu mămăliguţă. Aici s-a văzut cât de mult a contat in-

vestiţia mea în fitness, actorie, medicamente şi batoane 

proteice. Practic, devenisem imună la durere şi nu mai 

ţineam cont de îmbrânceli şi ghionturi. Pe la mijlocul cozii, 

am tras aer în piept şi mi-am ţinut respiraţia până m-am 

învineţit, apoi m-am întins pe jos strigând cât mă ţineau 

puterile: "Leşin! Leşin!". Am fost scoasă imediat afară din 

coadă, o asistentă drăguţă mi-a dat apă şi un aspacardin, 

iar o altă doamnă binevoitoare mi-a adus şi o porţie dublă 

de sarmale pe care le-am mâncat lejer, în cortul de prim 

ajutor, nu ca fraierii care se călcau în picioare la coadă. Ei, 

cam asta e. Abia aştept să se mai organizeze vreo pupare 

de moaşte, ceva. Şi fi-miu nu s-a prins ca i-am împrumutat 

Naichii. Vedeţi ce-nseamnă să fii un om credincios?! 
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ROBOTUL TELEFONIC 

AL BUNICII 
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Bună ziua!  

În acest moment nu sunt disponibilă.  

Vă rog să lăsaţi un mesaj după sunetul caracteristic.  

Beeeeeppp! 

 
 

Dacă eşti unul dintre copiii mei, apasă 1, 2, 3, ... (în 

funcţie de care copil eşti) şi foloseşte următoarele opţiuni: 

     

 Dacă vrei să-ţi ţin copiii, apasă 2. 

 Dacă vrei să-ţi spăl hainele şi să ţi le calc, 

apasă 3. 

 Dacă vrei să doarmă copiii aici, apasă 4. 

 Dacă vrei să-ţi iau copiii de la şcoală, apasă 5. 
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 Dacă vrei să-ţi trimit mâncare acasă, apasă 6. 

 Dacă vrei să vii să mănânci aici, apasă 7. 

 Dacă vrei bani, apasă 8. 

 Dacă vrei să vin ca să-ţi fac curat în casă, 

apasă 9. 

 Dacă vrei să mă chemi la cină, să mă duci la 

teatru, sau la restaurant, să ma inviţi la o 

ieşire la plimbare în week-end, să mă inviţi 

în vacanţă la mare sau la munte, atunci 

începe să vorbeşti ! 
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TRAISTA 

CU UMOR 
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Dacă vreodată voi avea nevoie de un transplant de 

creier, voi alege fără ezitare un sportiv, deoarece vreau un 

creier ce n-a fost folosit niciodată. 

 

  

Spălaţi-vă în urechi! Dacă sună ceasul? 

 

  

Nu criticaţi niciodată defectele partenerului. Fără 

acestea, el (sau ea) ar fi putut găsi pe altcineva cu mult mai 

bun decât dumneavoastră!... 

 

  

Dacă ajuţi un prieten aflat la ananghie, să fii sigur că 

el îşi va aminti de tine... data viitoare, când va mai avea 

nevoie! 

 

  

De obicei, călăul arborează masca justiţiei. 

 

 

  

Noaptea e un sfetnic atât de bun, încât te... adoarme! 

 

  

Unde scrie „Pescuitul interzis”, peştele să nu-şi facă 

iluzii! 
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Viaţa-i scurtă!... Şi dacă tot n-o putem lungi, măcar 

hai s-o facem lată! 

 

  

Toţi pentru unul!... Iată-mă-s! 

 

  

Două lucruri sunt omniprezente pe Pământ: hidro-

genul şi prostii! 

 

  

Nu orice deget arătător are şi stofă de şef! 

 

  

Dacă îţi ţii uşa casei deschisă, nimeni nu ţi se uită... 

prin gaura cheii!... 

 

  

În ziua de azi vedem mai puţine fire de păr alb ca 

înainte, aceasta fiindcă toate cad acum înainte de a se albi! 

 

  

Nu poţi pescui în ape tulburi, fără să fii înzestrat cu 

mulineta compromisului. 

 

  

Aşa-i în fotbal: jucătorii cu pletele pe umeri, gazonul 

- tuns scurt! 
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Potrivit ultimelor statistici, 43% dintre statistici 

sunt false! 

 

  

Înainte să spui ceva, mai întâi să te gândeşti, apoi... 

să taci! 

 

  

Cine sapă groapa altuia se cunoaşte după lopată. 

 

  

Omul care ştie şi ştie că ştie e un înţelept; ascultă-l! 

Omul care ştie, dar nu ştie că ştie, aminteşte-i să nu 

uite. 

 Omul care nu ştie şi ştie că nu ştie învaţă-l să ştie. 

 Omul care nu ştie, dar pretinde că ştie, fereşte-te de 

el! 
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Munca în echipa este esenţială. Ea îţi permite să dai 

vina pe altcineva! 

 

  

Fii cu toată lumea bun, că atunci te vor trage toţi pe 

sfoară! 

 

  

Trebuie permanent să înveţi din greşelile altora; 

viaţa e prea scurtă şi nu mai ai timp suficient... să le comiţi 

singur pe toate! 

 

  

Dacă un bărbat scotoceşte într-o pălărie şi scoate în 

cele din urmă un iepure, aceasta înseamnă magie. 

 Dacă o femeie scotoceşte în poşeta şi-şi găseşte 

cheile, acesta este sigur un miracol! 

 

  

Nu eşti pierdut, când viaţa îţi atârnă de un fir de păr, 

pentru că acesta mai poate fi tăiat în patru! 

 

  

Putea să fie şi mai rău! Duşmanul tău ţi-ar fi putut fi 

prieten! 

 

  

Şoferul de mare viteză nu preţuieşte viaţa. L-a costat 

prea mult... maşina! 
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Dacă aţi şti câte minciuni trebuie să inventeze fe-

meia pentru a fi crezută! 

 

  

Minijupele sunt precum sondajele: îţi dau o oarecare 

idee, dar de fapt îţi ascund esenţialul! 

 

  

Pacientul a fost examinat, operat şi un bun tovarăş!... 

 

  

Un bărbat şi o femeie - dialog. 

 Doi bărbaţi şi o femeie - drama. 

 Doi bărbaţi şi două femei - comedie. 
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O jucărie care nu se sparge e totuşi folosită la 

spargerea altor jucării! 

 

  

Dacă vinul te încurca în muncă, renunţă... la muncă! 

 

  

Era un domn între două vârste. Cea din dreapta avea 

18 ani, cea din stanga, 19. 

 

  

Primele cuvinte pe care le-ar fi rostit Gagarin, proas-

păt întors din spaţiu: „Unde e porcul ăla care m-a păcălit, 

minţindu-mă că ăsta-i avionul pentru Paris?”... 

 

  

Profesorul, către clasa: „Voi sunteţi 30 de cretini, eu 

sunt unul singur!” 

 

  

Fiecăruia îi place să audă adevărul. În special despre 

alţii! 

 

  

Dacă vreţi ca soţia să asculte cu adevărat ceea ce 

spuneţi, vorbiţi-i în timpul... somnului! 

 

  

Banul merge, vine. Dar când vine... Merge! 
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Pentru ce se spune de un imbecil că e îngust, când se 

ştie că prostia n-are margini?! 

 

  

Copilul meu n-o să se facă medic, în mod cert! Nu e 

în stare să omoare nici măcar o muscă! 

 

  

Un poliţist alerga după un hoţ, şi la primul colţ de 

stradă, l-a... întrecut! 

 

  

Cu o fecioară faci ce vrei tu; c-o văduvă, faci ce vrea 

dânsa! 
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Singurul lucru pe care îl uzează copiii mai repede 

decât încălţămintea este răbdarea profesorilor lor! 

 

  

El, bun de gură, ea, rea de gură. Numai gura de ei! 

 

  

Dacă prostia ar durea, în lume ar fi un adevărat 

haos... Toţi ar ţipa şi nu s-ar mai înţelege om cu om!... 

 

  

Când un om n-are probleme, şi le face singur!... 

 

  

Ce-i al meu e al meu; ce e al tău rămâne să mai 

negociem!... 

 

  

Sex-appeal-ul se compune astfel: 50% din ce aveţi 

dv şi 50% din ce ce cred oamenii că aveţi. 

 

  

Munca este pentru mine lucrul cel mai sfânt! De 

aceea nici nu mă ating de ea... 

 

  

Există două tipuri de vecini: cel de deasupra, care 

face zgomot întruna, şi cel de dedesubt, care se plânge mai 

mereu din nimica toată. 
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M-am dus cu soţia la Lourdes şi nu s-a întâmplat nici 

o minune. Tot cu dânsa m-am întors acasă!... 

 

  

Când tipii de 100 de kilograme vorbesc, cei de 60 

ascultă. 

 

  

Dumnezeu a împărţit astfel: a dat mâncarea celor 

bogaţi şi apetitul celor săraci. 

 

  

Sărutul a fost inventat pentru a-i împiedica pe 

îndrăgostiţi să spună prostii. 

 

  

Până şi ignoranţa lui era enciclopedică! 
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Curăţenia care ar fi de dorit este aproape imposibilă; 

cu atât mai mult în bucătărie. 

 

  

Cei mai mulţi oameni se merită unul pe altul. 

 

  

Seriozitatea e singurul refugiu al celui cu o 

inteligenţă mediocră. 

 

  

Nimic nu costă mai scump decât neştiinţă. 

 

  

Nu insulta niciodată un crocodil, până când n-ai 

traversat râul. 

 

  

Omul care poate zâmbi când lucrurile merg rău s-a 

gândit la cineva pe care poate da vina. 

 

  

Fata bătrână e acea femeie care n-a reuşit încă să se 

mărite. Burlacul este bărbatul care a reuşit să Nu se 

însoare! 

 

  

Să nu-mi confunzi personalitatea cu atitudinea: per-

sonalitatea e cine sunt, atitudinea depinde de cine eşti. 
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Tăietorul de lemne 
Într-o bună zi, un tăietor de lemne îşi scapă securea 

în râu. Omul se puse pe jelit pentru că-şi pierduse singurul 

lucru cu care putea să-şi câştige existenţa. Văzând acestea, 

Dumnezeu apăru lângă apă şi-l întrebă care este cauza 

disperării sale. Omul îi explică atunci că securea sa a căzut 

în apă şi nu mai ştie unde e. Atunci, Dumnezeu plonjă în 

râu şi reveni cu o secure din aur masiv. 
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- Asta e securea ta?, îl întrebă el. 

- Nu, răspunse tăietorul de lemne. 

Dumnezeu intră din nou în apă şi, de data aceasta, se 

întoarse cu o secure numai din argint. 

- Asta e securea ta?, întrebă el din nou. 

- Nu, răspunse din nou tăietorul de lemne. 

A treia oară, Dumnezeu reveni cu o secure de fier şi 

îl întrebă din nou pe omul de pe mal: 

- Asta e securea ta? 

- Da, asta e, îi răspunse, de data aceasta, tăietorul de 

lemne. 

Dumnezeu, mişcat de onestitatea omului, îi făcu 

cadou toate trei securile. 

Câteva zile mai târziu, tăietorul se plimba pe malul 

râului cu nevasta sa. Dintr-o dată, aceasta căzu în apă. Cum 

omul se puse din nou pe plâns, Dumnezeu apăru din nou, 

întrebându-l care-i este necazul. 

- Nevasta mea a căzut în apă, îi răspunse tăietorul de 

lemne printre suspine. 

Atunci Dumnezeu sări în apă şi apăru cu Penelope 

Cruz în braţe. 

- Asta este nevasta ta?, întrebă el. 

- DA!, urlă omul. 

Atunci, Dumnezeu, furios, îl luă la şuturi: 

- De ce minţi? 

Tăietorul de lemne începu să explice: 

- Dacă spuneam „Nu” la Penelope Cruz, data viitoare 

mi-o aduceai pe Catherine Zeta-Jones. Şi, dacă şi atunci aş 

fi spus „nu”, a treia oară mi-o aduceai pe nevastă-mea. Şi, 

dacă de data aceea aş fi spus „da”, mi le făceai cadou pe 
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toate trei, dar eu sunt un om nevoiaş şi n-am de unde să 

hrănesc trei femei. Acesta este motivul pentru care am 

răspuns cu „da” de prima dată. 

Morala: Bărbaţii mint întotdeauna numai din motive 

perfect oneste şi logice. 

 

Deşteptarea 
Un ardelean şi un oltean călătoreau odată împreună 

cu trenul. Făcându-li-se foame, ardeleanul scoate tacticos 

pita şi slana, brişca, şi începe să mănânce cu poftă. 

Olteanul scoate şi acolo nişte fâţe de peşte, mănâncă puţin 

peşte şi apoi pune oasele deoparte pe un ziar. Ardeleanul îl 

vede şi curios din fire cum era, îl întreabă pe oltean: 

- Mă oltene, dar ce faci tu cu oasele alea? 

- Ohoho, vere! face olteanul. Oasele astea, dom'le, 

sunt foarte bune, deosebit de sănătoase, conţin fosfor, şi 

asta ne face pe noi, oltenii, aşa de deştepţi! 
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Stă ardeleanul, se gândeşte şi în cele din urmă îi 

propune olteanului să facă schimb de mâncare. Acum 

olteanul se înfrupta din slana şi din pita cu poftă, în vreme 

ce ardeleanul, cu o figură scârbita, încerca să ronţăie şi el 

acolo oasele de peşte... 

- Mă oltene! zice el deodată. Bag seama că m-ai păcă-

lit cu oasele astea de peşte, mă!... 

- Păi, vezi, vericule, ce-ţi spusei eu? Nici n-ai apucat 

să guşti prea bine din ele, şi te-ai şi deşteptat! 

 

Bonus 
Resursele umane de la Pentagon descoperă că în 

ultima vreme aveau prea mulţi generali. Se hotărăşte că 

acelora care vor să se pensioneze să li se acorde 

pensionare anticipată cu toate facilităţile plus un bonus 

special de 5000$ pentru fiecare centimetru al distanţei în 

linie dreaptă dintre oricare două puncte de pe corp. 

 Fiecare general avea dreptul să indice punctele de 

preferinţă. Primul intră un general de aviaţie, foarte suplu, 

cere să fie măsurat din creştet până în vârful degetelor de 

la picioare. Avea 1.95m. Pleacă cu un cec de 975.000$. 

Al doilea vine un general de infanterie şi cere să fie 

măsurat din vârful degetelor de la picioare până la vârful 

mâinilor întinse. 2.55m. Pleacă generalul cu un cec de 

1.275.000$. 

Intră şi al treilea general, un zdrahon bătrân de la 

marină. Când e întrebat cum să fie măsurat, ăsta zice: „Din 

vârful penisului până la testicule”. Mustăcesc ăştia de la 

pensii între ei, şi îi atrag atenţia că generalii anteriori 
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plecaseră cu nişte cecuri frumuşele. Ăsta nu şi nu, că pe el 

să-l măsoare cum le-a cerut, că bărbat ca el nu e nimeni. 

OK, intră ofiţerul medical să facă măsurătorile, îi cere 

generalului să-şi dea jos uniforma. Scoate ruletă, o pune pe 

vârful organului şi începe să măsoare. 

- Dumnezeule mare!, strigă ofiţerul, unde vă sunt 

testiculele? 

- În Vietnam, răspunse generalul. 
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Logică masculină  
Femeia: Bei bere? 

Bărbatul: Da. 

Femeia: Câte beri pe zi? 

Bărbatul: De obicei, aproximativ trei. 

Femeia: Cât de mult plătești pe bere? 

Bărbatul: 5 dolari, incluzând bacşişul. 

(Aici femeia incepe sa se enerveze.) 

Femeia: Și de cât timp bei? 

Bărbatul: Cam de 20 de ani, cred. 

Femeia: Deci, o bere costă 5 dolari și tu bei 3 beri pe 

zi, care inseamna cheltuieli, în fiecare lună, de 450$. Într-

un an, ar fi de aproximativ 5400 dolari... Corect? 

Bărbatul: Corect. 

Femeia: Dacă într-un an ai cheltuit 5400 dolari, fără 

să ţinem cont de inflație, înseamnă că în ultimii 20 ani ai 

cheltuit 108.000 dolari, corect? 

 Bărbatul: Corect. 

 Femeia: Știi că, dacă nu beai atât de mult bere, banii 

ar fi putut fi puţi într-un cont de economii şi după 

aplicarea dobânzii pe ultimii 20 de ani, ai fi putut cumpăra 

acum un Ferrari? 

(Bărbatul tace puţin, deschizându-şi o bere, spre 

stupefacţia femeii.) 

Bărbatul: Tu bei bere? 

Femeia: Nu. 

(Bărbatul îşi aprinde şi o ţigară, sfidând iritarea 

femeii.) 

Bărbatul: Dar Ferrari-ul tău, unde este? 
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Greierele 
Un băştinaş american şi prietenul lui treceau, în 

centrul oraşului New York, pe lângă Times Square, în 

Manhattan. Era în timpul prânzului şi străzile erau pline 

de oameni. Maşinile claxonau, frânele taxiurilor scârţâiau 

pe la colţuri, sirenele zornăiau, sunetele oraşului erau 

asurzitoare. 

Deodată, băştinaşul spune: “Aud un greiere!” 

Prietenul său spune: “Ce? Eşti nebun? Cum poţi să 

auzi un greiere în gălăgia asta!” 

“Nu, sunt sigur!” a spus el, “Am auzit un greiere!”. 

“E o nebunie,” i-a răspuns prietenul. 

Însa el ascultă cu atenţie un moment şi apoi se în-

dreptă, traversând strada, spre un ghiveci de ciment, în 

care creşteau nişte plante. 

S-a uitat în ele, pe sub crengile lor şi a descoperit un 

mic greiere. 

Amicul său a fost pur şi simplu uimit. 

“E incredibil! Cred că ai urechi supraomeneşti!” 

“Nu”, a spus băştinaşul. “Urechile mele nu sunt cu 

nimic diferite de ale tale. Depinde ce vrei să asculţi .” 

“Dar nu se poate!” a spus prietenul. “N-aş putea auzi 

un greier, în aşa o gălăgie.” 

“Da, într-adevăr,” a venit replica. “Depinde ce este cu 

adevărat important pentru tine. Hai să-ţi arăt!” 

A băgat mâna în buzunar şi a scos câteva monede, pe 

care, în mod discret, le-a scăpat pe trotuar. Atunci, în ciuda 

zgomotului şoselei aglomerate, care le surzea urechile, au 

putut observa pe o rază de 20 de picioare distanţă, fiecare 

cap întorcându-se să vadă dacă banii căzuţi nu erau ai lor. 
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“Ai înţeles ce vreau să spun?” a întrebat băştinaşul 

american. “Totul depinde de ce este important pentru 

tine.” 

Morala: Ce e important pentru cineva nu înseamnă 

că e la fel de important şi pentru tine. Depinde doar de tine 

stabilirea priorităţilor în viaţa ta! 

 

Profesorul bătrân 
Într-una din zile, profesorul ieşi să umple sifoanele. 

Rămăsese cu ticul şi cu plăcerea de când pe piaţă era la 

modă să cumperi sirop de vişine şi să-l faci acasă cu sifon. 

Aşa îi plăcea. Se pomeni cu Andrei chiar în faţa scării de 

bloc, care se oferi să-l însoţească. 

Spre întoarcere, însă, profesorul se opri în faţa unei 

biserici cu aspect vechi. 

- Pe-asta ai văzut-o vreodată? 

- A... nu!, răspunse uşor surprins Andrei. Nu prea 

intru în biserică. 

- Ummm..., lasă profesorul să se scurgă din gâtul său 

îmbătrânit. Să intrăm! 

Intrară şi se aşezară pe scaunele de pe marginea 

bisericii. Scaune înalte, din lemn sculptat. Profesorul 

inspiră adânc şi se lasă cu capul pe spătar, privind parcă 

cupola. Andrei nu ştiu cum să reacţioneze şi se mulţumi 

să-şi prindă mâinile între genunchi, încrucişându-şi 

picioarele. Intrară două bătrâne care se prinseră într-o 

discuţie despre lumânări şi cărticele. 
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- Nu înţeleg, spuse băiatul, de ce lasă Dumnezeu, în 

toată... Măreţia Sa... să-şi facă oamenii aşa păcate total 

aiurea... nu ştiu... nu mă pricep la astea... 

Se ivi şi preotul prin preajmă şi prinse în treacăt 

discuţia. De fapt, se află cu spatele la ei, caută ceva într-o 

carte mare, bisericească, ceva ce numai el ştia. Îl făcu 

curios nu atât întrebarea cât răspunsul ce urma să vină. 

- E simplu Andrei, spuse profesorul. Fiecare păcat 

permis de Dumnezeu este un lemn uscat pentru suflet, 

uscăciuni. 

- Întocmai!, răspunse Andrei în ecoul bisericii. 

- Întocmai! Doar că în viaţa fiecărui om Dumnezeu 

aduce inevitabil un potop şi un ger, iar omul poate să facă 

un foc cu ele la care să se încălzească sau o plută cu care să 

plutească. 

- Adică e bine să facem păcate? 

- Hahaha!, râse profesorul. Da, nu le ai pe astea! 

Popa se trase mai aproape să asculte până la sfârşit 

ce avea de spus bătrânul cu sacoşa neagră şi sifoane de 

sticlă cu plasa metalică. 

- Fiecare lemn uscat este nu numai o prostie făcută, 

dar şi o învăţătură pe care fiecare om o capătă! Fără ele, 

murim de frig sau ne înecăm. Şi focul şi plutele se fac din 

lemn uscat! 

Popa zâmbi. Andrei se relaxă şi închise ochii 

lăsându-şi capul pe spătar. Iar bătrânul profesor se gândi 

că trebuie să schimbe şi cureaua la ceas, începea să se 

uzeze. 

„Doar că prea multe vreascuri vor face un foc prea 

mare care ne poate mistui sufletele”, mai gândi popă. 
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Leneşul păcălit 
Un om, leneş din fire, s-a dus la unul vrednic, să taie 

lemne la pădure. Nu începuseră bine lucrul şi leneşul îi 

spune celui vrednic: 

- Uite ce e, taie tu lemne şi eu o să zic: hea! hea! 

Vrednicul s-a uitat lung la el, dând din cap; dar s-a 

învoit. Când a venit prânzul, s-au aşezat să mănânce. 

Atunci acel bărbat i-a zis leneşului: 

- Uite ce e, eu o să mănânc şi tu să înghiţi... 

 

Chinul beţivului 
Un beţiv se înfundase ca de obicei într-o cârciumă şi 

nu se mai gândea să plece acasă. Nevastă-sa l-a aşteptat ce 

l-a aşteptat şi dacă a văzut că nu mai vine, l-a trimis pe 

băieţelul mai mare: 
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- Dă fuga tu, Mitică, maică, şi cheamă-l pe tac-tu să 

vie acasă, că e târziu. Dar vezi să nu te lipeşti şi tu acolo.  

Băiatul se duce la cârciumă. Tată-său, când auzi că-l 

cheamă, zise: 

- Hai, că vin acuma. Ia şi tu un păhărel de vin d-ăsta.  

Şi-i dete un pahar de pelin din care bea el. Băiatul a 

băut şi se vede că i-a plăcut, că a rămas acolo; a uitat să-l 

mai ia pe tată-său, după cum îi spusese mă-sa. 

Dacă vede că nu mai vin odată, femeia trimise şi pe 

fata mai mare să-i cheme. Cum e la ţară: nu vrea să stea la 

masă fără bărbat. Când a intrat fata-n cârciumă, tată-său, 

la fel. Fata gustă din pelin şi începu să se vaite: 

- Au, ce amar e! Ptiu!  

Dar beţivul, de colo: 

- Păi mă-ta crede că eu ling miere aici? 

 

Fricosul şi vitele 
Un om leneş şi fricos avea pe sufletul lui numai o 

oaie. O legă noaptea de stâlpul casei, să nu rămâie şi fără 

ea. Într-o noapte, vine lupul la oaie. Omul ăla nu îndrăznea 

să iasă afară din casă. Când a auzit-o behăind, el a început 

să strige de la fereastră, către oaie: 

- Aşa-aşa, nu te lăsa!  

Când a văzut că pune lupul laba pe oaie, el, de colo: 

- Aşa-aşa, dar nu cu piedica! 

Dimineaţa, când a văzut că a rămas numai cu funia 

oii, a zis: 

- N-ai ce-i face; unde sunt vite, e şi paguba... 
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Fricosul şi cuţitul 
Un fricos, care era şi lăudăros din fire, mergea cu 

nevastă-sa printr-o pădure. El a găsit un cuţit lung. 

- Ia să-l iau, că e bun.  

Nevastă-sa, de colo; 

- Dar dacă o veni stăpânul cuţitului şi o păţeşti cu el?  

- A, uite-aşa l-aş băga în el! 

Şi dă cu cuţitul în dreapta şi-n stânga prin toate 

bălăriile. Mai deoparte s-a întâmplat să fie un om curajos, 

care l-a auzit pe ăla cum se laudă. A luat-o mai înainte şi s-

a pitit după un stufiş. Când să treacă ăia doi, ăla a strigat 

fioros: 

- Bă!  

- Na-l, dacă e-al tău! 

 

Ca miercurea la stână 
Un mâncau, care mai era şi leneş, după alte toate, 

avea câteva oi la munte şi s-a dus pe acolo să vadă ce mai e 

cu ele. Nu mai mâncase cum trebuia de câteva zile: îşi 

pusese în gând să mănânce la brânză şi la lapte, să-şi bage 

burta-n draci. Când s-a apropiat de stână şi a tulit-o de pe 

plai la vale spre ea, şi-a descheiat zâmbocul de la curea, ca 

să poată să mănânce cât mai mult. 

- Desfă-te cataramă 

Că mă duc la pomană. 

După ce au stat de vorbă, mai de una, mai de ăla, 

baciul l-a trimis să pască şi el o parte din oi, în locul unui 

cioban care se dusese în sat după mălai. Mâncăul n-a vrut, 
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zicând că l-a ros opinca pe drum. După aia a cerut de la 

obraz nişte brânză, că i s-a făcut foame. Baciul de colo: 

- Nu-ţi dau brânză, nici lapte că e miercuri şi ne mor 

oile. Mănâncă o ţâră de ceapă d-ăsta, cu mămăligă. 

Mâncăul a sfeclit-o şi a zis către cuiul curelei: 

- La loc, zâmboc, 

Că n-avuseşi noroc!... 

Şi de atunci a rămas vorba: o nimereşti că miercurea 

la stână. 

 

Peştele leneşului 
Un băiat leneş şi lăudăros de nu avea pereche, se 

ducea pe la o fată, cu gând s-o ia în căsătorie. Cum intră în 

casă, altă vorbă n-avea, îi tot spunea fetii: 

- Mai dă-mi şi mie o cană cu apă, că nu mai pot de 

sete.  

De la un timp, tata fetii l-a întrebat: 

- Dar ce mănânci tu, măi Ioane, de ţi-i aşa de sete 

mereu?  

- Peşte.  

Tata fetii, care-l ştia că de muncit nu munceşte, l-a 

pândit la geam, să vadă ce mănâncă el acasă. Băiatul 

mânca terci cu zeamă de varză. Când l-a văzut tatăl fetii, i-a 

strigat: 

- Măi Ioane, terci mănânci, terci te faci, dar vorbă cu 

fata mea să nu-ţi mai faci!  

Şi nici nu l-a mai lăsat să-i calce pragul. 
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Măslina obosită 
Nişte oameni neieşiţi din sat s-au dus la oraş cu nişte 

treburi şi au intrat într-o cârciumă să mănânce ceva. 

Văzând pe unii de alături că mâncau măsline, au cerut şi ei 

„de-alea”, deşi nu mai mâncaseră aşa ceva până atuncea. 

Ospătarul le-a adus măsline şi scobitori. Au mâncat 

oamenii şi le-a plăcut. A rămas numai o măslină în farfurie. 

Ei nu puteau deloc să o prindă în scobitoare, că aluneca. 

Au chemat pe ospătar. Acesta, fiind de meserie, cum a pus 

mâna pe scobitoare, a şi înţepat măslină. 

Oamenii noştri, văzând asta, au zis: 

- După ce am obosit-o noi, acu te credem că ai prins-

o numaidecât!... 
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Nu e cum o făcea mama 
O femeie măritată de curând îi făcea bărbatului 

mâncarea cum putea mai bine. El mânca şi era mulţumit 

de toate, dar mămăliga nu-i plăcea şi pace. 

- Nu e cum o făcea mama, o ţinea el întruna. Ea se 

muncea să o facă mai bună: o potrivea din sare, din fiert, o 

mestecă bine, degeaba. El o ţinea întruna: 

- Nu e cum o făcea mama şi gata. 

 

Într-o zi, lăsa ea mămăliga pe foc şi se duse iute la o 

vecină mai bătrână, care o ştia pe mama bărbatului ei. 

- Spuneţi-mi, fraţilor, cum făcea bătrână mămăligă, 

că eu una nu-i intru în voie bărbatului şi pace... 
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Aia începu să îi spună cum se face asta, că aşa o face 

şi ea. Din vorbă în vorbă, de amărâtă ce era, femeia a uitat 

şi de mămăligă de acasă şi de tot. Când şi-a amintit că a 

lăsat mămăliga pe foc, a dat fugă, dar a găsit-o afumată. 

Tocmai atunci venea şi bărbatu-său de la muncă. Ea nu avu 

încotro: îi puse mămăliga pe masă, aşa cum era, afumată. 

El luă o dată şi zise mulţumit: 

- Ei, acuma zis şi eu că ai făcut o mămăligă bună, cum 

o făcea mama... 

- Aşa? zise femeia, bine că ştiu cum era de bună 

mămăliga făcută de mă-ta. 

Şi aşa i-a făcut-o cât a trăit cu el, că nu-i era greu să o 

lase să se afume... 

 

Bolnavul căutat de doctor 
Un băiat neieşit din sat se tot văita la ai lui că nu-i e 

bine, că-l doare ba colo, ba colo... Un frate mai mare i-a 

spus: 

- Du-te şi tu la oraş, să te caute doctorul. 

Băiatul, zis şi făcut. Se duce la oraş, vede pe o casă că 

scrie doctor - cum era pe atunci - şi bate la uşă. Când a ieşit 

doctorul să-i deschidă, băiatul ia-l de unde nu e; se 

ascunsese după oblon, acolo. Doctorul, dacă a văzut că nu e 

nimeni, a închis uşa. Băiatul a sunat şi s-a ascuns iarăşi. A 

făcut aşa de mai multe ori, încât a ieşit şi nevasta 

doctorului şi copiii lui, să vadă cine e; şi nu l-au văzut. 

- Mă, e cineva care-şi bate joc de noi... 

Când a mai sunat, n-a mai ieşit nimeni să-i deschidă. 

Băiatul s-a întors acasă. 
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- Ei, te-a căutat doctorul? Ce ţi-a zis? 

- M-a căutat şi doctorul, şi nevasta, şi copiii lui şi tot 

nu m-a găsit!... 

 

Pe cine ai lua? 
Conduci automobilul tău Sport, de două locuri, într-o 

noapte cu o furtună teribilă. 

Treci pe lângă o staţie de autobuz, unde se află trei 

persoane aşteptând: 

1. O bătrână bolnavă pe moarte; 

2. Un vechi prieten, care, odată, ţi-a salvat viaţa; 

3. Femeia visurilor tale, sau bărbatul ideal. 
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Pe cine ai lua în automobilul tău, ţinând cont că nu ai 

decât un singur loc, doar pentru un pasager? 

Gândeşte-te foarte bine la răspunsul tău, înainte de a 

citi mai departe. 

Aceasta este o dilemă etică şi morală, care se 

foloseşte în interviurile pentru angajare la serviciu. 

Gândeşte-te! 

Acum citeşte mai departe: 

1. Ai putea lua bătrâna, pentru că este pe moarte şi 

trebuie salvată prima; 

2. Ai putea lua prietenul care ţi-a salvat viaţa şi eşti 

obligat faţă de el; 

3. E posibil ca niciodată să nu mai reîntâlneşti 

femeia visurilor tale, sau bărbatul ideal. 

Un candidat, într-un interviu că acesta, a fost angajat 

dintre 200 de concurenţi, pentru magnificul său răspuns. 

Vrei să ştii răspunsul lui? Gândeşte-te ce răspuns a dat şi 

dacă nu-ţi dai seama, citeşte mai jos: 

El a răspuns simplu: 

„Aş da cheile maşinii prietenului meu şi i-aş cere să 

ducă bătrână la spital; în timpul acesta, eu aş rămâne să 

aştept autobuzul, împreună cu femeia visurilor mele”. 

 

Autostopul 
O poveste adevărată care s-a întâmplat într-un mic 

oraş din Mexic. 

Un tip făcea autostopul pe o stradă, într-o noapte 

neagră şi în mijlocul unei furtuni puternice. 
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Trecea timpul şi nici o maşină pe drum, şi furtuna 

făcea să nu vadă doi paşi în faţa lui. 

La un moment dat, apare o maşină şi se opreşte în 

dreptul lui. Tipul, fără să analizeze mult situaţia, se urcă în 

maşină. 

Numai bine că după ce închide uşa şi se uită spre cel 

de la volan, nu vede pe nimeni. Maşina se porneşte uşor, 

tipul deja îngrozit stătea lipit de scaun. Apare o curbă, 

tipul începe să se roage în gând să scape cu viaţă, exact 

când intră maşina în curbă, apare o mână prin geam şi 

roteşte volanul. 

Tipul, deja paralizat de groază, vede cum de fiecare 

dată când apare o curbă, mâna apare prin geam şi roteşte 

volanul. 

La un moment dat, îşi face tipul curaj şi o tuleşte din 

maşină, alergând către cel mai apropriat oraş. 

Ajunge într-un bar, şi ud şi înspăimântat cere 2 

pahare de tequila şi începe să povestească experienţa 

teribilă prin care a trecut. Toţi rămân pe gânduri când îşi 

dau seama că tipul plânge şi nu era beat. 

După o jumătate de oră, alţi doi tipi intră în bar, şi 

unul îi zice celuilalt: 

- Hei, Pepe, uite-l pe tâmpitul care s-a urcat în ma-

şină când noi o împingeam! 
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ŞOMERUL 



 

 
 

453 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 
 

 
 



 

 
 

454 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 
 

 
 



 

 
 

455 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 
 

 
 



 

 
 

456 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 
 

 
 



 

 
 

457 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 
 

 
 



 

 
 

458 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 
 

 
 



 

 
 

459 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 
 

 
 



 

 
 

460 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 
 

 
 



 

 
 

461 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 
 

 
 



 

 
 

462 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

RÂDE CINE 

POATE 

 
 

Mesaje de eroare 
Era odată un tânăr care îşi dorea foarte mult să 

devină un „mare” scriitor. Când i se cerea să explice ce 

înţelege prin „mare” el spunea: 
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„Vreau să scriu lucruri pe care să le citească toată 

lumea, lucruri la care lumea să reacţioneze la un înalt nivel 

emoţional, lucruri care să-i facă să plângă, care să-i facă să 

ţipe, să se vaite de durere, de disperare, de disperare şi de 

enervare!” 

Dorinţa i s-a îndeplinit, oamenii reacţionează chiar 

aşa când văd rândurile scrise de el! Tânărul lucrează 

pentru Microsoft... scrie mesaje de eroare!... 

 

Întâmplare fericită 
Eram o persoană foarte fericită. Aveam o minunată 

prietenă cu care mă întâlneam de mai bine de in an, aşa că 

ne-am decis să ne căsătorim. 

Exista o singură chestiune care mă deranja. 

Frumoasa ei soră mai mică. Viitoarea mea cumnată tot 

timpul se îmbracă cu fuste mini (extrem de mini), iar în 

vocabularul ei nu există cuvântul sutien, darmite în 

garderoba ei. 

Culmea era că întotdeauna când mă aflam în 

preajma ei mereu scapă câte ceva pe jos, iar când se aplecă 

să ridice îmi oferea o privelişte mai mult decât frumoasă. 

Era clar. O făcea în mod deliberat. Pentru că asemenea 

scene nu se întâmplau dacă era şi altcineva de faţă. 

Pregătirile de nuntă fiind în toi, într-o zi micuţa 

surioară m-a sunat şi m-a chemat să mai verific ceva la 

invitaţiile de nuntă. Am luat-o de bună şi i-am spus că vin 

în câteva minute. 

Era singură când am sosit şi a început să îmi 

şoptească ce dorinţe şi sentimente are pentru mine. Mi-a 
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spus cât de mult mă doreşte şi că ar vrea să facem 

dragoste măcar o dată înainte de a mă însura şi a mă dărui 

surorii ei pentru întreaga viaţă. Eram total şocat şi nu am 

putut scoate un cuvânt. 

Mi-a spus că merge la ea în dormitor iar dacă doresc 

un ultim sălbatic „zbor” nu trebuie decât să intru la ea în 

cameră. Am rămas ca o stână de piatră, stupefiat de cele ce 

auzeam, uitându-mă după ea cum urcă scările. 

Am stat aşa câteva momente, apoi m-am întors şi m-

am îndreptat spre ieşire. Am deschis uşa, căutând cu 

privirea locul unde mi-am parcat maşina, când au început 

ropote de aplauze. 

Toată familia viitoarei mele soţii era adunată în faţa 

casei şi mă aplauda. Cu lacrimi în ochi, viitorul meu socru 

s-a apropiat de mine şi a început un mic speech: „Nici nu îţi 

poţi imagina cât de mândri suntem de tine că ai trecut cu 

felicitări acest test. Nu aş putea găsi un bărbat mai bun 

pentru fiica mea dacă aş căuta în toată lumea. Bine ai venit 

în familia noastră!” 

Morala: Întotdeauna păstrează prezervativele în 

maşină... 

 

Taurii 
Sus, pe un deal taurii se uită cum jos, în vale, pasc 

vacile. Taurul tânăr, înfierbântat la culme, îşi pierde 

răbdarea şi zice către tatăl său: 

- Tată! Nu mai rezist! Fug jos şi am s-o fut tocmai pe 

aia cu pulpele alea cărnoase şi cu ugerul ăla mare.  

Tatăl se uită nemulţumit la fiu şi îi zice: 
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- Stai calm, fiule. Coborâm imediat, liniştiţi, amândoi 

şi le vom avea pe rând pe toate.  

Bunicul taur care ascultase până acum liniştit 

discuţia, zice: 

- Tinereţe, nebunie! Nu mergem nicăieri. Cine vrea s-

o facă, urcă oricum până aici la noi. 

 

Concurenţa 
Trei tauri au auzit că fermierul va aduce încă un taur 

la fermă şi încep să discute.  

Primul taur: 

- Sunt aici de 5 ani. Nu renunţ la niciuna din cele 100 

de vaci ale mele pentru taurul ăsta nou. 

Al doilea taur: 

- Eu sunt aici de 3 ani. Şi eu îmi voi păstra toate cele 

50 vaci. 

Al treilea: 

- Eu sunt aici doar de un an şi am 10 vaci, dar nu 

renunţ la niciuna. 



 

 
 

466 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

Peste o oră un camion opreşte în faţa fermei şi din el 

coboară un taur enorm, de 1.5 tone. 

Primul taur zice: 

- Cred că pot să-i dau câteva vaci noului nostru 

prieten. 

Al doilea: 

- Sigur, îl lăsăm sa aleagă ce vrea. Trebuie să ne 

purtăm frumos cu el. 

Cel de-al treilea taur începu să bată pământul cu 

copita, să-şi mişte ameninţător coarnele şi să pufnească. 

Primul taur zice: 

- Tinere, nu fi nebun! Lasă-l să ia câteva din vacile 

tale ca să supravieţuieşti. 

El răspunde: 

- Pe dracu, poate sa le ia pe toate. Vreau doar să ştie 

că sunt taur, să nu facă vreo confuzie. 

 

Binevoitorul 
Un om, cam prost de felul lui, se duce la o cârciumă 

şi-l întreabă pe cârciumar: 

- Ce ai de băutură? 

- Ţuică, vin, secărică, bere... 

- Şi... care e mai ieftină? 

- Berea. 

După ce bău berea, îl chemă pe cârciumar să-i 

plătească şi-i zise la ureche: 

- Vezi? Eu nu spun la nimeni, ca să nu-ţi fac rău, dar 

vezi că s-a amărât băutura aia. Ai grijă, dă-o pe ce-i da-o, că 

e fiere!... 
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Măgarul legat de tren 
Cică odată un beţivan a cumpărat un măgar. Din 

obor până acasă era cale lungă. Ce să facă el? Se gândi, se 

răzgândi şi-şi făcu o socoteală: trenul trecea destul de 

aproape de casa lui; el o să se urce în tren şi o să lege 

măgarul de ultimul vagon şi aşa îl aduce acas'. 

Cum s-a socotit, aşa a şi făcut. Ia măgarul, îl leagă 

bine de tren cu căpăstrul, se urcă sus şi trenul pleacă. La 

început, măgarul o rupe la fugă după tren, de împroşca în 

toate părţile cu pietre de pe linie. Beţivul, care vedea de pe 

fereastra vagonului, strigă bucuros către mecanicul 

trenului: 

- Mână, mână, că se-ncurcă!...  

Dar trenul îşi luă avânt din ce în ce mai mult şi 

măgarul, nemaiputând să se ţină după el, a început să se 

dea peste cap. Beţivul s-a speriat şi a început să ţipe: 

- Opreşte, opreşte, că se tăvăleşte!... 

Când s-a oprit la staţie, beţivul a zis plin de amă-

răciune: 

- Degeaba ai mai oprit, că s-a jupuit... 

 

Un nou supermarket 
Se duce Ştrul la rabi şi îi spune: 

- Rabi, s-a întâmplat ceva îngrozitor. S-au deschis 

două supermarketuri lângă magazinul meu. Unul la stânga 

şi unul la dreapta. Ce aş putea face? 

- Nicio problemă, zice rabi, scrie cu litere mari pe 

uşa magazinului tău "INTRARE"! 
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La ospiciu 
La un ospiciu, pacienţii fac o reuniune şi hotărăsc să 

mute clădirea deoarece se săturaseră de priveliştea pe 

care o aveau. 

Zis şi făcut. Ieşiră în curte şi se puseră pe împins în 

zidul clădirii.Tot împingând se încălziseră şi au decis să îşi 

scoată hainele pentru a se răcori. 

După câteva ore, doi asistenţi trecând pe acolo, le-au 

ascuns hainele. Unul dintre pacienţi observă absenţa 

hainelor şi le ordonă acestora să se oprească. 

- Gata fraţilor cu împinsul am cam exagerat, suntem 

aşa de departe că nu mai văd hainele noastre. 
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  Jobul perfect 
Un şomer din Timişoara îşi căuta de lucru de câteva 

luni. Într-o zi, vede în ziar un anunţ: Angajăm bărbat, 

vârsta 25-40 de ani, pentru masaj la un club exclusiv 

pentru femei. Salariu 2500 euro pe luna, telefon, laptop şi 

maşina de serviciu. Se prezintă omul la firma respectivă 

unde îl întâmpină o domnişoară superbă: 

- Bună ziua! Pentru anunţul din ziar. Aş dori câteva 

informaţii. Mai e valabil?, întreabă omul. 

- Desigur! Trebuie să vă spunem că avem nevoie de 

o persoană care să se ocupe de femeile din clubul nostru. 

Va trebui să le întâmpine, să le ajute să se dezbrace, să le 

facă să se simtă confortabil. 

- Da, înţeleg. 

- Totodată e nevoie să le ungă cu uleiuri plăcut miro-

sitoare, să se ocupe de ambient, muzică în surdină, 

lumânări parfumate, să le maseze tot corpul. 

- Da, desigur. Nicio problemă! 

- Toate clientele noastre sunt modele care lucrează 

pentru diferite case de modă. Ştiţi, e nevoie de discreţie 

totală. 

- Nicio problemă!  

- Să înţeleg că vă interesează postul? 

- Cum să nu?! Ce mai trebuie sa fac? 

- Să completaţi această cerere şi să vă prezentaţi la 

interviu, la Oradea. 

- La Oradea? Păi am înţeles din anunţ că postul este 

pentru Timişoara. 

- Aşa este, dar acolo este coada. 
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Raiul 
Sfântul Arhanghel Mihail păzește intrarea în rai. 

Îl întreabă pe omul era primul la rând: „Ce religie 

ai?” 

Omul răspunde: „Catolic”. 

„Bine”, spune Arhanghelul Mihail. „Intră pe ușa 

numărul 18, dar, te rog, nu fă gălăgie când treci pe lângă 

ușa numărul 8.” 

Următorul la rînd. „Ce religie ai?”, întreabă Mihail? 

„Sunt evreu” răspunde omul. 

„Intră pe ușa numărul 12, dar, te rog, nu fă gălăgie 

când treci pe lângă ușa numărul 8.” 

Următorul la rând. „Ce religie ai?” întreabă Mișu. 

„Musulman” răspunde omul. 

„OK. Bine ai venit. Intră pe ușa numărul 23. Dar, te 

rog, nu fă gălăgie când treci pe lângă ușa numărul 8.” 

„Dar de ce să nu fac gălăgie lângă ușa cu numărul 

8?”, întreabă el nedumerit? 

„Ușa 8 e ușa ortodocșilor din România. Şi ei cred că 

sunt singurii care au ajuns în rai.” 

 

Hoţii de maşini  
Aseară, înainte să mă culc, am văzut câţiva hoţi care 

furau din maşini. Am sunat la 112 dar mi s-a spus că nu e 

nimeni în zonă care să verifice şi că le pare rău. 

Am închis, am sunat din nou şi am spus: "V-am sunat 

mai devreme în legătura cu nişte hoţi, nu vă mai faceţi 

probleme, i-am împuşcat pe toţi", şi am închis. 
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În câteva minute, au apărut trei 

maşini de poliţie, o dubă de la trupele 

speciale, o salvare şi un elicopter care 

survola zona. Hoţii au fost prinşi şi am 

fost întrebat: "Credeam că aţi spus ca 

i-aţi împuşcat". 

Am răspuns: "Credeam că aţi 

spus că nu e nimeni în zonă". 

 

 

 Şeful mafiot 
Un mare şef mafiot află din anumite surse că 

contabilul său, care e surdo-mut, îi fura din bani. 

Furios, îşi caută un avocat cunoscător al limbajului 

surdo-mut şi merge la contabil: 

- Unde sunt toţi banii mei? 

Avocatul îi traduce prin semne surdo-mutului, iar 

acesta tot prin semne îi raspunde: 

-Nu ştiu, nu i-am luat eu! 

Mafiotul, furios, scoate pistolul, îl pune la capul 

contabilului şi îi spune avocatului să îl mai întrebe încă o 

dată unde sunt banii. 

Surdo-mutul, disperat, începe să mimeze: 

-Banii i-am pus într-o pungă şi i-am ascuns în spa-

tele casei mele de la ţară! 

-Ce a spus?, întreabă mafiotul pe avocat. 

Avocatul, răspunde: 

-A spus că eşti un fraier şi că nu ai tupeu să apeşi pe 

trăgaci! 
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Potriveala 
Au fost doi pungaşi. Unul mai hoţ a furat un porc, 

altul mai prost a furat o puşcă. Vorba aia: hai cu mine ori 

te iau. Când i-a luat la cercetări, alui mai prost îi era frică. 

Ălui cu porcul, deloc: 

- Mă, când m-o judeca pe mine, tu să te sui în pod şi 

să asculţi la mine; şi cum m-oi apăra eu, aşa să spui şi tu, ca 

să scapi de pedeapsă. 

Vine judecătorul şi-l ia la întrebări pe ăl cu porcul. 

Ălalalt hoţ se şi suise-n pod şi trăgea cu urechea. 

- Ia să-mi spui, hoţule, de ce ai furat porcul omului? 

- Nu l-am furat, domnule judecător. Porcul ăsta l-am 

crescut eu cu mâinile mele de când era purcel... Păgubaşul 

n-avea martori; a rămas hoţul cu porcul. N-au avut ce-i 

face.  

Vine rândul şi ăluia cu puşca. El, bişti! jos din pod. Îl 

cheamă judecătorul în faţa lui. 

- De ce ai furat, pungaşule, puşca? 

- N-am furat-o, să trăiţi, domnule judecător. Eu puş-

ca asta am crescut-o de când era pistol!... 

 

Deplasare 
Soţia pleacă în deplasare, soţul rămâne acasă.   

Ultimele instrucţiuni, sărutul înainte de plecare şi 

cuvintele: "Să fii băiat cuminte, eu plec doar  pentru o 

săptămână”. Etc. 

După o zi, soţul o sună şi se plânge: 

 - Iubito, ai plecat şi nu mi-ai lăsat nimic de mâncare, 

frigiderul e gol. 
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 - Dragule, ţi-am lăsat tot ce ai nevoie. Nu trebuie 

decât să ai încredere în mine aşa cum am şi eu încredere în 

tine. Nu vei merge la culcare nemâncat. 

 - Dar... dragă... 

 - Iubitule, totul stă în încredere. 

 Trece o săptămână, vine soţia acasă, iar soţul 

deodată începe: 

 - Măi femeie, n-am mai auzit de o gospodină mai rea 

ca tine! Nu mi-ai lăsat nimic de mâncare, frigiderul e gol... 

Etc. 

 Soţia, nespunând nimic, îl apucă de mână, îl duce în 

dormitor, dă la o parte cearşaful, dezvăluind o grămadă de 

produse expirate deja: 

 - Trebuia să dormi acasă, idiotule. 
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Păcălirea prostului 
Un cioban şi un pescar, mergând pe drum, au 

înnoptat pe câmp. Noaptea a venit un frig mare şi ciobanul, 

cu toate că avea cojoc, a început să tremure de-i 

clănţăneau dinţii.  

Pescarul, cum pusese ochii pe cojocul ciobanului, se 

ţinu cât putu să nu tremure, măcar că nu avea pe el decât 

cămaşa, îşi pusese pe deasupra plasa de prins peşte. 

De la un timp, ciobanul, uitându-se cu coada ochiului 

la pescar, îl întrebă: 

- Bine, dar eu, cu cojocul pe mine şi tot tremur; ţie de 

ce nu ţi-e frig? 

Pescarul îi răspunse: 

- Uite ce e: eu m-am învelit cu plasa asta şi stau în ea 

ca acasă; frigul intra pe unele găuri şi iese prin altele, pe 

când în cojocul tău, când intră frigul, nu mai are pe unde 

ieşi. 

- Au! Vrei să facem schimb? zise iute ciobanul. 

- Hai, dacă zici tu, răspunse pescarul, care atâta 

aştepta. 

Şi aşa se văzu pescarul în cojocul prostului de 

cioban.  

Când se înteţi şi mai mult frigul, ciobanul începu să 

tremure şi mai rău şi, scoţând degetul prin plasă: 

- Aoleu, ce frig e! Dacă e frig înăuntru, dar afară!  

Tocmai după ce a plecat pescarul, s-a dumirit: 

- Daca nu mă păcălea,  

Rămâneam cu cojoaca mea... 
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Patru pisici  
Patru bărbaţi s-au lăudat despre cât de deştepte 

sunt pisicile lor. Primul om era inginer, al doilea era 

contabil, al treilea era chimist şi al patrulea era angajat al 

guvernului. Pentru a demonstra asta, inginerul a chemat 

pisica lui: "T la pătrat, fă-ţi jobul."  

T la pătrat s-a urcat pe birou, a luat nişte hârtie şi 

pixul şi a trasat imediat un cerc, un pătrat, şi un triunghi. 

Toată lumea a convenit că a fost destul de deştept. Dar 

contabilul a spus că pisica lui ar putea face mai mult. El a 

chemat şi pisica lui şi a zis: "Foaie de calcul, fă-ţi jobul."  

Foaie de calcul s-a dus la bucătărie şi s-a întors cu o 

duzină de prăjituri. Ea le-a împărţit în 4 grămezi egale de 

câte 3 prăjituri. Toată lumea a convenit că a fost bună. Dar 

chimistul a spus pisica lui ar putea face şi mai mult.  El a 

chemat şi pisica lui şi a zis: "Măsură, fă-ţi jobul."  

Măsură s-a trezit, a mers la frigider, a luat un litru de 

lapte, a luat o sticlă de 10 uncii din dulap şi a turnat în 

sticlă exact 8 uncii fără verse o picătură. Toată lumea a 

convenit că a fost destul de bine. Apoi, cei trei oameni s-au 

întors spre angajatul guvernului şi au spus: "Ce poate face 

pisica ta?" Angajatul guvernului a chemat pisica lui şi a 

spus: "Pauză de cafea, fă-ţi jobul."  

Pauză de cafea sări în picioare, mâncă toate 

prăjiturile, bău laptele, se căcă pe hârtie, regulă celelalte 

trei pisici, apoi pretinse că ultima activitate l-a rănit la 

spate. 

A întocmit un raport despre condiţiile nesigure de 

muncă, a cerut despăgubiri, apoi plecă acasă pentru tot 

restul zilei, în concediu medical. 
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Maricica revine acasă 
 

 

O fată n-a mai trecut prin satul natal de mai bine de 

5 ani. Într-o zi soseşte acasă, dar nici n-apucă să treacă 

pragul, că tatăl său se răsteşte la ea: 
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- Unde ai fost tot timpul acesta? De ce nu ne-ai scris, 

nici măcar o carte poştală? De ce nu ne-ai sunat niciodată? 

Fata începe să plângă şi zice printre lacrimi: 

- Tată, eu am devenit prostituată... 

- Cum? Pleacă de aici, păcătoasă! Eşti o ruşine pentru 

familia noastră catolică! Te reneg! 

- Cum crezi tu, tată. Eu vreau doar să-i las mamei 

această superbă blană de nurcă şi să vă dau carnetul 

acesta de economii de 5000€ şi titlul de proprietate 

asupra casei pe care tocmai v-am cumpărat-o, cu 10 

dormitoare, 10 băi şi piscină. De asemenea vă invit să 

petreceţi Sărbătorile pe iahtul meu... 

Tatăl întreabă: 

- Ce ziceai că ai devenit? 

Fata începe din nou să plângă şi spune: 

- O prostituată, tată... 

- Oh, Doamne Dumnezeule, ce m-ai speriat! Am 

înţeles protestantă!... 

 

Răbdarea lui Tândala 
Îmi spune nevasta într-o zi: 

- Bre Tândală, du-te de-mi adă o căldare de apă! 

Eu rabd. 

- Taie-mi, omule, vreo două lemne! 

Eu rabd. 

- Bre Tândală, vezi de ce rag vitele alea! 

Eu rabd iarăşi. 

- Vină, bărbate, şi-i mânca! 

Aici m-a scos de-a dreptul din sărite!... 
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Sfântul Google 
La uşa unui birou salvamont, stau doi părinţi şi 

plâng: 

- Ieri copilul nostru a plecat în munţi şi nu s-a mai 

întors! 

- Aşteptaţi puţin. Cum se numeşte copilul? 

- George Moldoveanu! 

- Google, la mine!  

Se apropie un Saint Bernard imens. 

- George Moldoveanu, ai înţeles? Caută! 

Peste ceva timp, se întoarce câinele şi spune: 
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- La solicitarea voastră nu am găsit nimic în munţi, 

dar în vale am găsit 2940 de copii cu numele de George şi 

3249 de Moldoveanu. Să trec pe căutare avansată? 

 

Ceşcuţa de ceai 
Într-o zi, mama mea era plecată şi tatăl meu trebuia 

să aibă grijă de mine. 

Aveam doi ani şi primisem cadou de curând un set 

de "ceşcute de ceai" şi erau jucăriile mele favorite. 

Tata era în sufragerie şi citea ziarele de seară când 

eu i-am adus o ceşcuţa de "ceai", care de fapt era doar apă. 

După câteva ceşti de "ceai" şi multe laude pentru un 

ceai aşa de bun, mama s-a întors acasă. 

Tata  i-a spus să aştepte şi ea în sufragerie să mă 

vadă pe mine cum îi aduc lui o ceaşcă de "ceai", pentru că 

eram "atât de drăguţă!" 

Mama a aşteptat şi bineînţeles că eu am apărut în 

sufragerie cu încă o ceşcuţă de "ceai" pentru tata, iar ea l-a 

privit cum o bea pe toată. 

Apoi i-a spus (cum doar o mamă poate şti): "Te-ai 

gândit oare că singurul loc unde ea poate să ajungă să ia 

apă este toaleta?" 

 

Poveste 
Un împărat a prins un tânăr supus care vâna pe 

domeniul lui. L-a aruncat în temniţă şi i-a spus că-l va 

elibera dacă va răspunde la întrebarea: 

- Ce vrea de fapt femeia? 
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Tânărul şi-a chemat şi a întrebat mama, sora, 

verişoara vecină, dar nici una n-a putut să dea un răspuns 

corect. În fine, a chemat şi o vrăjitoare bătrână şi urâtă. 

Aceasta i-a promis că-i spune răspunsul corect cu condiţia 

ca, după ce va fi eliberat, o va lua de soţie. 

Neavând altă soluţie, tânărul a acceptat. Răspunsul 

dezvăluit de vrăjitoare a fost: Femeia, de fapt, doreşte să fie 

stăpâna propriei vieţi! Împăratul l-a eliberat imediat. 

A urmat nunta şi noaptea nunţii. Însă nu mică i-a 

fost mirarea când în pat a găsit o fată tânără şi deosebit de 

frumoasă care i-a spus: 

- Pentru că te-ai ţinut de cuvânt, jumătate de zi voi fi 

bătrână şi urâtă, iar cealaltă jumătate voi fi ca acum. 

Urmează ca tu să alegi în care jumătate de zi să fiu tânără 

şi în care să fiu bătrână.  
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Tânărul căzu pe gânduri: să râdă toţi de el văzându-l 

cu o bătrână şi urâtă, iar noaptea să petreacă cele mai 

plăcute clipe alături de o tânără fermecătoare sau să se 

plimbe pe ziuă cu cea mai frumoasă fată printre oameni 

iar noaptea... În cele din urmă, tânărul i-a spus să aleagă ea 

cum crede că e mai bine. Imediat a venit şi răspunsul: 

- Voi fi tot timpul tânără şi frumoasă pentru că am 

găsit bărbatul care mi-a dat libertatea de a fi stăpână pe 

propria viaţă. 

Morala: Nu contează dacă o femeie e frumoasă sau 

urâtă. În fond, fiecare e o vrăjitoare. 
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La vânătoare 
Într-o iarnă se puse la cale Tândală şi cu Păcală să se 

ducă la vânătoare. Punând mâna deci pe arme, o pornesc 

ei pe câmp, prin pădure, dar nu le căzu nimic în mână. La 

gura unui hârtop, Păcală îi zice lui Tândală: 

- Măi Tândală, şezi aici cu arma la pândă, că eu mă 

duc să stârnesc iepurii. Tu, cum îi vezi, trage de îndată! 

Se duce Păcală, acesta aşteaptă, dar nu vede zare de 

nimic. De frig, de urât, pune Tândală arma pe umăr şi 

trage! Împuşcă o dată, de răsună zările. Auzind împuş-

cătura, Păcală îndată veni şi întrebă: 

- Ei, ai împuşcat ceva? 

- N-am împuşcat nimic!, răspunde Tândală. 

- Atunci de ce-ai tras, bre? se miră Păcală. 

- Am tras, ca să nu am nevoie pe urmă să trag, în caz 

că apare vreun iepure! 

 

Blonda 
O blondă merse la poştă şi în faţa lucrătorului de 

acolo spuse: 

- Nu vă supăraţi, aş vrea să trimit un mesaj mamei 

mele în Statele Unite. 

Blonda îi întinse un plic lucrătorului. Acesta îl 

cântări şi îi comunică blondei că face 300 de dolari. 

- Vai, dar nu am atâţia bani la mine. Este un mesaj 

urgent. Sunt gata să fac orice, numai ca mesajul meu să 

ajungă la mama. 

- Chiar orice?, întrebă lucrătorul. 

- Orice... 
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- Urmează-mă! 

Blonda îl urmă pe lucrător într-o cameră. Acesta 

continuă: 

- Aşează-te în genunchi în faţa mea... 

Zis şi făcut. 

- Desfă fermoarul şi scoate-o afară... 

Fără comentarii, blonda se conformă comenzilor. Îi 

prinse obiectul cu ambele mâini, îl apropie de gură şi apoi 

se opri. Lucrătorul închise ochii şi lăsă capul pe spate: 

- Acum, poţi să-ţi faci treaba... 

Blonda, după o mică pauză, îşi drese vocea şi spuse: 

- Salut, mama... 
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Tot la vânătoare 
Păcală şi Tândală s-au dus odată la vânătoare. 

Nimerind într-o pădure, se cam îndepărtase unul de altul, 

şi Tândală, pe neprins de veste, se pomeni în braţele unui 

urs. 

- Măi Păcală, măi! răcni el atunci. Am prins un pui de 

urs! 

- Adă-l încoace. 

- Dacă nu pot! 

- Atunci lasă-l încolo! 

- Dacă el nu mă lasă!... 

 

Sculele 
O pereche s-a dus în vacanţă la un lac, unde se putea 

pescui. Bărbatului îi plăcea să iasă pe lac dimineaţa 

devreme, femeia mai bine citea. 

Într-o dimineaţă, bărbatul s-a întors de la pescuit şi 

s-a culcat un pic. Femeia s-a hotărât să iasă cu barca, deşi 

nu cunoştea lacul. După un pic de vâslit a început să 

citească. Nu peste mult timp a apărut paza de coastă şi i-a 

zis: 

- Bună ziua doamnă. Ce faceţi? 

- Citesc. 

- Sunteţi în zona “Pescuitul interzis”! 

- Dar nu pescuiesc, nu vedeţi? 

- Da, dar aveţi la Dvs. toate sculele necesare. Trebuie 

să mă urmaţi şi o să vă amendez. 

- Dacă faceţi asta, eu o să vă denunţ pentru agresare 

sexuală! 
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- Dar... eu nu m-am atins de Dvs. nici măcar cu un 

deget! 

- Da, dar aveţi toate sculele necesare la Dvs.!... 

Învăţătura: Nu te certa cu femei care ştiu să 

citească… 

 

Porcul şi târfa 
Un bărbat conduce pe un drum îngust de munte, pe 

serpentină. Din faţă vine spre el o femeie. În momentul 

când se întâlnesc, femeia strigă prin fereastră:  

- Porc! 

Bărbatul imediat strigă înapoi:  

- Târfă! 
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Amândoi îşi continuă drumul. La următoarea curbă 

periculoasă bărbatul dă peste un porc uriaş pe drum… 

Morala: Dacă bărbaţii ar fi capabili, în sfârşit, să 

ASCULTE pe femei… 

Aplauze 
Unsprezece persoane ţineau de cablul unui 

helicopter: zece bărbaţi şi o femeie. 

Deoarece cablul nu era suficient de tare, ca să ţină 

11 persoane, au decis că o persoană trebuie să sară, altfel 

mor cu toţii. 

Nu s-au putut înţelege asupra persoanei. Atunci 

femeia a ţinut un discurs scurt, dar emoţionant, spunând 

că ea se va jertfi, deoarece femeile sunt obişnuite să 

renunţe în favoarea soţului sau a băieţilor lor, oferă totul 

bărbaţilor, fără să primească nimic în schimb… 

Când şi-a terminat discursul, toţi bărbaţii au început 

să aplaude…. 

Morala: Niciodată să nu subestimezi puterea 

femeilor… 

 

Trei bărbaţi 
Într-o zi trei bărbaţi s-au dus în excursie. Au ajuns la 

un râu rapid, revărsat. Trebuiau să treacă pe malul celalalt, 

dar nu aveau cu ce. Primul ajuns a început să se roage: 

- Te rog Doamne, dă-mi putere să pot să trec! 

PUF! Dumnezeu i-a dat două braţe şi două picioare 

foarte puternice şi astfel, cu mari greutati a putut înota în 

două ore, dar era să se înece de două ori. 
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Văzând asta, cel de al doilea s-a rugat spre Dum-

nezeu: 

- Te rog Doamne, dă-mi putere şi… mijloace, să pot 

trece! 

PUF! Dumnezeu i-a dat o mică canoe şi vâsle astfel, 

într-o oră, cu eforturi mari a trecut, dar era să se răstoarne 

de două ori în apă. 

Al treilea, învăţând de la cei doi, s-a decis să se roage 

şi el: 

- Te rog Doamne, dă-mi putere, mijloace... şi 

inteligenţă, să pot trece! 

PUF! Dumnezeu l-a transformat în femeie, care s-a 

uitat pe hartă, a mers pe jos 200 m pe lângă râu şi a 

traversat peste podeţul de deasupra râului. 

 

La vamă 
Un ţăran venea odată cu un car plin de saci. Caii erau 

slabi şi foarte obosiţi. La barieră, este oprit. 

- Ce-ai în saci, bre?, întreabă vameşul. 

Ţăranul se plecă la urechea funcţionarului vamal şi-i 

spuse o vorbă la ureche. 

- N-am înţeles, spune mai tare, omule!, se răsteşte 

vameşul. 

Ţăranul spuse a doua oară vorba, dar funcţionarul 

tot nu înţelese. 

- Am ovăz, dom'le!, zise ţăranul, dar foarte încet. 

- Ei, şi apoi de ce nu vorbeşti mai tare? 

- Ca să nu mă auză caii! 
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Filozofie 
Un profesor de filozofie stătea în faţa studenţilor săi 

având câteva obiecte în faţa lui! 

Când a început ora, fără să spună un cuvânt, a luat 

un borcan mare de la maioneză şi a început să-l umple cu 

pietre cu diametrul de aproximativ 5 cm. 

Apoi i-a întrebat pe studenţi dacă borcanul este plin. 

Au fost cu toţii de acord că este plin. 

Apoi a luat o cutie cu pietricele şi le-a turnat în 

borcan, scuturându-l uşor. 

Desigur că acestea s-au rostogolit printre pietrele 

mari şi au umplut spaţiile rămase libere. 

Apoi i-a întrebat pe studenţi dacă borcanul este plin. 

Au fost din nou de acord că este plin. Şi au râs. 

Apoi a luat o cutie cu nisip şi l-a turnat în borcan, 

scuturându-l uşor. Desigur, nisipul a umplut spaţiul rămas 

liber. 

- Acum, spuse profesorul, vreau să recunoaşteţi că 

aceasta este viaţa voastră. Pietrele mari sunt lucrurile 

importante: familia, partenerul, sănătatea şi copiii voştri, 

lucruri care, chiar dacă totul este pierdut, şi numai ele au 

rămas, viaţa voastră tot ar fi completă. Pietricelele sunt 

celelalte lucruri care contează: slujba, casa şi maşina. 

Nisipul reprezintă lucrurile mici care completează restul. 

Dacă puneţi în borcan mai întâi nisipul, nu mai rămâne loc 

pentru pietrele mari şi pentru pietricele. La fel se 

desfăşoară şi viaţa voastră, dacă vă consumaţi timpul şi 

energia cu lucrurile mici, nu veţi avea niciodată spaţiu 

pentru lucrurile importante. 

După o pauză emoţionantă, continuă: 



 

 
 

489 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 

- Fiţi atenţi la lucrurile care sunt esenţiale pentru 

fericirea voastră. Jucaţi-vă cu copiii voştri, faceţi-vă timp 

pentru controale medicale, duceţi-vă la partenerul la dans. 

Va rămâne mereu destul timp să mergeţi la servici, să 

faceţi curat în casă, să daţi o petrecere sau să duceţi 

gunoiul. Aveţi grijă de pietrele mari în primul rând, de 

lucrurile care într-adevăr contează. Stabiliţi-vă priorităţile, 

restul este doar nisip. 

Un student a luat borcanul, care cu toţi erau de 

acord că este plin, şi a turnat în el o sticlă de bere! 

Berea a umplut spaţiile rămase libere şi a umplut cu 

adevărat borcanul! 

Morala: Nu contează cât de plină îţi este viaţa, mereu 

rămâne loc pentru o bere. 
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EXAMENUL 

DE FIZICĂ 
Întrebare la un examen de fizică la Universitatea din 

Copenhaga:  

Cum se poate măsura înălţimea unei clădiri cu un 

barometru? 

 

Răspuns 1 

Se măsoară lungimea barometrului, se leagă 

barometrul cu o sfoară şi se coboară de pe acoperişul 

clădirii; înălţimea clădirii = lungimea barometrului + 

lungimea sforii. 

Studentul a fost dat afară de la examen. Acesta a 

depus o contestaţie care a fost acceptată pentru că s-a 

considerat că întrebarea nu impunea o anumită soluţie. 

Dar cum răspunsul său nu putea edifica examinatorul 

asupra cunoştinţelor de fizică dobândite la cursul 

respectiv, o nouă examinare a avut loc. 

 

Răspuns 2 

Se aruncă barometrul de pe clădire şi se măsoară 

timpul până la impactul cu solul.  

Examinatorul solicită iarăşi o altă soluţie. 
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Răspuns 3 

Dacă este o zi însorită, se aşează barometru pe 

clădire şi se măsoară umbra de pe sol. Cunoscând 

lungimea barometrului şi a umbrei, totul se reduce la o 

simplă problemă de asemănare. 

Examinatorul solicită iarăşi o altă soluţie. 

 

Răspuns 4 

Se leagă barometrul cu o sfoară şi este lăsat să 

oscileze liber la sol şi pe clădire. Cum perioada de oscilaţie 

depinde de acceleraţia gravitaţională („g”), se poate 

măsura înălţimea clădirii în funcţie de variaţia „g”. 

Examinatorul solicită o altă soluţie, şi atrage atenţia 

studentului că este ultima sa şansă. 

 

Răspuns 5 

Soluţia pe care o aşteptaţi de la mine bănuiesc că 

este măsurarea presiunii la sol şi pe clădire - presiune care 

variază cu înălţimea - şi determinarea înălţimii clădirii în 

funcţie de variaţia de presiune. Dar aceasta este o soluţie 

de-a dreptul plicticoasă, de aceea vă mai propun una: 

 

Răspuns 6 

Se poate propune administratorului clădirii un târg 

avantajos: Îmi puteţi spune în schimbul acestui frumos 

barometru care este înălţimea clădirii...? 

 

Studentul acesta a fost Nils Bohr, singurul absolvent 

al Universităţii din Copenhaga laureat al premiului Nobel! 
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DRAGOSTE 

ŞI NĂBĂDĂI 
 

 

Viteza maximă în pat 

este 68 la oră, pentru 

că la 69 te răstorni... 
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Într-un bloc cu 20 de etaje, cineva bate cu putere la 

uşa unui apartament. 

- Vai, Doamne!, strigă femeia înspăimântată. E sigur 

soţul meu! Repede, repede, sări mai iute pe fereastră! 

- Dar, obiectă amantul, suntem la etajul 13! 

- Ah, te rog! Nu-i momentul să fii superstiţios tocmai 

acum! 

 

  

Un prieten îl vede pe Bulă, alergând cu disperare, pe 

plaja încinsă de soare. 

- Ce-alergi aşa, Bulă? Te-a prins soarele cumva? 

- Mai rău, bre! Nevasta!... 

 

  

- Mizerabilo!, urlă nefericitul soţ către soţia infidelă. 

Ştiu totul, să ştii! 

- Serios?, face soţia deloc tulburată de furia băr-

batului. Ia să vedem!... Care e capitala Botswanei? 

 

  

Două blonde se plâng de amanţii lor: 

- Fată, îţi zic: al meu e impotent 100%. Adică nu 

poate şi pace. 

- Lasă, fată, că tot e bine. Al meu e impotent 300%. 

Pe lângă că nu poate, ieri a căzut pe scară, şi-a rupt degetul 

şi şi-a mai muşcat şi limba! 
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- Şi cum, dragă, susţii că depărtarea întăreşte 

dragostea? 

- Da, tu! Cu cât stă mai mult bărbatul meu în 

deplasare, cu atât îl iubesc mai mult pe Costel! 

 

  

Un tip se confesează amicului său: 

- Sunt căsătorit de aproape 15 ani şi iubesc cu 

înfocare aceeaşi femeie! 

- E minunat!, îl invidie amicul său. 

- Da. Dar şi periculos, în acelaşi timp, să ştii! Dacă 

soţia mea ar afla asta vreodată, m-ar ucide! 
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Seara, ieşit de la duş şi înainte să urce în pat, soţul îşi 

etalează muşchii. 

- Uite, dragă, aşa arată 90 kg de dinamită! 

- Mda, răspunde ea. Păcat că e atât de scurt fitilul. 

 

  

- Iubitule, îmi iei un telefon mobil?  

- Păi, şi celălalt?  

- Celălalt îmi ia o tabletă… 

 

  

Merge o blondă la măcelarie: 

- Domnule, daţi-mi şi mie un baton de salam. Cel mai 

mare pe care îl aveţi! 

- Desigur, domnişoară, doriţi să vi-l feliez? 

- Dar ce, domnule, pizda mea e puşculiţă? 
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Merge un tip la un bordel.  

- Am cinci dolari, pot să fut ceva? 

Recepţionerul, fără ezitare, zice:  

- Sigur, la camera cinci. 

După cinci minute, iese tipul. Recepţionerul îl 

întreabă: 

- Ei, aţi fost mulţumit? 

- Da, răspunse tipul, dar la un moment dat îi ieşea 

ceva alb pe gură. 

- Băi, schimbaţi cadavrul de la cinci, că s-a umplut!, 

strigă recepţionerul. 
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Într-un WC public, un bătrân privea penisul tatuat al 

unui tânăr aflat în faţa pişoarului de lângă el. 

- Ce-i, tataie, n-ai mai văzut până acum penis pe care 

să scrie LUX? 

- Eh, dragule, păi când eram eu de vârsta ta, pe al 

meu scria LUXEMBURG. 

 

  

Discuţie în tramvai. 

- Nu te supăra, băiete, mă laşi să mă aşez, că sunt 

gravidă. 

- O, bineînţeles, zice acesta. Dar în ce lună sunteţi, că 

nu se prea vede?! 

- Păi, de un sfert de oră , că d-aia sunt aşa de obosită! 
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- Cine a fost primul bărbat? întreabă profesorul de 

religie în clasă. 

Blonda răspunde: 

- V-aş spune, dar mi-e ruşine aşa, în faţa clasei... 

 

  

La puţin timp după nuntă: 

-Iubitule, te-ai schimbat atît de mult... nu te mai 

recunosc! 

-Dragă, ţi-am spus de o mie de ori când eram 

prieteni... Femeile măritate nu mă interesează. 

 

  

O fetiţă vine acasă şi îi spune tatălui ei: 

- Tati, un băiat de la şcoală mi-a spus ceva ce nu 

înţeleg. Mi-a spus că am parbrizul frumos, un portbagaj 

şmecher, nişte şasiuri tari, amortizoare excelente... Ce 

înseamnă asta? 

- Spune-i aşa: că eşti încă în garanţie şi dacă se bagă 

să îţi ridice capota ca sa verifice uleiul, o să-i rup ţeava de 

eşapament! 

 

  

Mama către fiică: 

- Fiecare prostie pe care o faci și fiecare noapte în 

care nu dormi acasă, e un fir de păr alb pe capul meu. 

Fiica, uitându-se la bunica încărunțită, îi răspunde: 

- Mdaa... bune tradiții de familie mai avem! 
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Soţul, obosit, după o ceartă cu soţia: 

- Dacă m-ai fi iubit, te-ai fi măritat cu altul! 

   

- Ce ţi-a zis nevasta când te-ai întors târziu de la 

chef? 

- Nimic, oricum trebuia să-mi scot dinţii din faţă... 

 

  

Un tip după ce face sex cu o tipă, fuge repede la 

carneţelul lui şi începe să noteze ceva. Tipa, supărată, îi 

spune: 

- Ce nesimţit eşti, ce, eu sunt din alea să mă treci în 

carnet? 

- Nu te trec, îi răspunde tipul, te şterg! 
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O blondă frumoasă vine la ginecolog. După ce o urcă 

pe scaun, cu picioarele larg desfăcute, ginecologul începe 

să o consulte cu atenţie, apoi zice: 

- Fantastic, fantaastic, fantaaastiiic! 

- Orice aţi fi văzut, era suficient să ziceţi o singură 

dată „fantastic”! 

- Păi eu o dată am zis, restul a fost ecoul. 

  

  

- Câte limbi are o păsărică? 

- Depinde câte i-ai dat! 

  

  

- Ioane, tu crezi în reîncarnare?  

- Da, Mărie, cred.  

- Cum adică? Eu, după ce mor, m-aş putea reîncarna 

într-o vacă?!  

- Nu, Mărie, nu să poate de două ori la rând...! 
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Vine soţul noaptea târziu acasă. Se dezbracă şi se 

aşază în pat lângă nevastă. Drăgăstos, începe s-o mângâie. 

Soţia: 

- Te rog, să o lăsăm pe altădată. Acum mă doare 

capul. 

- Măi, să fie! În seara aceasta, toate sunteţi bolnave? 

  

  

- Iubitule, descrie dragostea pe care o ai pentru 

mine. 

- E ca şi cum aş număra stelele. 

- Oaaauu!… Adică infinită? 

- Nu, pierdere de timp. 

 

  

Vine un moment când o femeie trebuie să aibă 

încredere în soţul său... De exemplu: 

O soţie vine acasă seara târziu, cu o zi mai devreme 

după ce fusese plecată într-o călătorie de afaceri şi 

deschide încet uşa de la dormitor.  

De sub pătură, ea vede ieşind patru picioare în loc de 

două. Se întinde după bâta de baseball şi începe să 

lovească cu sete pătura.  

După ce termină, se duce în bucătărie să se 

răcorească cu un pahar de vin.  

Când intră în bucătărie, îl vede pe soţul său citind o 

revistă. 

- Bună dragă!, spune el. Părinţii tăi au venit în vizită 

şi i-am lăsat să stea în dormitorul nostru. I-ai salutat şi tu? 
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Doi bărbaţi stau de vorbă pe o bancă în parc. 

- Soţia mea, prinse a spune unul, e un înger! 

- A mea încă mai trăieşte!, oftează celălalt. 

 

  

Test de abilităţi. 

- Bun, acum urmează ultima întrebare: presupunem 

că vă-nsuraţi cu una dintre gemene identice. Ce metodă aţi 

folosi pentru a vă deosebi soţia de sora ei? 

- Niciuna. 

 

  

Când am întâlnit-o pe cea care avea să devină mai 

târziu soţia mea, eram total împotriva căsătoriei. Au trecut 

de atunci, iată, mai bine de 20 de ani, şi eu tot nu mi-am 

schimbat părerea! 
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Am fost la psiholog din cauza obsesiei mele pentru 

sex. Mi-a spus: 

- Am să-ţi arăt un desen. Să-mi spui care sunt 

primele cuvinte care îţi vin în minte. 

- Țâţe si cur!, i-am raspuns. 

- Te rog, aşteaptă mai întâi să-ţi arăt desenul… 

 

  

- Iubitule, unde e cadoul meu? 

- Iubito, vezi Ferrari-ul ăla roşu de afară? 

- Vai, iubitule... 

- Ţi-am luat un ruj de aceeaşi culoare. 
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Ghidul dădea explicaţiile necesare grupului de 

turişti: 

- Şi aici, în această cetate, a fost arsă pe rug de vie 

ultimă vrăjitoare! 

- Minciuni sfruntate!, face oftând un turist, uitându-

se lung la soţia lui. 

                    

  

- Spune-i soacrei dumitale să nu-şi facă griji că nu 

mai aude bine. Ăsta-i semn de bătrâneţe! 

- N-ai decât să-i spui, doctore, dacă ai curaj! 
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- Se vede de la o poştă, bre, că te-ai însurat; ai 

hainele călcate impecabil! 

- Da... Primul lucru pe care m-a învăţat nevastă-mea 

a fost să calc... 

 

  

– Iubito, îi spune soţul soţiei, am invitat un prieten la 

cină. 

– Cum? Ai înnebunit? Casa e cu susul în jos, n-am 

făcut cumpărături, toate vasele sunt murdare şi n-am chef 

să gătesc ceva special! 

– Ştiu toate astea. 

– Atunci de ce ţi-ai invitat prietenul la cină? 

– Pentru că, sărmanul, are de gând să se însoare… 
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Paraschiva îi povesteşte unei prietene: 

- Am să-ţi relatez un fapt cu totul şi cu totul ciudat, 

dragă, dacă, ştii să păstrezi un secret. De o săptămână, 

sâmbăta trecută mai precis, sună cineva la mine la uşă. 

Deschid, şi, în faţa uşii, un bărbat tânăr, înalt şi frumos mă 

întreabă: 

- Soţul dumneavoastră este cumva acasă? 

- Nu, spun.  

La care mă ridică în braţe, mă duce în dormitor, mă 

pune pe pat şi mi-o trage sănătos. 

- Luni a apărut din nou. S-a întâmplat acelaşi lucru. 

Şi marţi, şi miercuri. Mor de curiozitate, oare ce doreşte 

acest bărbat de la soţul meu? 
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Doi tipi: 

- Ce faci, mă? 

- Trag la limbi! 

- Dar tu ştii că nu e sănătos? 

- Ba da, dar nu trag în piept! 

 

  

- De ce îl iubeşti? Nu veţi fi niciodată împreună. 

- Şi tu de ce respiri? Oricum o să mori... 

 

  

Discuţie pe un site de matrimoniale: 

- Sunt înaltă, frumoasă, deşteaptă...  

- Îţi place sexul?  

- Bineînteles!  

- Faci 69?  

- Da, peste câteva săptămâni! 

 

  

- Dragul meu, degeaba îţi tragi burta când te sui pe 

cântar. Imposibil să-ţi arate mai puţine kilograme... 

- Ştiu, draga mea... 

- Şi atunci de ce o tragi? 

- Ca să văd ce scrie! 

 

  

Q De ce bărbaţii aleargă mai repede decât femeile? 

A  Pentru că frecarea pe bile e mai mică  

  decât frecarea pe plăci! 
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În sat soseşte o învăţătoare nouă şi tânără. În 

întâmpinarea ei, este trimis un tânăr arătos. Acesta îi pune 

frumos bagajele în căruţă, şi se aşează în faţă, lângă 

domnişoară. La marginea satului, văd ei o vacă care se 

împerechea cu un taur. Venită de la oraş, învăţătoarea este 

profund marcată, şi-l întreabă pe tânăr: 

- De unde ştie taurul, că... ştii tu... deci, când este 

momentul potrivit? 

- După mirosul vacii... 

Merg ei mai departe şi văd un cal şi o iapă făcând 

acelaşi lucru. 

- Şi calul de unde ştie?, întreabă din nou curioasă 

femeia. 

- Tot după miros, la fel şi câinii, şi oile. 

Ajung ei la noul domiciliu al învăţătoarei, descarcă 

bagajele şi băiatul îşi ia rămas bun: 

- Toate cele bune! 

- Mulţumesc pentru ajutor, spune tânăra. 

- Mai treci pe la mine dacă ţi s-a desfundat nasul... 

 

  

Într-un bar pentru homosexuali în New York, Gary 

vrea să meargă la toaletă. În toaletă erau trei cabine, toate 

cu uşile închise. Bate la prima. 

- Ocupat! 

Bate la a doua. 

- Ocupat! 

Bate la a treia. 

- Intră! 
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Paraschiva nu este o bucătăreasă foarte bună. Când 

soţul ei soseşte înfometat de la muncă, o întreabă: 

- Ce cinăm în seara asta, iubito? 

- Dragoste, scumpul meu. 

Şi aşa se întâmplă. A doua zi, se petrece acelaşi lucru. 

A treia zi, soţia soseşte mai târziu şi-l găseşte pe aragaz: 

- Ce faci acolo? 

- Încălzesc cina... 

 

  

- Soţul tău fumează? 

- Doar după ce facem sex? 

- Păi, nu e dăunător pentru sănătate? 

- Două-trei ţigări pe an nu cred că e mult... 

 

  

În timp ce tatăl era la serviciu, mama şi copilul 

stăteau pe acasă şi îşi vedeau de treburi. La un moment 

dat, mama doreşte să vorbească la telefon cu tatăl, însă 

constată că a rămas fără credit. 

- Sună-l tu pe taică-tu şi vezi când ajunge acasă. 

După trei minute, copilul îi spune: 

- Răspunde o tanti şi nu vrea să mi-l dea la telefon. 

Se face seară şi bărbatul ajunge acasă. Nevasta, 

înfuriată, îi scapă două palme. 

- Pentru ce au fost astea, femeie? 

- Gigel, vino şi zi-i lu’ tati ce spunea femeia aia! 

- Pentru moment, abonatul nu poate fi contactat, vă 

rugăm să reveniţi! 
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O balerină se ţinea în autobuz de bara de sus... şi 

avea un păr extraordinar la subraţ (pădure tropicală). Jos 

pe scaun stătea un beţiv. La un moment dat o întreabă 

beţivul pe tipă: 

- Don'şoară, eşti cumva balerină? 

La care tipa, flatată: 

- Da... dar cum v-aţi dat seama? 

- Păi... numai tu puteai să ridici piciorul până acolo... 

 

  

Bruneta către blondă: 

- Nu m-am culcat cu soţul meu înainte de nuntă. Tu? 

- Nu-mi amintesc sigur! Cum ziceai că-l cheamă pe 

soţul tău? 

 

  

Trei bărbaţi povestesc la bar despre cele mai bune 

locuri pentru a face sex. Un tânăr romantic de douăzeci de 

ani spune că lui cel mai mult îi place într-o pădure 

răcoroasă, la marginea unui pârâiaş, sub clar de lună. După 

părerea celui de patruzeci de ani, cel mai bine este totuşi 

acasă pe o canapea comodă, cu aşternutul proaspăt 

schimbat. La care, cel în pragul pensiei spune: 

- Părerea mea este că cel mai bine este în picioare, în 

faţa porţii... 

- Cum poţi să spui aşa ceva? se uită la el, miraţi, 

ceilalţi doi. Nu-i comod deloc... 

- Posibil, dar dacă scula îţi dă faliment, măcar poţi 

spune: „Psss, vine cineva!”. 
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După o specializare de doi ani în SUA, inginerul se 

întoarce acasă cu o maşină superbă. Se întâlneşte cu iubita 

şi îi arată frumoasă maşină: 

- Uite, dacă apăs butonul ăsta, atunci se lasă geamul 

din dreapta. Dacă-l apăs pe ăsta, se lasă cel din stânga. 

Dacă-l apăs pe ăsta, porneşte aerul condiţionat. Butonul 

ăsta este, în schimb, cel mai interesant... 

- De ce? Ce face? 

- Dacă îl apăs pe ăsta, atunci intră o mână la ţine sub 

fustă... 

Fata se uită la el iritată: 

- Ce, te-ai ţicnit acolo, în America? 

- Nu mai ştii să faci nimic cu propriile-ţi mâini? 
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Într-un autobuz, un bărbat se uita cu jind la o 

călugăriţă. Când coborî din autobuz, şoferul îi spuse 

bărbatului: 

- Uite, te ajut. Mâine călugăriţa merge să se închine 

la troiţa de acolo, de pe deal. 

A doua zi, bărbatul stătea ascuns după troiţă. 

Călugăriţa vine şi începe să se închine. Bărbatul îşi face 

curaj şi spune: 

- Eu sunt Dumnezeu şi vreu să-ţi iau virginitatea. 

Iese din ascunzătoare şi începe să i-o facă. După 

câteva minute bărbatul spune: 

- Eu nu sunt Dumnezeu, eu sunt bărbatul care a stat 

ieri în spatele tău în autobuz. 

La care călugăriţa, spune: 

- Nu-i nimic... Nici eu nu-s călugăriţă.. sunt şoferul 

autobuzului. 

 

  

La un concurs: 

- Cine are pizda cea mai largă? 

Concurează trei femei: o englezoaică, o româncă şi o 

franţuzoaică. 

Pun pe masă un măr. 

Franţuzoaica: 

- Shuuup, uite masa, nu e mărul! 

Englezoaica: 

- Shuup, uite masa, nu e mărul. 

Românca: 

- Shuup, uite mărul, nu e masa. 
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- Doctore, am probleme mari! Fac dragoste cu soţia 

mea ore în şir până îmi pierd puterile, ea are orgasme 

multiple, eu nimic! Ajutor! 

- Rezolvăm, nu e dificil... De ce sunteţi atât de 

speriat? De ce vă tot uitaţi în jur? 

- Soţia mi-a spus: "Dacă te duci la doctor, te omor!"  

 

  

Un magician foarte vestit îşi întâlneşte un mare fan 

într-o toaletă publică. Tânărul fan îi cere magicianului să-i 

arate un truc. Atunci, magicianul îi ceru fanului să-şi dea 

pantalonii jos, întrebându-l: 

- Simţi degetul meu în fundul tău? 

- Da!, răspunse fanul. 

- Uite... fără mâini!, adaugă magicianul. 



 

 
 

519 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

  

 

Un vânzător a sunat la uşă şi micul Johnny a 

răspuns. 

- Tatăl tău este acasă? 

- Da. 

- Pot să-l văd? 

- Nu, este la duş. 

- Dar mama ta este acasă? 

- Mda. 

- Atunci pot să o văd? 

- Nu. Şi ea este la duş. 

- Crezi că vor ieşi curând? 

- Nu. 

- De ce crezi asta? 

- Ei bine, când tata m-a rugat să-i dau vaselină, eu i-

am dat superglue. 

 

  

Soţia îşi întreabă soţul, care pleacă la mare fără ea: 

-De ce nu ţi-ai pus verigheta?  

-Verigheta? Pe căldura asta?  

 

  

Ani de-a rândul am crezut că eu sunt motivul pentru 

care soţia mea nu putea rămâne însărcinată. Şi am fost 

încântat să aflu că nu eu eram problema... 

Cu toate că mi-e ruşine să recunosc, nici în ziua de 

azi nu-mi dădeam seama, dacă nu se întâmpla să o las pe 

soră-sa însărcinată. 
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Soţul vine seara acasă obosit şi nervos. Soţia îi sare 

bucuroasă în braţe: 

- Dragul meu, sunt însărcinată! 

- Şi tu? 

 

  

Se căsătoreşte vulpea cu lupul. După un timp, 

aceasta rămâne însărcinată... şi naşte un porc. Fiind foarte 

sigur că l-a înşelat, lupul divorţează de vulpe. Nu după 

mult timp, vulpea se căsătoreşte din nou, dar de data 

aceasta cu un urs. Rămâne din nou însărcinată şi naşte tot 

un porc. Şi ursul vrea să divorţeze. Apoi, vulpea se 

căsătoreşte cu un leu. Rămâne iar însărcinată şi naşte din 

nou un porc. 

Morala: Toţi bărbaţii sunt porci! 
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O bătrânică este acuzată că a împuşcat un tânăr. 

- Spune, mamaie, cum s-a întâmplat? 

- Păi, stăteam pe verandă, când, vine lângă mine un 

tânăr şi se aşează. 

- Şi atunci l-ai împuşcat? 

- Nu. După ce se aşează, îmi vorbeşte prietenos. 

- Şi atunci l-ai împuşcat? 

- Nu. Din vorbă în vorbă, începe să-mi pună mâinile 

pe picioare. 

- Şi atunci l-ai împuşcat? 

- Nu, că era plăcut. Ştiţi, nu mai avusesem parte de 

aşa ceva de la moartea soţului, acum 20 de ani. După aceea 

mi-a pus mâinile şi pe fund. 

- Şi atunci l-ai împuşcat? 

- Nu, că era şi mai bine. De la fund a urcat la sâni. 

- Şi atunci l-ai împuşcat? 

- Nu, Doamne-fereşte! Începusem să freamăt toată şi 

să transpir, aşa că i-am zis: "Ia-mă, tinere, a ta sunt!". Iar el 

a replicat: "Zâmbiţi, sunteţi la camera ascunsă!". ATUNCI 

L-AM ÎMPUŞCAT! 

 

  

O tipă îşi sună prietena: 

- Auzi dragă, să ştii că sunt disperată! Soţul meu nu 

mă mai bagă în seamă deloc! 

- Da… ştiu cum e, am trecut şi eu prin asta! 

- Şi cum ai rezolvat problema? 

- Păi du-te la coafor, aranjează-ţi părul, îmbracă-te 

cât mai provocator şi aşteaptă-l şi tu cu cina, aţâţă-l! 
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A doua zi, tipa urmează sfatul prietenei şi îşi aş-

teaptă soţul. Soţul vine obosit de la serviciu şi vede 

surpriza: soţia îl aştepta cu masa pregătită, îmbrăcată 

foarte sexy, iar când i-a servit masa, a lăsat să se vadă 

anumite părţi ale corpului. Soţul o privi un timp, după care 

îi spune: 

- Dacă n-ai fi nevastă-mea… mamă, ce te-aş tăvăli 

prin pat! 

 

  

Cică o partida de sex echivaleaza cu 8 km de 

alergare! Cine dracu’ alearga 8 km în 30 de secunde?! 

 

  

- Maria, mi-ai spus că voi găsi cheia de la casă sub 

preş. Am găsit cheia, dar n-am găsit preşul. Unde l-ai pus?! 

http://www.cugetliber.ro/imagini/original/sex-1368014091.jpg
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O femeie vine la preot şi se plânge că soţul o înşeală. 

Preotul îi spune: 

- Nu cred una ca asta, el aşa om cumsecade… 

- Da, părinte, păi uite, am şi dovada - şi scoate o 

pereche de chiloţi femeieşti. 

- Bine, am să-l chem şi am să discut cu el, iar chiloţii 

i-a luat în semn de dovadă şi i-a pus în buzunar. 

Ajunge el acasă, copilul cere nişte mărunţiş pentru 

îngheţată, iar deoarece mama nu avea mărunt, preotul îi 

spune: 

- Maria, ia din haina mea, aveam ceva mărunt. 

Se duce Maria, bagă mâna în buzunarul hainei şi 

când acolo, găseşte chiloţii, îi ia, se apropie de soţ şi-l 

sărută, el nedumerit de cele întâmplate şi mai ales de 

reacţia ei, a muţit, gândindu-se cum să-i explice neîn-

ţelegerea, iar ea: 

- Nu ştiam, dragule, că mă iubeşti aşa tare, încât şi 

chiloţii mei îi porţi cu tine... 

 

  

Mă duc la o tipă într-un bar şi-i zic: 

- Nu vrei să facem dragoste chiar acum? 

- Nu, îmi răspunde. 

- Ştii ce cred eu?… Cred că tu nici măcar n-ai auzit ce 

ţi-am spus… 

- Ba da, doar nu-s surdă! zise ea. 

- Ce-am spus? 

- „Nu vrei să facem dragoste chiar acum?” 

- Ba da, îi zic… Hai, treci încoace! 
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Familia a rămas fără niciun ban. Soţia către soţ: 

- Eu voi ieşi pe şoseaua de centură să fac bani, iar tu 

vei fi peştele meu. 

S-au înţeles ei, soţia stă pe marginea drumului, soţul 

în tufiş. Se opreşte o maşină, şoferul: 

- Care sunt tarifele? 

- Aşteaptă o secundă - şi fuge în tufari la soţ.  

- Costele, mă întreabă care sunt tarifele. 

- Normal - 100 de euro, oralul - 50 de euro. 

Aleargă soţia către şofer: 

- O sută normalul, jumate oralul. 

- Dar eu am doar 30 de euro. 

- Aşteaptă o secundă - fuge iar în tufari. 

- Costele, el zice că are doar 30. 

- Pentru 30 nu îi dai nimic. 

Se întoarce soţia la şofer, care îşi dăduse deja 

pantalonii jos. Soţia, văzând bogăţia omului: 

- De 30 de euro nu îţi pot da… Aşteaptă o secundă - 

fuge în tufari.  

- Costele, împrumută-i te rog omului 70 de euro. 

http://www.cugetliber.ro/imagini/original/negociericentura-1364389643.jpg
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Sexul bun durează trei ore: două ore te rogi de ea şi 

o oră te scuzi. 

 

  

Q  Cum îmbină bărbaţii sexul cu magia? 

A  Fut şi dispar! 

 

  

- Când este cineva felicitat pentru greşeala lui? 

- Când se căsătoreşte! 
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O bere este mereu umedă.  

Păsărica trebuie încurajată. 

1 punct pentru bere. 

 

O bere nu-i plăcută atunci când este caldă. 

1 punct pentru păsărică. 

 

O bere înghețată te satisface. 

1 punct pentru bere. 

 

BERE VS. PĂSĂRICĂ  
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Dacă găsești un fir de păr între dinți, bând bere, 

poate să te apuce vomatul. 

1 punct pentru păsărică. 

 

Dacă te întorci acasă și puți a bere, nevastă-ta te 

ceartă. 

Dacă te întorci acasă și puți a păsărică, nevastă-ta ar 

putea să te lase. 

1 punct pentru bere, 1 punct pentru păsărică.  

(depinde de punctele de vedere) 

 

10 beri pe noapte și nu mai poti să conduci. 

10 păsărici pe noapte și nu mai este nevoie să 

conduci. 

1 punct pentru păsărică. 

 

Dacă îți faci treaba cu o o bere într-un local plin de 

lume este normal. 

Dacă îți faci treaba cu o păsărică într-un local plin de 

lume devii un mit. 

1 punct pentru păsărică. 

 

Dacă un polițai te simte că miroși a bere, ar putea să 

te aresteze. 

Dacă un polițai te simte că miroși a păsărică, ar 

putea să-ți ofere o bere. 

1 punct pentru păsărică. 

 

Berea mai veche este mai bună. 

1 punct pentru bere. 
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Dacă te scufunzi într-o bere, având prezervativul la 

locul lui, nu simți diferența de gust. 

1 punct pentru bere. 

 

Multă bere te poate face să vezi farfurii zburătoare. 

1 punct pentru păsărică. 

 

Dacă te întrebi mereu cum va fi următoarea 

păsărică, este normal. 

Dacă te întrebi mereu cum va fi următoarea bere, 

eşti alcoolic. 

1 punct pentru păsărică. 

 

Să rupi eticheta de pe o sticlă de bere este distractiv. 

Să rupi chiloțeii unei păsărici este mult mai 

distractiv. 

1 punct pentru păsărică. 

 

Statul taxează berea. 

1 punct pentru păsărică. 
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Dacă bei încă o bere, prima nu se supără. 

1 punct pentru bere. 

 

Esti întotdeauna sigur de a fi primul care deschide 

sticla de bere. 

1 punct pentru bere. 

 

Dacă agiți o bere, după puțin timp, se calmează 

singură. 

1 punct pentru bere. 

 

Blondă, roșie sau brună. Poți alege berea pe care o 

vrei. 

1 punct pentru bere. 

 

Despre o bere se știe exact până la ultima centimă 

cât o să coste. 

1 punct pentru bere. 

 

Berea nu are o mamă. 

1 punct pentru bere. 

 

Punctaj final: 

Berea bate Păsărica (11-10) 

 

Dacă ești o femeie și în momentul ăsta te superi, să 

știi că berea nu ar fi avut nimic de zis pierzând această 

confruntare: un alt punct pentru bere. 
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TEST 
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ÎNJURĂTURI 

DELICATE 
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O zi fără dvs. e ca o lună de concediu. 

 

  

Dacă v-am jignit, am savurat-o. 

 

  

Dvs. reuşiţi să faceţi pe cineva să aprecieze liniştea. 

 

  

Fiecare trebuie să existe, dar de ce tocmai dvs.? 

 

  

De ce nu mergem noi doi undeva unde poate fiecare 

să fie de unul singur? 

 

  

Am avut o seară foarte plăcută. N-a fost seara asta, 

dar nu mă vait. 

 

  

S-a sinucis cândva cineva din familia dvs.? Nu? Cum 

ar fi? 

 

  

Eu nu uit niciodată un chip, dar în cazul dvs. o să fac 

o excepţie... 

 

 



 

 
 

533 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

 

  

Oare este astăzi o zi deosebită sau sunteţi de obicei 

aşa de tâmpit? 

 

  

Nu v-au rugat niciodată părinţii să fugiţi de-acasă? 

 

  

Data viitoare când ai de gând să-ţi arunci ţoalele, nu 

te dezbrăca. 

 

  

Nu, eu nu aud rău... vă ignor numai. 

 

  

Vă rog să nu vă mişcaţi! Aş vrea să vă uit aşa cum 

sunteţi... 

 

  

Sunteţi într-adevăr un argument convingător pentru 

paturi separate. 

 

  

Tu ai arăta foarte bine în ceva lung, curgător: 

Amazon, Nil, Dunăre... 

 

  

Sunteţi la fel de binevenit ca şi telefonul care sună în 

timpul sexului. 
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CUTREMURÂS 

ÎN ROMÂNIA 
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Avertizare emisă de Institutului Român de Seismo-

logie Aplicată: 

Foarte important, în caz de cutremur! 

După noile instrucţiuni, fiecare cetăţean trebuie să 

aibă în casă un cârnat, cabanos sau o bucată de kaizer. 

 În caz de cutremur, trebuie scos repede din frigider 

şi ţinut strâns în mână. Acest lucru poate ajuta câinilor 

dresaţi să vă găsească mai uşor pentru a putea apoi să fiţi 

îngropat creştineşte. 

 

  

Spre Pipera se circula bară la bară. Corporatișii au 

dat năvală spre birouri, să verifice dacă nu cumva le-au 

căzut pe jos foi, pixuri sau, doamne-ferește, post it-urile 

lipite de monitor. 

 

  

Japonezii râd de cutremurul din România: ”O 

zgâlțâială gay, nimic mai mult!”. 

 

  

Crin Antonescu spune că n-a simțit nimic. ”Pe mine 

nu m-a trezit cutremurul din ’77, era culmea să mă 

trezească cel de azi”. 

 

  

Cei doi Victor Ponta, deputatul și premierul, au 

versiuni diferite ale intensității cutremurului: unul spune 

că a avut 5,5 grade, altul merge pe varianta cu 5,3 grade. 
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Ungurii se laudă că seismul s-a simțit mai întâi în 

Covasna și abia apoi în București. 

 

  

Mărmureanu speră ca primul cutremur care trece de 

7 grade să nu fie tot dimineața, ca să prindă o audiență cât 

mai bună când vorbește la televizor. 

 

  

Noroc chior pentru președinte: ”Cutremurul m-a 

prins cu paharul pe jumătate gol, așa că nu s-a vărsat strop 

de whisky de la zgâlțâială”, s-a lăudat Băsescu. 

 

  

Paula Iacob spune că în piramida în care locuiește de 

câteva mii de ani nu s-a simțiț deloc cutremurul. ”Poate și 

pentru că dormeam dusă în sarcofag”, a adăugat mumia. 

 

  

Botezatu a declarat că intesitatea cutremurului a 

fost mult prea mică ca să se faca simţită, mai ales că, în acel 

timp, el era cutremurat straşnic de doi autostopişti din 

parcul Operei. 

  

  

Radu Beligan râde şăgalnic: "Ăsta nu a fost cutremur 

care să mă sperie, în schimb cutremurul cauzat de 

asteroidul care a ucis dinozaurii mi-a marcat copilăria”. 
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Din cauza cutremurării pământului, Mihai Gâdea, în 

loc să-l pupe, l-a mușcat de fund pe Voiculescu. 

 

  

Cutremurul s-a simțit și în Teleorman, unde mii de 

localnici au căzut din copac, de la zguduitură. 

 

  

La un control efectuat dimineaţa în centrele 

comerciale chinezeşti, au fost confiscate mai multe replici 

ale cutremurului aflate deja pe tarabe. 

  

  

Preafericitul Daniel s-a speriat că a venit sfârşitul 

lumii înainte de a termina de construit Catedrala. 

  

  

Piţipoancele sunt în criză de nervi după ce cutre-

murul de duminică dimineaţa le-a luat prima pagină din 

ziar. Cu a doua pagină s-au şters unde făcuseră pe ele de 

frică, de zguduite ce erau. Aşa s-a editat pagina 5. 

 

  

Cutremurul a avut o magnitudine mai mare decât 

cele mai bune note de la BAC. 

 

  

Chuck Norris şi-a cerut oficial scuze cutremurelor, 

acestuia i-a dat 200€ şi l-a trimis acasă. 
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Cei din Galaţi sunt bănuiţi că au aruncat pisica 

moartă în Vrancea. 

  

  

Cutremurul maidanez care a fugit din Galaţi în 

Vrancea necesită adopţie urgentă, ca să poată scăpa de 

eutanasiere. 

 

  

Protestatarii anti-Roşia Montană ameninţă cu alte 

cutremure importante în regiune. 

 

  

Potrivit unor specialişti, cutremurul a avut loc la 

festivalul Bahus din Focşani. În încercarea de a face o 

piruetă, Oana Roman a căzut de pe scenă. 

  

  

Băsescu a completat: „Eu nu mă clatin nici la o tărie 

de 40 de grade, dar la 5.5..." 

  

  

Singurul care a avut mai multe replici decât cutre-

murul a fost Florin Piersic! 
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UMOR NEGRU, 

GRI ŞI COLORAT 
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Un catolic, un protestant și un evreu vorbeau cu un 

prieten căruia tocmai aflase că mai avea  șase luni de trăit. 

- Tu ce ai face dacă doctorul ți-ar da doar șase luni 

de trăit?, îl întrebă omul pe catolic. 

- Ah!, spuse catolicul. Mi-aș dărui toate bunurile 

bisericii, m-aș impărtăși în fiecare duminică și  mi-aș 

spune în mod regulat rugăciunile. 

- Dar tu?, îl întrebă omul pe protestant. 

- Eu aș vinde tot și aș pleca într-o călătorie în jurul 

lumii și m-aș distra pe cinste. 

- Și tu?, îl întrebă omul pe evreu. 

- Eu? Eu aș consulta alt doctor. 

 

  

Preşedintele Bush îl întreabă pe şeful CIA: 

- Cum naiba de ştiu evreii tot ce facem, înainte chiar 

să acţionăm?  

Generalul îi răspunde:  

- Dle Preşedinte, evreii au o expresie: „Vus tutuh?” 

(„ce se-ntâmplă?”). Când se-ntâlnesc, şi-o adresează unul 

altuia - şi aşa  ştiu tot!  

Bush se decide să verifice personal dacă aşa stau 

lucrurile. Se deghizează în evreu habotnic, cu pălărie, 

perciuni şi tot ce trebuie şi se duce într-un cartier evreiesc 

din Brooklyn. Vede un evreu bătrân cu tichiuţă în cap şi-l 

întreabă în şoaptă:  

- Vus tutuh?  

Bătrânul, tot în şoaptă, îi răspunde:  

- Umblă Bush prin Brooklyn.  
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Într-o localitate din județul Cluj, slujba de înviere a 

început cu o zi întârziere. Vizibil foarte obosit, preotul și-a 

cerut scuze public pentru întârziere, refuzând sa declare 

motivul acesteia. Totuși, un grup de credincioși l-au văzut 

pe Florin Piersic ieșind de la spovedanie. 

 

  

Doi polițiști intră într-o librărie. Vânzătoarea: 

- Ce-i băieți, plouă afară?... 

 

  

- Dragul meu ești un tip super-dotat! Ne cunoaștem 

de 3 luni și eu sunt deja în luna a 5-a. 

 

  

Se întâlnesc două prietene: 

- Vai, tu, ce rău arăți! Auzisem că o să te lase soțul, 

dar nu chiar de la etajul trei… 

   

  

Dacia a anunțat ca începând cu vara acestui an, la 

uzina de la Mioveni, va produce mașini nemțești second 

hand, deoarece se vând mai bine... 

 

  

- A fost îngrozitor mamă, se plânge Petronela. A 

trebuit să-mi schimb de patru ori locul la cinematograf. 

- S-a legat vreun bărbat de tine? 

- Până la urmă, da… 
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- Care e diferența dintre o nuntă rusească și o înmor-

mântare rusească? 

- La înmormântare, e cu un bețiv mai puțin.  

       

  

Jandarmeria Română la Pungeşti: Datorita inflației şi 

creșterii preţului la muniţie, nu vă mai aşteptaţi la focuri 

de avertisment. 
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- Domnule polițist, ascultați-mă și pe mine, vă rog. 

De ce atunci când Tom îl lovește pe Jerry cu o tigaie, este 

umor, dar dacă eu îl lovesc pe soţul meu cu o tigaie Dry 

Cooker în cap, e tentativă de omor? 

 

  

- Bun ginere ai băi Costică! 

- Bă, chiar este; dar are un cusur… 

- Ce cusur? 

- Nu ştie să joace cărţi! 

- Şi ce, ăsta e un defect?! Dimpotrivă! 

- Păi tocmai aste e problema, nu ştie, dar joacă! 

 

  

Trei prieteni: 

- Când m-am născut eu, tata a tăiat un berbec. 

- Eu când m-am născut, tata a tăiat un bou. 

- Când m-am născut eu, tata a tăiat un vecin! 

 

  

O femeie mergea pe stradă şi observă un bătrânel 

care stătea pe un scaun în faţa casei. 

- Mă scuzaţi, nu am putut să nu observ ce fericit 

arătaţi, care e secretul dvs. pentru o viaţă lungă şi fericită? 

- Fumez trei pachete de ţigări pe zi, beau şase sticle 

de whisky pe săptămână, mănânc numai mâncăruri cu 

multă grăsime şi nu fac niciodată sport. 

- Nemaipomenit, dar câţi ani aveţi? 

- Douăzeci şi şase. 
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Sergentul: 

- Soldat, îmi poți împrumuta 100 de lei până mâine? 

- Sigur, prietene! 

- Te adresezi unui superior, deci am să repet: Soldat, 

îmi poţi împrumuta 100 de lei până mâine? 

- N-am, să trăiţi! 

 

  

Barmanul: 

- Soţia dvs. e superbă! Acum, ce doriţi de băut? 

- Dă-mi exact ce-ai băut şi tu! 

 

  

- Doamnă, nu bănuiaţi nimic atunci când inculpatul 

v-a condus în acel parc întunecat? 

- Eheee! Bănuiam eu ceva, dar nu-mi trecea prin cap 

că o să-mi ia geanta şi o să fugă. 
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Un bătrânel se prezintă la comisia de înrolare. 

- Vreau să mă înrolez ca voluntar. 

- Câţi ani aveţi? 

- Şaptezeci. 

- Cam bătrîn pentru un soldat… 

- N-aveţi decît să mă înrolaţi ca general! 

 

  

Rashela se duce la Rabbi:  

- Rabbi, învaţă-mă ce să fac, Ițic şi Ștrul sunt îndră-

gostiţi de mine, nu ştiu pe care să-l aleg. Care să fie?  

- Cred că te vei căsători cu Ițic, răspunse bătrânul 

Rabbi... Ştrul ăsta... a fost întotdeauna așa un norocos... 

 

  

- Băi francezule ce faceţi voi cu fructele după ce le 

stoarceţi şi obţineţi sucul? 

- Le aruncăm. 

- Noi americanii nu facem aşa ceva. Luăm ce a mai 

rămas din fructe, le punem într-un container special, 

transformăm totul în gem de fructe, umplem croissantele 

cu acest gem şi apoi le vindem în Franţa. 

- Ia spune mai americanule, voi ce faceţi cu prezer-

vativele după ce le folosiţi? 

- Le aruncăm, of course. 

- Uite, noi francezii nu facem aşa ceva. Luăm toate 

prezervativele folosite, le punem într-un container special, 

le reciclăm, transformăm totul în gumă de mestecat şi apoi 

le vindem în America! 
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Un puşti pe stradă:  

- Mamaie, matale eşti curvă? 

- Nesimţitule, pe cine faci tu "mamaie"? 
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Soţul spune soţiei: 

- Aş vrea să mă duc unde nu am mai fost niciodată şi 

să fac ceva ce nu am mai făcut niciodată! 

Soţia îi răspunde: 

- Du-te în bucătărie şi spală vasele! 

 

  

Regizorul îi spune unei actriţe: 

- Dacă o să mă asculţi în toate, vom avea un Oscar! 

- Şi dacă o să fie fată, ce nume îi vom da? 

 

  

Degustătorul unui angrosist celebru de vinuri 

moare, iar compania dă un anunţ pentru angajarea unui 

nou degustător. La interviu se prezintă un tip murdar, cu 

mutră de beţiv. Directorul firmei se gândeşte să facă tot 

posibilul pentru a-l respinge. Îi dă să guste primul pahar 

cu vin. 

- Muscat, trei ani, din viţă de vie crescută pe 

versantul nordic, păstrat într-un recipient din metal. 

Calitate slabă, dar acceptabil. 

- Exact, spune directorul. Următorul pahar! 

- Cabernet, opt ani, din viţă de vie crescută pe pa-

ntele de sud-vest, păstrat în butoaie de stejar, maturat la 

8° C. Dacă va fi păstrat încă 3 ani, va da cele mai bune 

rezultate. 

- Exact. Cel de al treilea pahar... 

- Pinot Alb şampanizat, de înaltă calitate şi exclu-

sivist, spune calm beţivul. 
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Directorul e uimit, dar îi face cu ochiul secretarei şi îi 

şopteşte ceva. Aceasta pleacă şi se întoarce în cameră cu 

un pahar cu un lichid gălbui. Beţivul gustă... 

- Blondă, 26 de ani, însărcinată în 3 luni şi, dacă nu 

mă angajaţi, voi spune şi cine e tatăl copilului! 

 

  

Scufiţa Roşie leagănă coşuleţul în mânuţă mergând 

vioaie şi veselă spre bunicuţa. 

La un moment dat, o voce groasă şi cam înfundată 

din tufiş: 

- Stai pe loc, sunt lupul fioros, ce-ai în coşuleţ? 

- Ia, nişte plăcintă de mere pentru bunicuţa, că-i 

bolnavă. 

Vocea, cu răsuflarea întretăiată: 

- Bine, bine, şi-altceva? 

- Păi, nişte dulceaţă de mure, făcută de mine. 

Vocea geme dureros: 

- Lasă, lasă, şi-altceva ce mai ai? 

- Aoleu, nu mai am nimic, adică ar mai fi nişte şerve-

ţele de hârtie. 

Vocea piţigăiată şi scremută: 

- Lasă şerveţelele şi cară-te! 

 

  

Q  Care e deosebirea dintre logica bărbatului 

şi cea a femeii? 

A  Cea a bărbatului - e mai corectă,  

  cea a femeii - mai interesantă. 
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Un tip se plimba prin Tel Aviv, când vede în vitrina 

unui magazin un ceas expus. Intră în magazin şi spune: 

- Bună ziua, aş vrea să cumpăr ceasul acela. 

- Nu e de vânzare… Dar vă putem face o circumcizie! 

- Nu, mulţumesc... Aş vrea să cumpăr ceasul acela 

din vitrină… E un ceas foarte frumos... 

- V-am spus că nu e de vânzare… Dar, dacă veniţi cu 

un prieten, vă facem două circumcizii la preţ de una! 

Tipul se enervează şi izbucneşte: 

- Dar mai lăsaţi-mă în pace cu circumciziile! Eu 

vreau ceasul! 

Vânzătorul oftează şi spune: 

- Ştiţi… Noi aici nu vindem ceasuri… Aici facem 

circumcizii. 

- Păi atunci de ce aţi pus ceasul în vitrină? 

- Păi... Ce era să punem?! 
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- Ce păcat că demult n-a mai fost o revoluţie... 

- De ce?! Eşti nebun? 

- Nu, geamgiu. 

 

  

Pe şosea rulează un automobil, când după o curbă 

apare un semn de circulaţie: viteza maximă – 40 km/oră. 

Şoferul încetineşte până la 20 km/oră. Este oprit totuşi de 

către un poliţist, care-l întreabă: 

- Şi de ce te furişezi aşa? 

 

  

Un minut până la închiderea magazinului. Vânză-

torul se pregăteşte să închidă, când intră o doamnă. 

- Vai, ce bine că am ajuns înainte să închideţi! Pui 

congelaţi aveţi? 

Vânzătorul deschide frigoriferul şi scoate de acolo 

ultimul pui. Îl pune pe cântar: 0,9 kg.  

- Dar mai mare nu aveţi?, întreabă femeia. 

Vânzătorul pune puiul înapoi în frigorifer şi îl scoate 

din nou, îl pune pe cântar şi apasă uşor cu degetul: 1, 3 kg!  

- Bine, se bucură femeia, îi cumpăr pe amândoi!  

 

  

Şeful, prezentând un nou angajat, le spune celorlalţi :  

- Acesta este noul venit în echipa noastră. Arătaţi-i, 

vă rog, cu ce vă ocupaţi, când aveţi impresia că sunt cu 

ochii pe voi.  
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La vamă, la deschiderea portbagajului, vameşul 

stupefiat îi întreabă pe ocupanţii maşinii : 

- A cui e mitraliera asta? 

- Nu e a noastră! 

- Dar a cui? 

- A lui Kalaşnikov! 

 

  

Dacă mai aveţi ceva de pierdut - înseamnă că încă nu 

e pierdut totul... 

 

  

Doi zgârciţi au pus pariu cine va pune mai puţin în 

cutia milei la biserică. Şi iată că se apropie cutia pentru 

bani. Primul pune o monedă de un ban şi priveşte 

triumfător la celălalt. Acesta spune calm:  

- Pentru amândoi!  

 

  

- Puteţi ghici câţi ani am?, întreabă cochet o doamnă. 

- Scuzaţi-mă, dar nu am idee! 

- Vă dau un indiciu: fiică-mea merge la grădiniţă. 

- E educatoare? 

 

  

- Doctore, sunteţi sigur că am 27 de săptămâni de 

sarcină şi nu 22? 

- Absolut! 

- Doamne, nu m-am căsătorit cu cine trebuia! 
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- Ei, tu!, strigă un poliţist pe motocicletă, ajungând 

maşina. Tu n-ai auzit că ţi-am spus să te opreşti? 

- Am auzit, dar mi s-a părut că ai spus: "Bună 

dimineaţa, dle senator". 

- Nu-i aşa, spune cu un zâmbet poliţistul, că astăzi e 

o zi frumoasă, dle senator? 

 

  

Un tip care stătea cu chirie îşi invită într-o seară un 

prieten la o bere. După câteva pahare, musafirul observă 

un lighean agăţat pe perete. 

- Ce-i cu ligheanul ăla? 

- Nu-i lighean, este un ceas vorbitor!, şi loveşte 

puternic în el.  

De după perete se aude o voce : 

- Tâmpitule, iar baţi noaptea la două jumate?  
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Un poliţist încearcă să oprească un automobil. Dar 

ignorând semnalele, maşina îşi continuă drumul, aşa că 

poliţistul trage un foc şi îl răneşte pe şofer.  

După încă o împuşcătură îl răneşte pe pasagerul din 

dreapta.  

Apropiindu-se de automobilul oprit, el strigă: 

- Bine că te-ai oprit! A treia oară nu trăgeam în aer. 

 

  

Se întâlnesc două blonde, una spune: 

- Ascultă, ştii că anul acesta, 8 martie va fi vineri? 

- Serios?! Numai să nu fie 13! 

 

  

Examen pentru obţinerea permisului de conducere: 

- Ce înseamnă semnul: un triunghi, în care este dese-

nată o vacă? 

- În drum se întâlnesc bovine. 

- Corect! Unde se pune acest semn? 

- La 100-200 metri de secţia de poliţie. 

 

  

După cină, tatăl le povestea fiilor săi istoria familiei: 

- Străbunicul meu a luptat împotriva Rozelor, buni-

cul meu în războiul împotriva republicanilor, tatăl meu 

împotriva nemţilor în cel de-al doilea război mondial. 

La auzul acestor cuvinte, fiul cel mic spuse: 

- Dar ce are familia asta de nu se poate înțelege cu 

nimeni? 
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O femeie bătută în ultimul hal, vai de ea, intră la 

doctorul House. 

 − Ce-aţi păţit, doamnă? 

 − Nu ştiu ce să mă mai fac, domn’ doctor. De fiecare 

dată când soţul meu vine acasă băut, mă bate de mă rupe... 

 − Am un leac foarte bun pentru problema asta.. 

Când soţul  vine acasă băut, luaţi imediat o cană de ceai de 

muşeţel şi  faceţi gargară, o dată, de două ori, de trei ori, de 

patru ori... 

 − Sigur, domn’ doctor? E suficient ceaiul? 

 − Foarte sigur. 

 Două săptămâni mai târziu, femeia, arătând ca 

proaspăt renăscută, se întoarce la doctor House. 

 − A fost o idee strălucită, domn’ doctor. De fiecare 

dată când soţul meu venea acasă băut, eu făceam doar 

gargară cu ceai de muşeţel. Nu m-a atins niciodată în astea 

două săptămâni, e incredibil! 

 − Vezi dacă-ţi ţii gura? 

 

  

Mă cheamă şeful la el în birou astăzi şi-mi  spune: 

- Am observat că în ultima vreme cam moţăi în  

timpul şedinţelor. Dormi îndeajuns? 

- Nu prea, îi zic, şedinţele sunt tot mai scurte. 

 

  

Q  Cum se defineşte un evreu degenerat ?  

A  Unul căruia îi plac mai mult femeile...  

  decât banii... 
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  Ion îl întreabă pe Gheorghe: 

- Măi Gheorghe, câte cămăşi aveai tu pe timpul lui 

Ceauşescu? 

- Două. 

- Din ce? 

- Din mătase. 

- Şi acum câte ai? 

- Una. 

- Da, dar din ce? 

- Din alea două... 
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  Două blonde la facultate. 

- În ce an eşti tu? 

- 2013, tu? 

 

  

Un preot o întreabă pe o prostituată: 

- Mama ta ştie ce faci? 

- Sper că nu. Asta este de fapt zona ei... 

 

  

- Tăticule, de ce Moş Crăciun e bărbat şi nu femeie? 

- Unde ai văzut tu femeie să poarte aceleaşi haine în 

fiecare an? 

 

  

Un tip care dorea să îşi vândă maşina îşi scrie pe o 

hârtie numărul de telefon şi îl lipeşte pe geamul din spate 

al maşinii. În timp ce era în trafic, primeşte un telefon: 

 - Alo, da! Cine este? 

 - Aici e poliţia, suntem în spatele dumneavoastră. 

Opriţi pe dreapta. Veţi fi amendat pentru că nu aveţi voie 

să vorbiţi la telefon în timp ce conduceţi! 

 

  

Masculul balenă se învârte în jurul balenei femelă: 

- Guvernele tuturor ţărilor, sute de organizaţii eco-

logiste, lideri politici de marcă, milioane de oameni - toţi 

se luptă ca specia noastră să supravieţuiască, iar tu îmi 

spui mie că te doare capul... 
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ŢIGĂNISME 
 

 

 

Cuptor cu microunde eco ţigănesc. 
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Moare ţiganul! Când ajunge pe lumea cealaltă, se 

întâlneşte cu Ceauşescu. 

- Ţigane, când a fost bine, în vremea mea sau acum? 

- În vremea ta, jupâne, că pe vremea aceea 

politicienii făceau politică, muncitorii lucrau, iar ţiganii 

furau. Acum însă, politicienii fură, muncitorii fac politică, şi 

toţi ar vrea să lucrez eu! 

 

  

Într-o după-amiază, un vânător trece prin pădure şi 

deodată vede un ţigan legat la mijloc cu o sfoară atârnat de 

o cracă. Vânătorul întreabă: 

- Ţigane ce faci, mă, atârnat acolo? 

- Uite, m-am spânzurat, vere. 

- Sfoara trebuie să ţi-o pui în jurul gâtului, prostule! 

- Am încercat manca-ţi-aş, dar mă sufoc! 

 

  

Doi ţigani la Porţile Raiului. 

- Nu ştiu ce să fac cu voi, să-l întreb pe Dumnezeu! 

- Trimite-i la Dracu, Petre, sunt nişte hoţi! 

După câteva minute Petru intră iar la Dumnezeu. 

- Au dispărut, Doamne! 

- Cine, ţiganii? 

- Nu, Porţile Raiului! 

 

  

- Alo, familia Popescu?  

- Nu ştiu, mânca-ţi-aş, de-abia am intrat. 
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- De ce ai venit la mine?, îl întrebă mirat un dentist 

pe un ţigan care avea toţi dinţii îmbrăcaţi în aur. 

- Am venit să-mi pui o alarmă! 

 

  

Cică se duce un ţigan la pescuit cu un Mertz 600 SEL. 

Coboară ţiganul din maşină, scoate mulineta de aur 

ultimul răcnet cu fir de mătase naturală şi ac de diamant şi 

dă la peşte. Când, ce să vezi, minunăţie: prinde peştişorul 

de aur. 

Peştişorul ştie că are toate argumentele să se salveze 

şi îi spune ţiganului:  

- Ştii, eu sunt peştişorul de aur cu alea trei dorinţe... 

Ţiganul:  

- Zi, bă, ce vrei. 

 

  

Un tip merge la vecinul lui ţigan: 

- Băi, puradelul tău mi-a furat un pui. 

Îl cheamă ţiganul pe puradel: 

- Mă!... Ciordiles cirikli? 

- Ciordiles, tata, ciordiles... 

- Auzi, mă, ăsta micu’ pe care-l acuzi zice că nici nu l-

o văzut, continuă ţiganul. 

 

  

Q De ce sunt ţiganii negri?  

A Pentru că, atunci când s-au născut ei, barza

  era în concediu şi i-a adus cioara! 
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Un țigan prinde peștișorul de aur și, fiind cam micuț, 

îl învârteşte pe toate părțile și nu știe ce să facă cu el. 

Peștele nu mai rabdă: 

- Hai, mă omule, pune-ți o dorință! 

- Ce fel de dorință? 

- Păi, cum să-ți explic... Ieri, de exemplu, m-a prins 

un bătrânel, m-a rugat să-i dau 1 000 000 de euro și eu i-

am îndeplinit dorință. Dar tu, ce vrei? 

- Adresa lui! 

 

  

Într-o zi, primarul oraşului se duce în vizită pe la 

ţigani. 

- Hai noroc, bine v-am găsit! 

- Să trăiască dom' primar! 

- Mă, ce aţi zice voi dacă v-aş da la toţi case? 

- O, pupaţi-aş tălpile, ia un pahar de vin să bem. 

- Dar ce aţi zice dacă v-aş oferi cele mai tari maşini 

din lume? 

- Ce bine ar fi! Mai ia un pahar de vin, că tare ne 

bucurăm. 

- Şi vă voi găsi la toţi locuri de muncă! 

Ţiganul îi ia paharul din mână şi zice: 

- Ce ai, dom' primar, te-mbătaşi?! 

 

  

Q Cum zic ţiganii când ajung prima oară  

  în Paris, în faţa Turnului Eiffel? 

A „Haauleu, cât fieeer veeechi!” 
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Un ţigan conducea Merţanu şi deodată face pană de 

cauciuc. Se dă jos din maşină să schimbe roata şi cum 

meşterea la ea, din senin, apare un alt ţigan şi îl întreabă: 

- Ce faci aici manca-ţi-aş? 

- Păi, scot roata. 

Atunci al doilea ţigan sparge parbrizul şi spune sa-

tisfăcut: 

- Gata, frate, eu iau casetofonul. 

 

  

Doi cerşetori, ţigani români în Italia, se întâlnesc şi 

se întreabă unul pe altul: 

- Câţi bani ai strâns azi? 

- 10 euro. 

- 10 euro? Ce ai făcut de ai strâns doar 10 euro? 

- Am făcut de toate: îmbrăcat ponosit, sărăcăcios, 

faţă de milog, am şi scris pe o plăcuţă de carton că am o 

nevastă şi patru copii de întreţinut. Dar tu cât ai câştigat? 

- 5000 de euro! 

- Ce?! Cum ai procedat de ţi-au dat aşa de mult? 

- Am pus lângă mine o bucată de carton pe care 

scria: „Îmi lipsesc 10 euro să mă întorc în România!” 

 

  

Ţiganul merge acasă: 

- De-ai şti, muiere, ce eşarfă am vrut să-ţi aduc... 

- Şi de ce n-ai adus-o, mânca-ţi-aş? 

- N-am putut, tot la mine se uită vânzătoarea. 

 



 

 
 

564 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

  

Ţiganul vine acasă târziu şi Piranda îl ia la rost: 

- Unde ai umblat, blestematule? 

- La şedinţă, fă! 

- Şedinţă, mo?! Mă prosteşti în faţă? 

- Stai aşa, fă. Să moară mama, am fost la şedinţă. A 

venit cineva de la guvern şi ne-a zis: „Citez: În 2002 vom 

avea de două ori mai multă carne. Citez: Va creşte salariul 

cu 100%”. Şi alte chestii din-astea. 

- Da' ce înseamnă, mă, „citez”? 

- Nu ştiu, dar cred că înseamnă că un fel de „sanchi”. 

 

  

Puradelul îl întreabă pe Bulibaşa ce este democraţia: 

- Atunci când cheltuim ajutorul social în două zile şi 

apoi mergem şi luăm ce-i al altuia, aia e democraţia! 

- Şi ăla nu zice nimic? 

- Ba da, dar aia e rasism! 

 

  

Ţiganca întârzie. La sosirea ei, ţiganul o ia la rost: 

- Unde-ai fost, fă? 

- La servici. 

- Fă, te rup, până la ora asta la servici? 

- Taci, omule, c-am luat salariul şi am fost la piaţă. 

- Şi ce ai cumpărat, fă? 

- Ete, asta am cumpărat, zice ţigana şi îi arătă o 

lingură de lemn. 

- Auzi fă, fir-ai a dracu', noi n-avem bani de-o ţuică şi 

tu cumperi mobilă! 
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Ţiganca borţoasă în intersecţie, i se rupe apa. Ce să 

facă, ce să facă!? Vede un poliţist dirijând intersecţia: 

- Hauleo, mânca-ţi-aş chipiul lu' matale, mi se rupse 

apa şi am gemeni, ajută-mă şi pe mine să nasc, trăiască 

familia ta de haladit! 

- Doamnă, eu nu am pregătire medicală, nu pot! 

- Hai, bă prinţişorule, că nu ie greu, aştepţi acolo să 

iasă plodu', tai cordonul ăla cu briceagu' şi gata. 

Poliţistul acceptă. Dă să iasă primul băiat, scoate 

capul şi intră înapoi. Înăuntru, îi spune celuilalt: 

- Bă, pupa-ti-aş ochii, hai prin spate, că în faţă e 

curcanii. 

 

  

O ţigancă se duce la teatru. La întoarcere, ţiganul o 

întreabă: 

- Cum a fost, fă, la teatru? 

- Stai să-ţi povestesc. La intrare, toată lumea ţinea 

beletele în mână, aşa că l-am scos şi eu. La uşă, unul mi-a 

rupt beletul. Am vrut să ţip, dar, cum nimeni nu ţipa, n-am 

mai ţipat nici io. Am intrat, m-am pus pe scaun şi deodată 

s-a stins lumina. Am vrut să ţip, dar, cum nimeni nu ţipa, n-

am mai ţipat nici io. La un moment dat, ăla de stătea lângă 

mine, mi-a băgat mâna între picioare. Am vrut să ţip, dar, 

cum nimeni nu ţipa, n-am mai ţipat nici io. 

- Lasă asta, fă. Piesa, piesa cum a fost? 

- Mult mai mare decât a ta! 
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O grămadă de pescari, cu scule de mii de dolari, 

momeală de sute de parai etc. Apare un ţigan cu un băţ de 

1.5 metri, o sfoară şi un ac. Pune o boabă de mămăligă în 

ac şi aruncă. Scoate numai crapi de 4, 5, 7, 10 kile. Se uită 

la ei, şi-i aruncă înapoi. Restul pescarilor, înnebuniţi. 

- Mai ţigane, dar de când te-ai apucat de pescuit 

sportiv? 

- Adică cum sportiv, manca-ţi-aş? 

- Păi prinzi, îl arunci, prinzi, îl arunci... 

- A, nu pescuiesc sportiv, îi arunc pentru că n-am 

tigaie aşa mare acasă. 

 

  

Ţiganii se mută la bloc. Fata se dezbracă seara şi se 

plânge la mă-sa: 

- Mamă, să cumperi perdele ca toţi vecinii se uită 

când mă dezbrac!  

La care ţiganul: 

- Nu-i nimic, lasă că se dezbracă mă-ta şi atunci o să 

ne cumpere ei perdele! 

 

  

Ţiganu' către cumătru-său: 

- Să vezi, mânca-ţi-aş, nevastă-mea a cumpărat o 

perie de WC. 

- Şi cum e? 

- Merge, dar ziarul era mai bun. 
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ADEVĂRURI 
SPUSE ÎN GLUMĂ 
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Şeful spune o anecdotă. Toţi râd în hohote, în afară 

de unul. 

- Tu de ce nu râzi? îl întreabă colegii. 

- Nu mai are niciun rost! De mâine nu mai lucrez aici. 

 

 
 

  

Dacă vă e frică să nu vă îngrăşati, beţi înainte de 

fiecare masă, 100g de ţuică. Ţuica elimină frica! 

 

  

Am un respect deosebit pentru pisici. Mi-am dus 

pisica in alt oras, am lăsat-o la groapa de gunoi, printre 

boschetari, fără nici o posibilitate de supraviețuire. Dar s-a 

întors acasă. Fără urlete, fără amenințări, fără reclamații la 

poliție. 

Nu ca soacră-mea! 
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Pentru unii umorul este ca și o limbă străină: fără 

subtitrare nu înțeleg nimic! 

  

  

Soția i-a mărturisit soțului că l-a înșelat când el a 

fost la pescuit. Și el a dispărut. Nu l-a vazut o săptămână. 

Apoi a început abia-abia să-l vadă cu ochiul drept! 

 

  

Şeful este persoana care vine la timp la serviciu în 

ziua în care tu întârzii şi întârzie în acele zile în care tu vii 

la timp. 

 

  

100 de boxeri au fost întrebaţi despre pericolul 

sportului pe care-l practică. 10% au spus că boxul este 

periculos pentru sănătate. 90% nu au înţeles întrebarea. 

 

  

M-am cazat la hotelul ăsta de cinci stele, lux ce mai... 

Vă spun, prosoapele erau atât de groase că abia am 

reușit să închid valiza! 

 

  

Oamenii au fost creați ca să fie iubiți, iar obiectele ca 

să fie folosite. 

Motivul pentru care este acum haos în toată lumea 

este pentru că obiectele sunt iubite, iar oamenii sunt 

folosiți. 
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Dacă toți barbații sunt la fel, de ce femeile aleg? 

 

  

Mulţi din cei necăsătoriţi visează să aibă o soţie 

frumoasă şi deşteaptă. 

Mulţi din cei căsătoriţi visează acelaşi lucru.  

 

  

Cea mai distrugătoare explozie este explozia de en-

tuziasm la un prost. 

 

  

Bărbaţilor, ţineţi minte: dacă vreţi să nu fiţi înşelaţi, 

femeia trebuie să aibă şifonierul plin de haine, astfel încât 

amanţii să nu aibă loc acolo! 

  

  

- Care este diferența dintre o femeie și o greșeală? 

- Când găsești greșeala, problemele dispar. Când gă-

sești o femeie, problemele încep să apară! 
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    La cât de mult ne place școala, vom ajunge în 

situația în care un bărbat va cuceri o femeie doar cu un 

singur mesaj pe Facebook scris CORECT! 

 

  

Soţia mea este expertă în arta gătitului… Toată 

ziulica stă în faţa oglinzii şi se găteşte! 
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Bărbaţii ar spune mai puţine minciuni dacă femeile 

ar pune mai puţine întrebări. 

 

  

Telefoanele sunt tot mai subțiri și mai deștepte pe 

când oamenii invers. 

 

  

Psihologul este un tip care-ți ia o grămadă de bani ca 

să-ți pună toate întrebările pe care soția ți le pune gratis. 

 

  

Senzațional! A fost descoperit singurul român care 

deține Windows cu licență!  

 

  

- Am început sa trăim mai bine, a spus conducerea 

țării. 

- Suntem bucuroși pentru voi, a spus poporul. 

 

  

Ultimul studiu medical la nivel național: la rezultatul 

analizelor medicii au constatat ca tot mai multe persoane 

de etnie romă suferă din cauza lipsei de fier. 

    

  

Eu nu înțeleg de ce în parc scrie:  

„Interzis animalelor!”.  

Ce, animalele pot citi?! 
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Dinții către limbă:  

- Dacă te presăm puțin te putem tăia !  

Limba:  

- O singură înjurătură dacă rostesc unei persoane 

zburați toți 32! 

 

  

Oamenii de știință britanici au inventat un dispozitiv 

care vă permite să treceți cu ușurință prin pereți. Ei au 

denumit acest dispozitiv ușă. 
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Cercetătorii britanici au descoperit că numărul 

picioarelor obosite este de două ori mai mare decât 

numărul capetelor proaste. 

 

  

Ieri seară, eu şi soţia mea am ajuns la compa-

tibilitatea sexuală ideală: amândoi am avut dureri de cap! 

 

  

Înainte eram sărac, dar mi-am cumpărat un dic-

ţionar de sinonime şi acum sunt nevoiaş, sărman, oropsit 

şi necăjit. 

 

  

În unele familii moderne bărbatul se ocupă de casă, 

iar celălalt bărbat câştigă bani. 

 

  

Dacă te-ai rătăcit noaptea în pădure, priveşte spre 

steaua polară. Ea este mult mai mică decât problemele 

tale. 
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NEVERTEBRATE 
ŞI UN PIC 
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Doi purici discută, iar pe trotuarul de vis-a-vis sărea 

sprintenă o puricoaică rujată, înzorzonată cu un mini total, 

la care unul dintre ei îl atenţionează pe celălalt: 

- Măi, fii atent ce bucăţică bună dincolo!... 

- Dă-o dracului de curvă, o cunosc... Am fost ieri la ea 

şi m-a umplut tot cu DDT. 

 

  

Ţânţarul se duce la Frunzuliţă: 

- Tu, Frunzuliţă lasă-mă să te înţep! 

- Nu, nu, nu!  

A doua zi: 

- Hai tu, frunzuliţă, lasă-mă să te înţep! 

- Nu, mă, ţânţare! 

A treia zi: 

- Tu, Frunzuliţă, te rog mult, lasă-mă să te înţep! 

- Bine, ţânţare! 

A patra zi, Frunzuliţa era tare uscată, supărată... 

Ţânţarul o întreabă: 

- Tu, Frunzuliţă ce-ai păţit? 

- De când m-ai înţepat nu mi-a mai venit clorofila!... 

 

  

Doi microbi: 

- Măi, azi mă simt groaznic... 

- Cum aşa? 

- Sunt bolnav! 

- Dar ce ai? 

- Penicilină... 
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Doi viermi de lemn se întâlnesc. Zice unul: 

- Azi mergem să mâncăm chinezeşte! 

La care celălalt: 

- Unde? 

- În dormitor, au sosit mobile noi din Hong-Kong... 

 

  

Un vierme îşi ameninţa iubita: 

- Dacă nu te căsătoreşti cu mine, mă arunc în faţa 

găinii... 

 

  

Două neveste de vierme se întâlnesc la o cafeluţă. 

- Unde-i azi bărbatu-tău? 

- La pescuit!... 

 

  

Mama-vierme şi cu cei doi viermişori, în cimitir. 

Mama vierme către viermişori: 

- Cine nu mănâncă bătătură, nu primeşte şi ochişor... 

 

  

Greierul îşi sărbătoreşte ziua de naştere în poiană. 

Toate insectele pădurii sunt invitate, printre ele şi miria-

podul. Petrecerea este în toi, toţi invitaţii sunt prezenţi, 

mai puţin miriapodul. După încă câteva ore, soseşte 

gâfâind şi miriapodul, urlând nervos: 

- Cine a scris la intrare ca „Folosirea preşului este 

obligatorie”?! 
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Doi limbrici, în burta unui bolnav care se cacă la ore 

regulate. 

- Auzi, dragă! Te aştept la ora cinci la ieşirea prin-

cipală! 

Aşteaptă limbricul, se face cinci, cinci jumate, şase... 

Pe la şapte, vine şi limbrica. 

- Ce s-a-ntâmplat, dragă, de-ai întârziat atâta? 

- Ce să fie dragă, am pierdut căcatul de cinci şi-am 

venit c-o băşină de ocazie! 

 

  

Puiul de melc se roagă de mama lui: 

- Mamă, lasă-mă, te rog, să trec calea ferată! 

- Acum nu se poate, dragă Fulgeraş. Peste cinci ore 

vine rapidul de Bucureşti. 

 

  

Doi limbrici, tatăl şi fiul, într-un căcat.  

- Hai, tată, să ieşim şi noi la plimbare în lume. 

- Nu, fiule, sub nicio formă! 

- Hai, tată că e aer mai curat, e mai multă libertate! 

- Nu, fiule, ţi-am explicat că nu se poate... 

- Dar, tată, e aşa frumos, e iarbă, păsărelele cântă, e 

soare... 

- Nu, fiule, că aici e ţara noastră. 

 

  

Q  Se poate mulge o muscă? 

A  Da, dacă-i încape găleată între picioare. 
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Între melci: 

- Ce vrei să te faci când vei fi mare? 

- Ospătar... 

 

  

Doi şerpi în deşert: 

- Auzi, bă, Vasile, stai un pic, că vreau să-ţi zic ceva! 

- Pleacă, bă, de-aici! 

- Stai, bă, Vasile, că vreau să-ţi zic ceva, mă! 

- Pleacă, bă, nu vezi că sunt grăbit! 

- Hai, bă, Vasile, bă! 

- Zi, mă! 

- Auzi, bă, Vasile, noi suntem veninoşi? 

- Da, bă... Dar de ce întrebi? 

- Mi-am muşcat limba! 

  

O broscuţă ţestoasă se plimbă prin pădure. Cu chiu-

cu vai, se suie ea într-un copac. Cam într-o oră ajunge şi ea 

în vârful copacului. De acolo, scoate picioruşele în afară 

carapacei şi îşi dă drumul în gol. Cade şi, după ce îşi 

recapătă cunoştinţa, o ia de la capăt: iar se urcă, ajunge în 

vârf, iar îşi dă drumul în gol. Cade ca bolovanul, îşi 

recapătă cunoştinţa, iar îi trebuie o oră să se urce până în 

vârf, iar se aruncă. Şi tot aşa...  

În acest timp, două păsări stăteau şi discutau: 

- Auzi, dragă, crezi că e momentul să îi spunem 

micuţei noastre că a fost adoptată? 
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Un purice intră într-un bar. Bea un pahar cu vodcă 

după care, dintr-un salt, iese afară, strivindu-se de asfalt. 

Intrigat, întreabă: 

- Care mi-a furat câinele, mă? 

 

  

Fluturaşul mergea voios, as usual, din floare-n floare. 

La un moment dat, una-i zice: 

- Măi, fluturaşule, ce mi-ai făcut mă ieri, că nu mi-a 

mai venit fotosinteză! 

 

  

Un ţânţar şi o muscă se ciocnesc în aer. Cum sunt ei 

ameţiţi de lovitură, musca îl întreabă pe ţânţar: 

- Ce fai maci? 

- Mut fuşte! 

  

Un crocodil, sătul de viaţă: 

- Alo! Fabrica de poşete? 

 

  

Un ţânţar zbura prin pădure. La un moment dat, 

vede o căprioară şi îşi zice: 

- Băi, ce aş fute-o pe căprioara asta, are nişte buci de 

mori!... 

Zboară el până la căprioară, pândeşte momentul şi îi 

intră în pizdă. Între timp, un vânător ocheşte căprioară şi o 

împuşcă. Ţânţarul iese din pizda căprioarei şi îşi zice: 

- Alta care mi-a murit în pulă! 
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Doi miriapozi stăteau şi se uitau la un poster ce re-

prezenta o damă cu nişte picioare interminabile. 

- Grozave picioare!, exclamă unul dintre ei. 

- Da... dar cam puţine... 

 

  

Q  Ce zice un miriapod care primeşte de ziua 

lui încălţări noi?  

A  Mii de mulţumiri!... 

 

  

Un miriapod copil se plânge: 

- Peste tot pe unde merg, calc numai şi numai pe 

urmele lui tata... 

 

  

Doi licurici se plimbau prin pădure. La un moment 

dat, unul vede o luminiţă. 

- Stai să vezi ce-o fut pe asta!  

Şi se repede în luminiţă. Celălalt îl vede că se 

întoarce cam cocoşat şi îl întreabă: 

- Ce-ai păţit, măi? 

- Băga-mi-aş... Iar am nimerit un chiştoc aprins... 

 

  

Doi purici se plimbau liniştiţi pe stradă căutând un 

loc unde să înnopteze, când văd un tip şi o tipă apro-

piindu-se şi ce îşi zic?... Să se urce pe ei. Zis şi făcut. Se urcă 
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pe respectivii şi noaptea hotărăsc să se ducă unul la tip în 

fund, iar celălalt în pizdă la tipă. A doua zi puricii schimbau 

impresii despre cum au dormit. Cel care a dormit în fund 

la tip spune: 

- Ce noapte îngrozitoare... Pe la 12 noaptea stăteam 

liniştit, când au început nişte vânturi îngrozitoare şi un 

miros îngrozitor de era să mor asfixiat! 

La care cel care a dormit în pizdă la tipă spune: 

- Asta nu este nimic, uite ce mi s-a întâmplat mie... 

Stăteam liniştit eram aproape să adorm când a apărut unul 

mic chel cu capul roşu şi-a început să mă alerge şi m-a 

alergat aşa preţ de vreo jumătate de oră de mi-a scos 

sufletul, dar tot nu mă prins şi atunci ce crezi că mi-a 

făcut? A aruncat cu castronul de smântână pe mine!... 
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ALCOOLISME 
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Şi vinu-i bun, şi hora-mi place, 

Iar tu Doamne fă-mi ce vrei 

Numa' pustnic nu mă face! 

Fă-mă floare albă-n luncă 

Ş-apoi ia-mă şi m-aruncă 

Doamne-ntre femei! 

GEORGE COŞBUC 

 

  

Cea mai bună băutură 

Este apa de izvor. 

Eu, om bun peste măsură, 

V-o las vouă, tuturor. 

ŞT. O. IOSIF 

 

  

Venind beat mort în ziua de chenzină, 

Greşind şi uşa, ce mai tura-vura, 

A nimerit în pat la o vecină! 

Deci, uite unde duce băutura...  

GEORGE PETRONE 
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Unul bea că-i băutor, 

Altul bea că-i bestie, 

Numai eu, că am umor, 

Beau aşa, de chestie.  

 

O să intru în păcat, 

Sfinte Doamne, ţine-mă! 

Pentru vin nu am ficat, 

Pentru apă... inimă! 

PĂSTOREL TEODOREANU 

 

  

Cea mai teribilă bogăţie pe termen scurt ne-o 

oferă alcoolul. 

VASILE GHICA 

 

  

Să nu uitaţi că eu am primit mai multe de la 

alcool, decât a primit alcoolul de la mine. 

WINSTON CHURCHILL 
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Oamenii sunt ca vinurile. Cu timpul, fie devin din 

ce în ce mai buni, fie se transformă în oţet.  

PAPA IOAN AL XXIII-LEA 

 

  

Cărţile mele sunt ca apa; cele ale marilor genii 

sunt ca vinul. Din fericire toată lumea bea apă. 

MARK TWAIN 

 

  

LADY ASTOR: Domnule, dacă aţi fi fost soţul meu, 

v-aş fi otrăvit băutura. 

WINSTON CHURCHILL: Doamnă, dacă aş fi fost 

soţul dumneavoastră, aş fi băut-o.   

                  

  

Tatăl meu era beţivul oraşului. De obicei pentru 

unele oraşe nu-i chiar aşa de rău, dar tocmai New 

York-ul?! 

HENRY YOUNGMAN 
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Realitatea este o iluzie care apare datorită lipsei 

de alcool. 

CALDERON DE LA BARCA 

 

  

Un dezavantaj al vinului este că face omul să 

încurce cuvintele cu gândurile. 

    SAMUEL JOHNSON  

 

  

Vinul este o poezie îmbuteliată. 

ROBERT STEVENSON 

 

  

O sticlă de vin conţine mai multă filozofie în ea, 

decât orice altă carte din lume. 

                            LOUIS PASTEUR 

                            

  

Nimic nu face viitorul să pară mai roz decât 

contemplatul printr-un pahar de Chambertin. 

              NAPOLEON BONAPARTE 
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Nu eşti beat atâta timp cât poţi sta întins pe 

podea fără să te ţii de nimic. 

DEAN MARTIN 

 

  

O femeie m-a determinat să mă apuc de băut, iar 

eu nici măcar nu am avut bunul simţ să îi 

mulţumesc! 

W.C. FIELDS  

 

  

24 de ore într-o zi, 24 de beri într-o ladă. Vreo 

coincidenţă? 

                           STEPHEN WRIGHT 

 

  

Când bem, ne îmbătam. 

Când ne îmbătam, adormim. 

Când adormim, nu păcătuim. 

Când nu păcătuim, ajungem în rai. 

Aşa că hai toţi să ne-mbătam şi să mergem în rai! 

BRIAN O'ROURKE     
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Când am citit despre lucrurile rele cauzate de 

băutură, m-am lăsat de citit. 

HENRY YOUNGMAN 

 

  

Într-adevăr, alcoolul este posibil să fie cel mai 

mare duşman al omului. Dar Biblia ne învaţă că 

trebuie să ne iubim duşmanii... 

FRANK SINATRA 

 

  

Oamenii de rând trăiesc ca să mănânce şi să bea. 
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Oamenii de valoare mănâncă şi beau ca să simtă 

că trăiesc. 

SOCRATE 

 

  

Berea este dovada că Dumnezeu ne iubeşte şi de-

asta vrea să fim fericiţi! 

                                             BENJAMIN FRANKLIN 

 

 

  

Nu-mi trebuie decât o bere ca să mă îmbete. 

Problema este că nu-mi amintesc dacă este a 

treisprezecea sau a paisprezecea.... 

GEORGE BURNS    
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BEŢII 
 



 

 
 

592 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Un american bogat, după ce a primit Trabantul 

comandat, zice admirativ: 

- Ce ţi-e şi cu nemţii ăştia! Ca întotdeauna, foarte 

meticuloşi. Înainte de a trimite maşina, au trimis modelul 

de plastic... 

 

TRABANTUL 
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Q Unde are Trabantul tracţiunea?  

A În faţă. Pe dreapta... 

 

  

Q Ce s-a întâmplat dacă la schimbarea culorii sema-

forului în verde Trabantul rămâne pe loc?  

A Probabil că Mercedesul din spate a pornit 

ventilaţia... 

 

  

Q Aţi auzit că există un Trabant în versiune 16 V?  

A Patru ventile la fiecare roată... 

 

  

Q De ce se alintă Trabantul „Trabi”? 

A Pentru că este atât de încet. Dacă ar fi mai rapid s-

ar chema „Galopi”!... 

 

  

Q Când atinge un Trabant viteză maximă?  

A Atunci când este tractat... 

 

  

Q Cum recunoşti un Trabant modelul „Sport”?  

A După tenişii de la geamul din spate... 
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Un Trabant vrea să iasă din parcare şi vede ca în 

drum îi stă un mare căcat. Trabantul se răsteşte: 

- Dă-te, bă, căcatule de-o parte, nu vezi că o maşină 

vrea să treacă?... Căcatul începe să râdă cu poftă. 

- Măi, păi dacă tu eşti maşină, atunci eu sunt 

îngheţată „Profiterol”! 

 

  

Un proprietar de Trabant în magazinul de piese auto 

zice vânzătorului: 

- Pentru Trabantul meu, aş dori două ştergătoare de 

parbriz.  

La care vânzătorul: 

- Este în ordine. Găsesc un schimb cinstit... 
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Q De ce nu are Trabantul centură de siguranţă?  

A Pentru a nu fi confundat cu un rucsac. 

 

  

Q Ce este un Trabant cu un calculator de buzunar în 

bord?  

A Răspunsul DDR la filmul „Knight Rider”. 

 

  

Q Cum se măsoară acceleraţia unui Trabant?  

A Cu un calendar. 

 

  

Q De ce are Trabantul ştergătoare de parbriz şi pe 

dinăuntru? 

A Pentru ca şoferul să poate să scuipe cu necaz: 

„Ptiu, ce căcat de maşină mi-am luat!”. 

 

  

Q Cum poţi prinde un Jaguar?  

A Cu Trabanturi otrăvite. 

 

  

Q De ce nu au existat sexshop-uri în DDR?  

A Pentru că un Trabant e mai bun ca orice vibrator. 
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O farfurie zburătoare cu marţieni aterizează în fostul 

DDR. Doi marţieni părăsesc nava şi pleacă în cercetare. 

Când întâlnesc primul Trabant o iau speriaţi la fugă şi urcă 

înapoi în navă. Şeful lor îi întreabă: 

- Ce s-a întâmplat? De ce sunteţi aşa speriaţi? 

- Aia de pe Jupiter sunt deja aici... 

 

  

Ştiaţi că Trabantul a câştigat locul al doilea la 

încercările în canalul de vânt?  

Locul întâi l-a câştigat un dulap. 
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La unificarea Germaniei s-au făcut încercări de a 

dota Trabantul cu motoare VW Golf. Un motor de testare 

este intervievat: 

Q Şi cum vă simţiţi într-un Trabant? 

A Ca un aparat de impulsuri cardiace într-un 

cadavru. 

 

  

Q De ce se numeşte Trabantul 601?  

A 600 aşteaptă după el, unul îl primeşte. 
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Q De ce se vindeau Trabanturile şi cu o pereche de 

vâsle?  

A Pentru a putea înainta şi pe strada udă. 

 

  

Q Care e diferenţa dintre un Trabant şi un avion cu 

reacţie? 

A Avionul cu reacţie îl vezi înainte de a-l auzi, iar 

Trabantul îl auzi înainte de a-l vedea... 
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Managementul spargerii unei bănci. 
 

 

 

MANAGEMENT 

CU APLICAŢII   
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La spargerea unei bănci, participă doi spărgători. 

Primul strigă: „Nu mişcă nimeni! Țineţi cont: banii sunt ai 

altora, viaţa este a voastră.” Toată lumea din bancă s-a 

întins pe podea, în linişte.  

Asta se numeşte Schimbarea Modului de Gândire –

Schimbarea modului convențional de gândire. 

  

  

O tipă se întinde provocator pe masa din faţa ei, 

încercând să atragă atenţia. Spărgătorul i se adresează: „Vă 

rugăm să fiți civilizată! Acesta este un jaf, nu un viol!” 

Asta se numeşte Profesionalism – Concentrează-te 

doar pe ceea ce ştii să faci. 

  

  

Când s-au întors de la seif, spărgătorul cel tânăr (cu 

studii MBA) i-a spus hoţului mai bătrân (care avea doar 

studii primare) „Hai să numărăm câţi bani am furat!”. 

Hoţul bătrân, indignat îi răspunde: „De ce să pierdem noi 

atâta timp şi să ne prindă, când putem să aflăm diseară, de 

la ştiri, câţi bani lipsesc din bancă?” 

Asta se numeşte Experienţă. În zilele noastre, 

experiența este mult mai importantă decât calificările de pe 

hârtie de la cursurile POSDRU. 

  

  

Imediat după ce hoţii au părăsit banca, directorul i-a 

ordonat casierului să cheme repede poliția. Casierul, după 

ce se gândi o secundă, îi răspunse: „Domnule Director, nu e 
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mai bine să punem 5 milioane de euro deoparte şi să 

spunem că i-au furat hoţii?” 

Asta se numește Trasformarea ameninţărilor în 

oportunităţi: a întoarce o situație defavorabilă în 

avantajul tău. 

  

  

Casierul, zâmbind: „Ar fi minunat să avem câte o 

spargere în fiecare lună!”. 

Asta se numeşte Oportunitate. Fericirea este cea mai 

importantă. 

  

  

Seara la ştiri se anunţă că doi hoţi au intrat într-o 

bancă şi au dat o spargere de 100 mil. €. 

Hoţii au început să numere banii (de mai multe ori şi 

nu le ieşeau decît 20 de milioane). Furioşi, au început să 

înjure: „# € @ &, noi am făcut planuri, am riscat ani grei de 

închisoare sau poate chiar viaţa şi directorul s-a ales cu 80 

de milioane, cât ai bate din palme?!?”. 

Asta se numește Ştiinţă managerială. Cunoașterea 

este mai valoroasă decât aurul! 

  

  

Directorul băncii este fericit şi zâmbitor, că 

pierderile lui de la bursa de valori sunt acum acoperite de 

acest jaf. Plus că i-au ieşit şi câteva milioane bune bani de 

buzunar.  Iar banca este pe profit. 

Asta se numește Arta managementului: Curajul de 

a-ţi asuma riscuri! 
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MARKETINGUL 

AGĂŢATULUI 
 

 
 

  

Eşti la o petrecere şi vezi o fată superbă. Te duci la 

ea şi îi spui: "Sunt extrem de bine dotat. Culcă-te cu mine". 

Asta înseamnă marketingul direct. 
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Eşti la o petrecere împreună cu prietenii şi vezi o 

fată superbă. Unul dintre prietenii tăi se duce la ea, arată 

spre tine şi spune: "Tipul ăla este extrem de bine dotat. 

Culcă-te cu el". 

Asta înseamnă publicitate. 

 

  

Eşti la o petrecere şi vezi o fată superbă. Te duci la 

ea şi îi iei numărul de telefon. A doua zi o suni şi îi spui: 

"Bună. Sunt extrem de bine dotat. Culcă-te cu mine". 

Asta înseamnă telemarketing. 

 

  

Eşti la o petrecere şi vezi o fată superbă. Te ridici, îţi 

aranjezi cravata, te duci spre ea, îi oferi de băut, îi deschizi 

uşa (de la maşină), o ajuţi să urce, te oferi să o duci până 

acasă, după care spui: "Că veni vorba. Sunt bine dotat. Nu 

ai vrea să te culci cu mine?" 

Asta înseamnă PR. 

 

  

Eşti la o petrecere şi vezi o fată superbă. Vine spre 

tine şi îţi spune: "Ştiu că eşti extrem de bine dotat! Am 

vreo şansă să te culci cu mine?" 

Asta înseamnă recunoaşterea brandului. 
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Eşti la o petrecere şi vezi o fată superbă. Te duci la 

ea şi îi spui: "Sunt extrem de bine dotat. Culcă-te cu mine". 

Tipa îţi dă o palmă cât de tare poate. 

Asta înseamnă feedback-ul din partea clienţilor. 

 

  

Eşti la o petrecere şi vezi o fată superbă. Te duci la 

ea şi îi spui: "Sunt extrem de bine dotat. Culcă-te cu mine". 

Ea te ia de mânăşi te duce să te prezinte soţului său. 

Asta înseamnă dezechilibru între cerere şi ofertă. 

 

  

Eşti la o petrecere şi vezi o fată superbă. Te duci la 

ea, dar înainte să poţi spune ceva, vine un alt bărbat şi îi 

spune: "Sunt bine dotat. Ai vrea să te culci cu mine?", iar ea 

pleacă împreună cu el. 

Asta înseamnă competiţia pe aceeaşi piaţă. 

 

  

Eşti la o petrecere şi vezi o fată superbă. Te duci la 

ea şi înainte să-i spui: "Sunt bine dotat. Culcă-te cu mine", 

vine soţia ta. 

Asta înseamnă restricţia de a intra pe pieţe noi. 

 

  

Eşti la o petrecere şi nu vezi nici o fată frumoasă. 

Asta înseamnă lipsa unei pieţe de desfacere. 
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CUMPĂRARE 

ŞI LEASING 
 

CUMPĂRARE 
Divorţat după 5 ani de mariaj, Paul Mc Cartney are 

de plătit fostei soţii, Heather Mills, nici mai mult, nici mai 

puţin decât 49.000.000$. 

Presupunând că a avut un act sexual în FIECARE 

noapte a celor 5 ani (fapt puţin probabil), acesta l-ar fi 

costat pe ex-Beatles 26.849$/noapte. 

Priviţi-o pe Heather: 
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LEASING 
Kristen, prostituata care a avut o legătură cu Elliot 

Spitzer, ex-guvernatorul statului New York, pretindea 

4.000 $ pe noapte. Dacă Paul McCartney ar fi "angajat-o" 

pe Kristen pe toată durata celor 5 ani, el ar fi trebuit să 

plătească 7.300.000$ pentru a face sex în FIECARE noapte 

(fapt destul de probabil), înregistrând o economie totală 

de 41.700.000 $. 

Iat-o pe Kristen: 

 

 
 

Consideraţi şi valoarea adăugată a acestei tranzacţii: 

 are 22 ani; 

 nu se plânge niciodată de migrene; 

 face tot ceea ce i se cere; 

 nu se plânge niciodată. 

Toate acestea pentru doar 15 % din cât a încasat 

cealaltă... 

Logica financiară este evidentă: Leasing-ul este mult 

mai avantajos decât cumpărarea! 

Făceţi-vă bine socotelile... 
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IADUL 
 

Un student a dat un răspuns extrem 

de amuzant la întrebarea "Iadul este endo-

termic sau exotermic?" 
 

 
 

Răspunsul plin de umor al unui elev la o întrebare 

propusă de un profesor excentric a ajuns să aibă milioane 

de vizualizări pe internet. Chiar şi profesorul a răspuns la 

glumă: i-a dat elevului nota A+ şi a publicat întreaga 

explicaţie pe internet. 
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La un examen la chimie, un profesor al Universităţii 

din Arizona a pus următoarea întrebare. "Este Iadul 

exotermic (cedează căldură) sau endotermic (absoarbe 

căldură)?". Întrebarea inedită a fost dublată de un răspuns 

de-a dreptul genial.  

 

"Mai întâi, trebuie să ştim cum se modifică masa 

Iadului de-a lungul timpului. Pentru aceasta, trebuie să 

ştim rata de mutare a sufletelor în Iad şi rata de plecare a 

sufletelor din Iad, ceea ce este destul de greu de stabilit. 

Cred însă că putem estima că, odată ce un suflet ajunge în 

Iad, nu mai pleacă de acolo. Aşadar, niciun suflet ajuns în 

Iad nu mai pleacă de acolo. Iar, în privinţa numărului de 

suflete care intră în Iad, diferitele religii care există astăzi 

pe lume ne pot da o mână de ajutor. 

Aproape fiecare religie din lume pretinde că, dacă nu 

eşti membru al acelei religii, vei ajunge în Iad. Având în 

vedere că există mai multe religii, iar fiecare individ 

aparţine cel mult unei singure religii, putem concluziona 

că toate sufletele merg în Iad. Având în vedere natalitatea 

şi mortalitatea de pe Terra, putem concluziona, de 

asemenea, că numărul de suflete din Iad creşte 

exponenţial. Acum, putem analiza rata de schimbare a 

volumului Iadului, întrucât Legea lui Boyle prevede că, 

pentru ca temperatura şi presiunea din Iad să rămână la 

acelaşi nivel, volumul Iadului trebuie să se mărească 

proporţional cu numărul de noi suflete sosite în Iad. 

Aşadar, avem două posibilităţi: 
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1. Dacă Iadul se extinde cu o rată inferioară celei de 

intrare a sufletelor în el, atunci temperatura şi presiunea 

din Iad vor creşte până când întreg Iadul se va dezlănţui. 

2. Dacă Iadul se extinde cu o rată superioară celei de 

intrare a sufletelor în el, atunci temperatura şi presiunea 

vor scădea până când Iadul va îngheţa. 

Aşadar, care este varianta corectă? 

Dacă acceptăm postulatul oferit mie de Teresa, în 

primul meu an la universitate, "Voi face dragoste cu tine 

atunci când va îngheţa Iadul" şi dacă luăm în considerare 

şi amănuntul că am făcut dragoste cu ea azi-noapte, atunci 

varianta doi este cea corectă, astfel încât sunt sigur că 

Iadul este exotermic şi a îngheţat deja. Corolarul acestei 

teorii este că, având în vedere că Iadul a îngheţat, nu mai 

primeşte noi suflete şi, în aceste condiţii, cei dispăruţi nu 

pot ajunge decât în Rai, dovedind existenţa divinităţii. 

Ceea ce explică de ce, azi noapte, Teresa ţipa întruna "Oo, 

Doamne!". 
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MUŞATISME 
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Unii trăiesc gratis, alţii degeaba. 

 

  

Dacă într-o vorbă îndeşi mai mult decât încape, 

devine vorbă goală. 

 

  

De ce prostul e mărginit, când prostia e 

nemărginită? 

 

  

Bănuitorul se trezeşte înaintea ceasului deşteptător, 

ca să-l controleze dacă sună exact. 

 

  

În fiecare zi de primăvară când vin rândunelele, 

pesimistul fredonează "vezi rândunelele se duc". 

 

  

Caloriferul stins e mai rece decât frigiderul în 

funcţiune. 

 

  

Dragostea: Bătăi de inimă pentru dureri de cap; 

Sentimentul care vine în galop şi dispare în vârful 

picioarelor. 

 

  

Femeile nu înşeală, compară. 
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Lanţurile au redactat definiţia libertăţii. 

 

  

Idee bine clocită trebuie să facă adepţi, nu pui. 

 

  

De ce au militarii acte de stare civilă? 

 

  

Ca să măsori distanţele, trebuie să le şi străbaţi. 
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Fost primar, fost prefect, fost senator, fost ministru, 

conu’ Mişu a fost numai un fost. 

 

  

Marele cusur al femeilor este că te iubesc, totdeauna, 

când ai altceva de făcut. 

 

  

Nu sunt sensibil la frig. Chiar şi gerul mă lasă rece. 

 

  

E frumos să fii bun, dar trebuie să fii şi bun la ceva. 

 

  

Numai după invidia altora îţi dai seama de propria 

ta valoare. 

 

  

Când stai de vorbă cu proştii numai duminica e o 

adevărată sărbătoare. 

 

  

Fericirea se trăieşte numai de la o clipă la alta. Între 

ele bagă intrigi viaţa. 

 

  

Fiecare inimă are podul ei cu vechituri, pe care nu se 

îndură să le arunce niciodată, dar le  scutură din când în 

când. 



 

 
 

621 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 

  

Laşitatea este sentimentul care n-are nici măcar 

curajul să spună cum îl cheamă. 

 

  

Plictiseala lungeşte ziua şi scurtează viaţa. 

 

  

Plantă care provoacă insomnii unora: laurii altora. 

 

  

Minciuna premeditată nu mai e chestiune de 

fantezie, ci de caracter. 

 

  

Adevăraţii cai de cursă nu aleargă pentru premii, ci 

numai ca să-şi pună sângele în mişcare. 

 

  

Gloria, când moare, nu face testament în favoarea 

nimănui. 

 

  

Cu vremea să mergi în pas, nu la pas. 

 

  

Nu gloria este efemeră, ci numai cei ce o au. 

 

  

Amintirile unora se numesc remuşcări. 
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Amintirile sunt asemenea cărţilor din biblioteca ta. 

Cauţi câte una când nu mai ai nimic nou de citit. 

 

  

În ziua victoriei, nu uita să-ţi aminteşti şi de 

înfrângerile anterioare. 

 

  

Una e să crezi şi alta e să fii credul. 

 

  

Una e să ceri, alta să cerşeşti, şi cu totul altceva să 

revendici.. 

 

  

Amabilitatea adevărată trebuie să fie, în primul 

rând, o chestiune de caracter şi apoi una de educaţie. 

 

  

Nu plânge fără motiv şi nu plânge când ai motive. 

 

  

Când ţi se cuvine ceva, să nu ceri. Pretinde. 

 

  

Noaptea, viteza gândului circulă în "ani-întuneric". 

 

  

Fără mâna omului, omenirea ar fi trăit în patru labe. 
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În fiecare tren al lumii, viaţa circulă pe 

compartimente. 

 

  

Era atât de urât, încât atunci când se strâmba, părea 

mai draguţ. 

 

  

Când priveşti marea, gândul o ia în derivă. 
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Suntem chit, tinere confrate. Dumneata nu mă 

cunoşti şi eu nu te recunosc. 

 

  

Poţi să fii într-o ureche şi totuşi foarte serios la 

treabă: dacă eşti ac. 

 

  

Bănuiala e serviciul de spionaj al oamenilor 

neînarmaţi pentru viaţă. 

 

  

Te-ai întrebat vreodată câte mâini au făcut pâinea, 

pe care, cu una singură, o duci la gură? 

 

  

Şi dacă ai chelit, ce? Parcă pe lumea asta nu sunt şi 

vulturi pleşuvi? 

 

  

Focul sacru nu se aprinde cu chibrituri. 

 

  

Numai covoarele se nasc ca să fie călcate în picioare. 
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TUNSOAREA 
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Într-o zi un florar a mers la un frizer pentru o 

tunsoare. După tunsoare, el a întrebat despre factura lui, 

iar frizerul a răspuns, „Eu nu pot accepta bani de la tine, eu 

fac asta în folosul comunităţii în această săptămână.” 

Florarul a fost mulţumit şi a plecat din magazin. 

A doua zi când frizerul a mers să deschidă atelierul 

său a găsit la uşa lui un „mulţumesc”, cărţi şi un buchet 

mare de trandafiri roșii, pentru el. 

Mai târziu, un poliţist vine pentru o tunsoare, şi 

atunci când el încearcă să plătească factura lui, frizerul a 

răspuns din nou: „Eu nu pot accepta bani de la tine, eu 

lucrez în folosul comunităţii în această săptămână.” 

Poliţistul a fost fericit şi a părăsit magazinul. 

A doua zi când frizerul a mers să deschidă atelierul 

său, a găsit la uşa lui un „mulţumesc”, cărţi şi o duzină de 

gogoşi, pentru el. 

Apoi, un congresman a venit pentru o tunsoare, şi 

când a vrut să plătească factura lui, frizerul a răspuns din 

nou: „Eu nu pot accepta bani de la tine. Eu lucrez în folosul 

comunităţii în această săptămână.” Congresmanul a fost 

foarte fericit şi a părăsit magazinul. 

În dimineaţa următoare, când frizerul a mers să 

deschidă atelierul său a găsit o duzină de congresmani 

aliniați, în aşteptare pentru o tunsoare gratis. 

 

Aceasta, dragii mei prieteni, ilustrează diferenţa 

fundamentală dintre cetăţenii ţării şi politicienii care-i 

conduc. 
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AVEM DI TĂTI 
 

România, de-a lungul istoriei, s-a aflat mereu la 

răscruce de vânturi, între trei mari imperii. 

De la 1393 la 1877 (484 ani) Muntenia, Moldova şi 

Transilvania au plătit Imperiului Otoman 1.066.305.780 

lei-aur, sau 341.021 kg aur (341 tone aur). 

Imperiul Habsburgic a ţinut sub ocupaţie Transil-

vania, între 1687 şi 1918 (231 ani), Banatul, între 1718 şi 

1918 (200 ani), Oltenia, între 1718 şi 1739 (21 ani) şi 

Bucovina, între 1775 si 1918 (143 ani) şi a stors aceste 

provincii de 2.450.000000 lei-aur, sau 857.500 kg aur 

(858 tone aur). 

În perioadele de ocupaţie rusească, între 1769 şi 

1854 (85 ani), Moldova şi Muntenia au fost stoarse de 

200.000.000 lei-aur, sau 64.516 kg. aur (65 tone aur). 

Cu alte cuvinte, Imperiul Habsburgic, stăpânind 231 

ani Transilvania şi 100 ani Bucovina, a jecmănit de două 

ori mai mult decât turcii (484 ani) şi de patru ori mai mult 

decât ruşii (85 ani). 

Fără a mai pune la socoteală tezaurul trimis spre 

păstrare ruşilor şi nici uriaşele despăgubiri de război 

impuse României la sfârşitul WW2, înseamnă o pagubă de 

1.264 tone aur, care astăzi ar fi valorat peste 63 mld. 

EURO, adica 2/3 din datoria externă curentă a României… 

 

Şi cu toate acestea... 
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Să dăm câteva exemple: 
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631 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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635 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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638 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII 

MONDIALI AI BANCURILOR 
FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST 

Volumul VI  

Culegere, selecţie şi prelucrare  

de FLORENTIN SMARANDACHE 

CUM ÎŢI AŞTERNI, CUM VINE ALTUL ŞI SE CULCĂ ÎN LOCUL TĂU! 
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Ești un cetățean român pensionar bolnav și guvernul spune că nu există nicio 

îngrijire medicală la domiciliu disponibilă pentru tine. 

Deci, ce faci? 

Planul nostru pentru pensionarii de 65 ani sau mai în vârstă: vi se dă o armă și 

patru gloanțe. 

Vi se permite să trageţi în patru politicieni. 

Desigur, acest lucru înseamnă că veţi fi trimis la închisoare, dar aveţi avantajul 

ca veți primi trei mese pe zi, un acoperiș deasupra capului, încălzire centrală, aer  

condiţionat şi tot suportul de îngrijire a sănătății de care ai nevoie! 

Aveţi nevoie de dinţi noi? Nicio problemă. Nevoie de ochelari? Asta-i grozav. 

Aveţi nevoie de un nou șold, genunchi, rinichi, plămâni sau inimă? Sunt toate 

acoperite. 

Ca un bonus, copiii dvs. pot veni în vizită la dumneavoastră la fel de des cum o 

fac acum. 

Și cine va plăti pentru toate astea? Este același guvern care tocmai ţi-a spus că nu 

își poate permite să te îngrijească după ce ai plătit 40 de ani taxele către stat. 

Și poți să scapi de patru politicieni inutili, şi, în plus, pentru că ești un prizonier, 

nu trebuie să mai plăteşti taxe pe venit. 

Este aceasta o țară mare sau ce? 
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