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MORAVU’ DE VEST – «FĂ-TE DE RÂS» - campanie de îndreptat moravuri
Campania « FĂ-TE DE RÂS » se doreşte a fi o metaforă, o constatare a vieţii, un zâmbet sincer şi 

larg, un hohot de râs aproape gălăgios, la fel ca acela al românaşului neuronal care ştie că râsul sănătos 
şi inteligent poate reda starea sufletească a oricărui individ prins în dinamicul cotidian, individ care din 
când în când se opreşte, zâmbeşte şi este copleşit.

Campania « FĂ-TE RE RÂS » prezintă simptomele eludării problemelor de bază printr-o terapie a 
râsului şi înseamnă adoptarea unei neutralităţi neangajate. Ea presupune abandonul oricărui sentiment 
negativ, a oricărui viciu sau nărav, în favoarea faptului brut, a umorului.

Etapa I : HOT – HOTE DE IUNIE
HOT – HOTE DE IUNIE face parte dintr-un proiect pe termen mediu şi lung, amplu şi complex, al 

Moravului, iniţiat în scopul îndreptării măcar a unor moravuri din societatea  virtuală sau reală în care  
activăm fiecare,  după bunul  plac  şi  pofta  inimii.  Pofta  de  râs  a  inimii,  hazul  de  necaz şi  râsul  care 
îndreaptă moravurile vremii.

Începând cu 15 iunie1 şi sfârşind după o lună calendaristică prima etapă a campaniei « FĂ-TE DE 
RÂS », la 16 iulie 2008,  HOT – HOTE DE IUNIE, urmăreşte pe planul maselor virtuale, ceea ce alţii îşi 
propuneau să urmărească pe plan individual.

În  perioada  mai  sus  menţionată, Moravu`  de  Vest va  publica  în  fiecare  zi  câte  un  mesaj 
umoristic în ideea de a vă stârni, chiar şi pentru o clipă, un zâmbet sănătos sau un râs gălăgios, după caz 
şi sensibilităţi!

De asemenea, sprijinul vostru la acest proiect este fundamental. Astfel că, de la oricare dintre 
voi  şi  absolut  fără  nicio  obligaţie,  Moravu`  aşteaptă  emoţionat  şi  nerăbdător  un  sprijin  –  zilnic,  se 
postează  în  cadrul  acestei  secţiuni  cel  mai  inteligent  şi  eficient  material  (banc,  proverb,  citat,  poze 
haioase  cu  voi  sau  scurte  videoclipuri  personale,  ...)  pe  care  voi  îl  trimiteţi  la  adresa  de  e-mail 
moravudevest@yahoo.com sau îl postaţi drept comentariu.

Moravu`  de  Vest,  vă  mulţumeşte  pentru  sprijin  şi  pentru  simţul  umorului  cu  care  sunteţi 
înzestrat, trăsătură a inteligenţei individuale.

1 Campania a fost propusă într-un cerc restrâns la data de 15 mai 2008;
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15 iunie – Moravu’ de Vest

Cel mai mare ghinionist, aflat într-o zi la pescuit, prinde peştişorul de aur care-i promite îndeplinirea 
unei singure dorinţe, dat fiind faptul că omul era cel mai puţin norocos.

Stă omul şi se gândeşte şi după o vreme îi spune peştişorului:
- Peştişorule, fă-mă Prinţ că ăştia au de toate şi sunt fără probleme !
Peştişorul acceptă şi îi spune că începând cu dimineaţa următoare dorinţa îi va fi îndeplinită. Ajunge 
omul acasă, se culcă şi spre dimineaţă, o mână îl bate pe umăr şi aude o voce care îi spune:
- Ferdinand, trezeşte-te, trebuie să pleci la Sarajevo !

16 iunie – Moravu’ de Vest

Un alpinist neasigurat stă să cadă de pe un perete de stâncă. Abia se mai ţine cu o mână deasupra 
prăpastiei imense. Se uită spre cer şi strigă disperat:

- Doamne, e cineva acoloooooo?!
Se aude o voce gravă:
- Da, fiule!
- Ce să fac, să nu mă zdrobesc de pământ?
- Roagă-te sa-ţi fie iertate păcatele şi desprinde-te de stâncă fără nicio teamă.
Stă puţin pe gânduri alpinistul, apoi strigă iar:
- Altcineva mai e acolo?!

17 iunie – Smeagol Jr.

O fetiţă se duce la un magazin de animale şi întreabă:
- Vă log, aveţi iepulaşi dlăgălaşi?
Inima vânzătorului se topeşte brusc. Se aşează pe vine lângă fetiţă şi o întreabă:
- Vlei un iepulaş dlăgălaş alb sau unul dlăgălaş moale, neglu şi pufos? Sau poate pe cel dlăgălaş  

şi maloniu de acolo?
Fetiţa se înroşeşte, se leagănă puţin pe călcâie, îşi pune mânuţele pe genunchi, se apleacă în faţă şi 

răspunde în şoaptă:
- Cled că pe pitonul meu îl doale în cul de cale...

Despre capitalism, companii şi vaci

CAPITALISM TRADIŢIONAL
Ai două vaci. Vinzi una şi cumperi un taur. Cireada se înmulţeşte şi economia prosperă. Le vinzi 

şi ieşi la pensie cu profitul.
CAPITALISM CORPORATIST (TIP ENRON)

Ai două vaci. Vinzi trei dintre ele companiei tale listate public, folosind scrisori de credit deschise 
de cumnatul tău la bancă, apoi execuţi un schimb datorie/creanţă cu o ofertă generală asociată, astfel 
încât recapeţi cele patru vaci, cu o scutire de taxe pentru cinci vaci. Drepturile asupra celor şase vaci sunt 
transferate, printr-un intermediar către o companie din Insulele Cayman, deţinută în secret de acţionarul 
majoritar, care revinde companiei tale drepturile pentru toate cele şapte vaci. Conform raportului anual, 
compania deţine opt vaci, cu o opţiune pentru încă una. Vinzi o vacă pentru a cumpăra un preşedinte al 
SUA, ceea ce te lasă cu nouă vaci.  Nu se furnizează nicio foaie de bilanţ împreună cu comunicatul. 
Publicul înghite.
COMPANIE AMERICANĂ

Ai două vaci. Vinzi una şi forţezi pe cealaltă să producă lapte pentru patru. Eşti surprins când 
vaca moare.
COMPANIE FRANCEZĂ

Ai două vaci. Faci grevă pentru că doreşti să ai trei vaci.
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COMPANIE JAPONEZĂ
Ai două vaci. Le reproiectezi astfel încât să fie de zece ori mai mici decât o vacă obişnuită şi să 

producă de douăzeci  de ori  mai  mult  lapte.  Apoi creezi  imagini  animate inteligente ale  vacii,  numite 
Cowkemon, şi le promovezi la scară globală.
COMPANIE GERMANĂ

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

Ai două vaci. Amândouă sunt nebune.
COMPANIE ITALIANĂ

Ai două vaci, dar nu ştii unde sunt. Pleci în pauza de prânz.
COMPANIE RUSEASCĂ

Ai două vaci. Le numeri şi afli că ai 5 vaci. Le numeri din nou şi afli că ai 42 de vaci. Le numeri 
încă o dată şi observi că ai 12 vaci. Te opreşti din numărat vaci şi deschizi altă sticlă de votcă.
COMPANIE ELVEŢIANĂ

Ai 5000 de vaci, dintre care nici una nu-ţi aparţine. Facturezi celorlalţi cheltuieli de depozitare.
COMPANIE INDIANĂ

Ai două vaci. Te închini la ele.
COMPANIE CHINEZĂ

Ai două vaci. Ai 300 de oameni care le mulg. Declari şomaj zero, productivitate bovină înaltă şi 
arestezi reporterul care a publicat cifrele.
COMPANIE ROMANEASCĂ

Ai 6 vaci, costuri cât de 10, mulgi doar 3, alergi bezmetic printre ele, mai aduci personal pentru 
alte 5, dai faliment şi dai vina pe bou.

– Moravu’ de Vest

Un individ intră într-un cabinet medical.
Medicul: - Bună ziua, cu ce vă putem ajuta?
Individul: - Sunt bolnav, dom' doctor !
Doctorul: - Dar ce aveţi?
Individul: - Mă cred molie!
Doctorul: - În regulă, pricep. Dar ştiţi că aici e cabinet stomatologic?
Individul: - Da, ştiu, dar aveaţi becul aprins...

18 iunie – Moravu’ de Vest

La ultima  întâlnire oficială  a Consiliului de Securitate ONU, unde se discuta problema Irakului, 
după o oră de discuţii, Nicolas Sarkozy scoate un ceas cu capac să vadă cât este ora. Pe capac e gravat: 
«De la George Bush pentru Nicolas».

După o altă sesiune de negocieri, scoate şi Bush un ceas de argint cu capac,   iar pe capac e 
gravat: «De la Nicolas Sarkozy pentru George».

După  încă  două  ore  de  discuţii  tot  mai  aprinse,  Vladimir  Putin  scoate  un  ceas  din  aur  cu 
diamante. Pe capac este gravat următorul mesaj: «De la Matei Basarab pentru Vasile Lupu».

 – Smeagol Jr.

Doi poliţişti transportau un porc cu ARO. La un moment dat, pe şosea un popă face autostopul. Cei 
doi poliţişti îl văd şi hotărăsc să-l ia ca să facă mişto de el. Se urcă popa în ARO şi, din vorbă-n vorbă, 
întreabă la un moment dat:

- Unde duceţi porcul ăsta?
Cei doi îşi zâmbesc unul altuia şi unul dintre ei răspunde:
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- Îl ducem să îl facem popă!
La care preotul, pe fază, întreabă din nou:
- Şi dacă nu reuşeşte, tot poliţist rămâne?

19 iunie – Smeagol Jr.

Un poliţist cercetând un geam spart:
- Mda (oftează!), exact cum mi-am închipuit... . E spart pe amândouă părţile!

– Moravu’ de Vest

O trupă de poliţişti se adună în jurul şefului.
- Atenţiune – zice şefu' –  începem operaţiunea! Potriviţi-vă ceasurile! E 11:48! Pentru aceia cu  

ceasuri electronice: beţişor, beţişor,  scăunel, om de zăpadă...

20 iunie – Smeagol Jr.

Într-un  salon  de  reanimare,  toţi  pacienţii  sunt  conectaţi  la  aparate  de  menţinere  a  vieţii. 
Electricianul bagă capul pe uşă:

- Băieţi, luaţi o gură mare de aer că schimb o siguranţă!

– Lenebarbie

Într-o dimineaţă vine fluturaşul la floare. Şi floarea îi spune:
- Aoleu, fluturaşule, ce mi-ai făcut tu săptămâna trecută că nu mi-a mai venit fotosinteza?!

Tastele  hotărăsc să organizeze  o petrecere la  care să nu-l  invite  pe Punct.  În seara cu pricina, 
Punctul îşi face apariţia.

La intrare stăteau de pază Enter şi Space:
- Ne pare rău, Punctule, nu putem să te primim...
Punctul dă să plece, dar se răzgândeşte şi le strigă:
- Hei, nu mă recunoaşteţi ?! Sunt eu, Steluţa, da’ m-am dat cu gel!

– Moravu’ de Vest
La un concurs de paraşutişti  într-o unitate militară, Bula trebuia să facă saltul cu paraşuta, la 

aterizare să ia bicicleta, după care să alerge 15Km. Se urcă Bula în avion, ajunge în zona de paraşutare, 
sare şi trage de inelul paraşutei. Paraşuta nu se deschide. Mai trage o dată, nimic (F…i!). Încearcă inelul 
de la paraşuta de siguranţă, tot nimic ! Mai încearcă o dată, nimic nu se întâmplă şi zice:

- Parcă văd că şi bicicleta e stricată !

21 iunie – Licurici

A fost odată un bărbat perfect şi o femeie perfectă. Ei s-au întâlnit şi deoarece relaţia lor a fost 
perfectă s-au căsătorit. Nunta a fost perfectă. Iar viaţa lor în doi a fost, de asemenea, perfectă.

Într-o seară de Crăciun, în care ningea puternic, această pereche perfectă mergea cu maşina pe 
o şosea plină de curbe, când la un moment dat au văzut pe cineva la marginea străzii, care se pare că 
avea o pană. Era Moş Crăciun cu o tolbă plină de cadouri.
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Deoarece  ei  nu  voiau  să  dezamăgească  copiii  cei  mulţi  care  aşteptau  cadourile,  perechea 
perfectă l-au invitat pe Moş Crăciun să se urce în maşina lor pentru a ajunge să împartă cadourile. Şi aşa 
au ajuns în scurt timp să împartă cadourile.

Din nefericire s-au înrăutăţit condiţiile meteorologice şi cei trei au avut un accident. Unul singur 
din cei trei a supravieţuit. Care credeţi că este acela?

Gândiţi-vă mai întâi şi abia apoi vă uitaţi la răspuns!

Evident, femeia perfectă!
De ce? Ea este singura din cele trei personaje care există într-adevăr. Toată lumea ştie că Moş 

Crăciun nu există....şi ce să mai zicem de bărbaţi perfecţi ?!
Pentru femei, povestea se termină aici. Bărbaţii vor citi în continuare…

Dacă Moş Crăciun şi bărbatul perfect nu există, înseamnă că femeia a condus! Ceea ce explică 
de ce s-a şi întâmplat accidentul. 

Mai mult! Dacă eşti femeie şi ai citit şi restul poveştii, asta mai demonstrează încă o treabă: Femeile nu 
fac niciodată ceea ce li se spune !

 – Moravu’ de Vest

Un tip merge pe Autostrada 57 cu maşina şi ascultă radioul. La un moment dat, la radio, crainica 
anunţă: «…pe A 57, un şofer nebun merge pe contrasens!»

Tipul foarte indignat, în pragul unei crize de nervi, zbiară cât îl ţine voce, holbându-se prin parbriz:
- Nu unul, sute, sute !

22 iunie – Licurici

Copilul îl întreabă pe tatăl lui ce înseamnă politica. Tatăl îl aşează pe genunchi şi începe să-i explice 
folosind exemple:

- Fii atent, copilaş, eu aduc banu' în casă, deci eu sunt CAPITALISMUL. Mama ta are grijă de 
bani,  deci  ea  este  GUVERNUL.  Bunicul  tău  are  grijă  ca  totul  să  fie  în  regulă,  deci  el  este  
SINDICATUL. Bona noastră este CLASA MUNCITOARE şi cu toţii muncim ca tu, POPORUL să  
te simţi  bine şi să nu-ţi lipsească nimic.  Iar frăţiorul tău de câteva luni este VIITORUL nostru  
comun.

Copilaşul reţine tot ce a auzit şi merge la culcare. În timpul nopţii se trezeşte din cauza frăţiorului mai 
mic care făcuse pe el în scutec şi plângea. Se ridică din pat, merge spre dormitorul părinţilor să-i zică 
mamei ce s-a întâmplat, dar aceasta doarme atât de adânc încât nu reuşeşte s-o trezească şi se lasă 
păgubaş.  Merge  la  camera bonei  să-i  spună acesteia,  dar  acolo  îl  vede pe tatăl  lui  care  tocmai  se 
hârjonea cu bona în pat, în vreme ce bunicul trăgea cu ochiul pe fereastră. Nu este observat de nimeni, 
aşa că merge înapoi la culcare.

A doua zi, tatăl lui îl întreabă dacă poate să spună ce înseamnă politica folosind exemplul dat. Copilul 
îşi aminteşte de cele văzute pe parcursul nopţii şi îi răspunde:

- Politica  este  atunci  când  CAPITALISMUL  profită  de  CLASA  MUNCITOARE  în  timp  ce  
SINDICATUL priveşte neputincios. GUVERNUL doarme, nimeni nu bagă în seamă POPORUL, 
iar VIITORUL nostru este în rahat.

 – Moravu’ de Vest

Dintr-un turn de pază al unui fort din Vestul Sălbatic, santinela strigă:
- Domnule Căpitan, vin indienii!!!
- Prieteni sau duşmani?, întreabă Căpitanul.
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- Cred că-s prieteni, că vin împreună!

23 iunie – Smeagol Jr.

Doi ardeleni veniţi la oraş sunt cazaţi într-un hotel la etajul 20, iar liftul nu merge. Se hotărăsc să 
urce pe scări. Pe la etajul 5, Ion către Gheorghe:

- Gheo, am să îţi zic ceva...
- Lasa-mă în amărăciunea mea, îmi zici când ajungem...

După încă vreo 7 etaje, Ion:
- Tu, Gheo, trebe să-ţi zic ceva...
- Lasă-mă Ioane, îmi zici când ajungem, acu’ lasă-mă în pace!
În faţa uşii, Gheorghe către Ion, gâfâind ca o locomotivă:
- Ia zi acuma ce voiai sa-mi zici.
- Am uitat cheia la Recepţie!
Se apucă să coboare şi după vreo 5 etaje, Ion vrea să zică ceva.
- Lasă-mă în pace, îmi zici jos, răspunde Gheorghe.
Alte 7 etaje, Ion insistă să spună ce are de spus. Gheorghe, enervat, îl opreşte. Sleiţi de puteri, ajung 

la Recepţie şi, în sfârşit, Ion reuşeşte să întrebe:
- Măi Gheo, tu chiar nu ştii de glumă?

 – Lenebarbie

Un anunţ în ziar: “Angajăm clovn, rugăm seriozitate.”

Filosofia românului: Oare există viaţă înainte de moarte?

Un muncitor cade de pe o schelă. Singurul martor la accident este un copil. Poliţistul vine şi-l 
întreabă:
- Măi copile, de ce a căzut omul ăla de pe schelă?
- Păi, l-a pedepsit Dumnezeu.
- De ce l-a pedepsit Dumnezeu?
- Că a înjurat...
- Şi cum a înjurat?
- Futu-ţi Dumnezeii mă-tii de copil, nu mai scutura schela!

 – Licurici

În timpul scufundării Titanicului vine Căpitanul la pasageri şi le spune:
- Am 2 veşti: una proastă şi una bună! Pe care vreţi să v-o spun mai întâi?

Pasagerii: - Pe cea proastă.
Căpitanul: - În 20 de minute ne vom scufunda!
Pasagerii: - Şi cea bună?
Căpitanul: - În 100 ani vom câştiga un Oscar.

 –  Moravu’ de Vest

Un bărbat şi o femeie, într-o maşină pe autostradă, se ceartă din cauza infidelităţii bărbatului. 
Dintr-o dată, femeia îşi iese din minţi, apucă scula bărbatului, o taie, după care, enervată, o aruncă pe 
geam.
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În spate, într-o altă maşină, discută un bărbat cu fetiţa lui de 7 ani. Dintr-o dată, organul tăiat de 
femeia din prima maşină se izbeşte de parbriz, stă lipit un moment şi apoi zboară mai departe.

Surprinsă, fetiţa întreabă:
- Ce era asta, tăticule?
Ruşinat şi evitând să discute cu fetiţa un astfel de subiect, omul răspunde:
- Era doar o insectă!
Fetiţa rămâne cu un aer confuz câteva secunde bune şi apoi zice:
- În orice caz, avea ditamai p**a!

Un ascultător sună la un post de radio:
- Bună ziua!
- Bună ziua! V-ascultăm…
- Am gasit un portofel care conţine 15.000 de Euro şi o carte de identitate pe numele Popovici Mihai. Aş  
vrea să-i ofer o dedicaţie muzicală.

Într-o farmacie, patronul vede un tip rezemat de perete. Îl întreabă pe vânzător:
- Ce-i cu tipu’ ăla? Ce are?
Farmacistul:
- A venit să-i dau ceva pentru tuse. N-am găsit siropul pentru tuse, aşa că i-am dat o sticlă de laxative.
Patronul:
- Eşti tâmpit?! Cum să-i dai laxativ pentru tuse?
Farmacistul:
- Ooo, uitaţi la el! Îi este frică să mai tuşească!

24 iunie – Lenebarbie 

Dacă tot suntem cu Bacalaureatul pe rol…
“Eul liric spune cum moare după sprâncenele fetei, ochii ei aşa de mari şi peste tot urmăritori îl bagă în  
sperieţi. Sprâncenele se aseamănă cu penele de privighetoare, eului liric fiindu-i greu să-şi ia privirile de 
la ele. Când le suie sau când le ridică, pe eul liric îl apucă durerile de inimă, înţepându-l. El nu-şi mai  
simte picioarele din cauza sprâncenelor, crezând că-l vor lăsa picioarele şi va cădea” – comentariu literar.

O femeie stă în faţa oglinzii fermecate:
- Oglindă, oglinjoară, cine-i cea mai frumoasă din ţară?
- Dă-te la o parte că nu văd nimic de tine!

Întrebare: Cum îşi aleg chinezii numele viitorului copil?
Răspuns: Dau drumul la un lighean pe scări şi notează ce aud.

– Licurici

Şi lucrurile simple sunt tot matematică…
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– Moravu’ de Vest

Iepuraşul stă lângă vizuină şi scrie de zor când vine vulpea:
- Ce faci, măi iepurasule?
- Îmi scriu lucrarea de licenţă „Cum a mâncat-o iepuraşul pe vulpe”.
Pentru că nu crede că aşa o temă poate fi adevărată, vulpea intră cu iepuraşul în vizuină ca el să îi 

demonstreze.
Se aud ţipete şi  după nici  un minut  iese iepuraşul  şi  se apucă iar de scris.  Vine şi  lupul  căruia 

iepuraşul îi spune că are ca subiect de licenţă „Cum l-a mâncat iepuraşul pe lup”. Nici lupul nu crede, 
intră şi el în vizuină şi nici el nu mai iese. Mai târziu, acelaşi lucru îl păţeşte şi ursul.

Spre seară iepuraşul termină de scris şi intră în vizuină. Peretii plini de blănuri de vulpe, de lup şi de 
urs, iar în colţ, leul.

Morala: lucrarea de licenţă nu contează, ci doar profesorul coordonator.

25 iunie – Lenebarbie

Noapte de iarnă,  furtună. Brutarul tocmai voia să închidă magazinul,  când intră pe uşă un client 
înfrigurat care vrea să cumpere un cozonac.

- Sunteţi însurat, domnule? întreabă brutarul.
- Bineînţeles! Sau ce, credeţi că mama m-ar fi trimis la cumpărături pe o vreme ca asta?

La şcoală, profesoara dă clasei drept temă să facă o frază folosind expresia "Mama e numai una". A 
doua zi, profesoara îi întreabă pe elevi ce fraze au făcut.

- Ionel, tu ce părere ai?
- Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una.
- Gigel, tu ce ai scris?
- Când nu ştiam să-mi fac temele la matematică, mama mereu m-a ajutat, mama e numai una.
Vine şi rândul lui Bulă:
- Eu, când am ajuns ieri acasă şi îmi era tare foame, am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, ea  

mi-a răspuns că sunt două chiftele ;) în frigider, am deschis frigiderul şi am strigat:  Mamă, e 
numai una!

– Moravu’ de Vest

În faţa unui bloc-turn de 10 etaje se tot adună lumea şi strigă disperată:
- Criminalule! Criminalule!
Un tip, la etajul al şaptelea, se chinuia să arunce o femeie peste balustrada unui balcon. Într-un final, 

reuşeşte să o împingă, dar femeia se prinde de balustrada balconului de la etajul 3. Omul coboară repede 
la etajul 3 şi, după o luptă înverşunată, femeia cade şi se face praf.

Atacatorul coboară liniştit în faţa blocului să înfrunte mulţimea care tot striga:
- Criminalule! Criminalule!
La care omul foarte liniştit:
- Terminaţi, mă, ca era soacră-mea!
Toata lumea uşurată:
- Aaaaaaa!!!
Un tip din mulţime:
- Ce tupeu avea! Aţi văzut cum se ţinea, bestia?!
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26 iunie – Smeagol Jr.

MĂMICA PUBLICITATE – ANUNŢ HUMANITARR
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 ei,  
Ronaldinio Romario Huan Carlos Miramar, suferă de el.

Această maladie este incurabilă. Pentru alinarea sufletului micuţului elev în clasa a 3-a la frageda  
vârstă de 33 de ani, vă rugăm să depuneţi în cont cât vă lasă inima pentru a poleii cu aur şi ultima surlă  
din cele 29 de la palatul său. Pentru fiecare depunere, Mama Omida vă va ghici în ness (n.r. pe mess!),  
cafea, 3 in 1, red bull şi alte alea.

Doi ardeleni intră într-un bar. Ion îl întreabă pe Vasile:
- No mă, ce eşti aşa de supărat?
- Apăi mă, abia aştept să ajung acasă, să rup chiloţii muierii şi să îi fac bucăţi.
- Da' păi, ce-ai mă cu chiloţii muierii?
- Apoi mă, aşa mă strâng că abia pot mere cu ei pe stradă.

Doctorul  iese  din  sala  de  naşteri  cu  un  copil.  Îl  ţinea  atârnat  de  un  picior.  Tatăl  încremeneşte. 
Doctorul loveşte copilul de primul perete, îl ia de mâini şi îl dă cu capul de uşă. Tatăl este terifiat. Sânge 
peste tot, doctorul râde sinistru, tatăl la un prag de infarct. Doctorul devine brusc serios şi compătimitor:

- Haideţi domnule, nu mai ştiţi de glumă?! A murit la naştere!

În timpul unei vizite la un spital de nebuni, un vizitator îl întreabă pe director ce criterii se folosesc ca 
să stabilească dacă un pacient trebuie internat sau nu.
Doctorul: - Ei bine, umplem o cadă de baie cu apă, apoi îi oferim pacientului o linguriţă de ceai, o ceaşcă  
şi o găleată şi îi cerem să golească acea cadă!
Vizitatorul: - Aha, înţeleg ! O persoană normală va folosi găleata pentru că e mai mare decât ceaşca sau  
linguriţa.
Doctorul: - Nu ! O persoană normală ar scoate dopul! Doriţi un pat lângă geam sau la uşă?

Bulă se apropie de o colegă de clasă şi îi spune:
- Poţi să-mi dai fotografia ta?
- Da’ ce, nu poţi dormi fără să te uiţi la mine? Mă iubeşti aşa de mult?
- Nu. Colecţionez pokemoni !

– Lenebarbie

Citate dintr-o eVANGHELIE după Marean

“De când mă ştiu eu copil mă urcam în pom şi mâncam corcoduşi.
Deci, prezenţa mea e datorită stării Bucureştiului în care ne aflăm.
Bordurile de 20 de milioane de euro pe mine nu m-a convins. Din banii ăia construia 800 de 

apartamente de 2 camere sau 40 de gradiniţe, că avem un deficit de 10.000 de copii.
În  ultimii  cinci  ani  este  anormal  să mergem cu maşinile  şi  cu  transportul  în comun cu care  

mergem.
Poate nu am în  spatele  meu o activitate  profesională  foarte  mare,  dar  cred că,  prin  ce am  

demonstrat la Sectorul 5, faptul că i-am capacitat pe cetăţenii Sectorului 5, bătându-mă pe de o parte cu 
echipa domnului primar general de atunci Băsescu şi cu o parte din echipa PSD care am avut o serie de  
probleme cu ei şi care au vrut să mă elimine...

Nu m-am bătut cu nimenea ! Nici nu mă gândeam atunci că voi ajunge astăzi mare catindat la  
primărie.

I-am auzit  pe băieţii  ăştia de prin ministere că spuneau să se ducă dracu’ la  muncă sau să  
citească câteva almanahe.

Gigi Becali este un om uman !
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Nu ştiu la ce echipă joacă Horia Roman Patapievici.
Şi-ntr-un pom dacă mă puneţi, eu am puncte de vedere.
Nu sunt atent la exprimare, dar promit să fiu”

– Moravu’ de Vest

Sună telefonul într-o casă şi răspunde un ţigan:
- Haloo?!
De cealaltă parte a firului se aude o voce:
- Familia Popescu?
Ţiganul răspunde:
- Nu ştiu, mâncaţi-aş, că abia am intrat!

Un arab intră într-un bar din America. Se duce la barman şi spune:
- Ahrem bahra mahji Coca-Cola!
La care barmanul foarte nelămurit:
- Un pahar mare şi rece cu ce???

Un urs la farmacie:
- 50 de prezervative, vă rog!
Doi iepuri, în spatele lui, se spărgeau de râs. Ursul îi vede, se întoarce spre farmacist:
- 52!

Doi poliţişti intră într-o librărie. După un moment de ezitare, librăreasa îi întreabă:
- Ce-i, baieţi, plouă afară?

La Radio Erevan se întreabă:
- Dacă eu am diabet, iar soţul meu are o secreţie albă, lăptoasă, putem face copii?
- Da, dar mai bine faceţi bezele!

Un cioban păştea cele 100 de oi între două parcele de porumb şi cum stătea sprijinit  în toiag şi 
medita vine proprietarul terenului şi îl întreabă:

- Ce faci, măi ciobane, pe pământul meu?
- Nu vezi? Pasc oile...
- Vezi că eşti obraznic, poate îţi f*t una!
Ciobanul îi răspunde:
- Poţi să le f**i pe toate, eu doar le păzesc...

27 iunie – Lenebarbie

BECALIZAREA ROMÂNIEI
“Nici nu ştiţi ce sensibilitate am eu în suflet, dar nu ştiu să mă exprim. Dacă aş şti, aş vorbi mai  

frumos decât Liiceanu şi Pleşu.
Am citit Manualul Războinicului Luminii cu două markere. Cu galben am subliniat pasajele care  

mi-au plăcut şi unde m-am identificat cu eroul cărţii, iar cu verde pe cele care nu mi-au placut şi nu le-am 
citit.

Dacă mă respecţi o dată, te respect şi eu tot o dată. Dacă nu mă respecţi o dată, eu nu te  
respect de cinci ori.

Ştiţi cât de mult  scuip eu televizorul  la mine acasă? Cum văd un nenorocit care vorbeşte de  
binele public, cum îi trag un scuipat.

Norica Nicolai ar da ani din viaţa ei ca să stea cu mine la masă, ca să mă simtă lânga ea.
Mass-media, după părerea mea, înseamnă televiziunile unde oamenii văd în direct pe oameni.
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După ce-am văzut filmul Mihai Viteazul, mi-am zis că vreau să fac şi eu pentru România ce-a  
făcut Mihai Viteazul  sau măcar Amza Pellea.  Oana Pellea să-şi vadă de treaba ei.  Eu în Campania  
electorală nu am folosit imaginea lui Amza Pellea, ci pe a lui Mihai Viteazul.

Mă sperie atracţia acestui partid care o are la populaţie.
Am vorbit cu văru-meu Giovanni şi cu Victor să facem un partid care să fim mai tari ca fraţii  

Kennedy. Am fi condus România. Dar n-au vrut, fraierii.
Partidul Noua Generaţie are o orientare de centru, când la stânga, când la dreapta, de la caz la  

caz.
Partidul Noua Generaţie va fi biserica politicii româneşti, iar eu voi fi Sfântul Petru.
Eu zic că, după Maniu şi Coposu, nu-l văd pe altul care, cu demnitate şi cu onoare, şi cu putere,  

de fapt, şi curaj să ducă acest partid unde este el.
După ce ajung Preşedinte, îmi cer scuze poporului român, plec la Muntele Athos şi mă întorc mai  

puternic.
Eu sunt preşedintele preşedinţilor preşedinţilor.
Am promis că pe trădătorul ăsta de Dan Voiculescu o să-l distrug până când o să-l nenorocesc.
Tăriceanu, VIP? Vă spun eu ce VIP e, Very Inportant Papagal. Auzi la el, ce tupeu obraznic!
Eu am ajuns aici pe labele mele de urs şi pe sabia mea.
Dacă eu vreau să îmbrac cămaşa morţii asta înseamnă că sunt legionar?
Eu cu viaţa mea, în fiecare dimineaţă de când mă dau jos din pat, fac istorie.
M-am lăsat de fumat fiindcă dacă fumam însemna că ţigara era mai puternică decât mine, şi-

atunci cum mai puteam eu să conduc ţara?
Mitică Dragomir este acelaşi pentru toţi şi diferit pentru fiecare.
M-am certat şi cu Mitică Dragomir, dar fără jigniri. El m-a făcut oligofren, eu l-am făcut zdreanţă,  

dar nu ne-am insultat. În schimb, Marian Iancu e obraznic şi umblă cu tot felul de jargoane care nu e bine  
să le dai la presă.

La botezul copilului lui Dică am băut şampanie şi după aia am spart paharul fiindcă aşa sunt eu:  
sunt un om care am sentimente, care traiesc.

Steaua va purta zimbrul lui RAFO pe piept pentru un milion de euro. Asta înseamnă că Steaua  
nu-şi murdăreşte tricourile decât pentru sume care merită.

Două ore şi jumătate eu n-am existat nicio secundă în care să nu fiu campion.
Dacă marcam un gol la început, pe urmă putem şi să jucăm şi la 0-0.
N-are cum să mă bată Copos pe mine în postul Paştelui. El e utecist, eu sunt creştin. Păi credeţi  

că Dumnezeu nu vede?
Marţi cu Steaua, Dumnezeu nu va fi galactic, fiindcă am fost la Muntele Athos şi m-am rugat.
Middlesbrough s-a calificat în faţa lui Basel fiindcă mi-a facut mie Dumnezeu plăcerea să jucam 

cu ei şi să-mi iau cămăşi din Anglia.
Meritul pentru titlul câştigat de Steaua e 50% al lui Olaroiu şi 50% al lui Protasov, dar cel mai  

mare merit e al meu.
Am luat doi peri din barba părintelui Visarion, care este un sfânt, şi după aia le-am dat două 

goluri lui Standard Liege.
Dacă tot pupă icoanele de dimineaţă până seara, Iordanescu trebuia să se înscrie într-un partid  

creştin-democrat, nu social-democrat.
Atunci când sunt supărat, mă retrag între oile mele şi mă liniştesc.
Pe tata nu putea să-l atingă nicio femeie, că-i zicea: Ia mâna de pe mine, că-mi moare o oaie !”

– Licurici

Mama Alinu ei o vede în grădină pe Alinu a cu o cutie de cuie i un ciocan. ț ț ș
- Alinu a, mamă, ce faci aici? ț
- Vreau să mă reasamblez!

Alinu a este oarbă...ț
Într-o diminea ă, mama îi aduce o cremă i-i spune: ț ș
- Uite, fata mamii, ia dă-te cu crema asta la ochi i ai să vezi! ș
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Alinu a, plină de speran ă, ia crema, se dă cu ea pe la ochi... apoi zice: ț ț
- Mamă, degeaba! Tot nu văd i mă i ustură, că-i mentolată!ș ș
- Ei, fata mamii, a fost o păcăleală de 1 aprilie! 

Alinu a merge la dentist. După un consult, acesta îi găse te o carie, pe care i-o plombeaza i-i spuneț ș ș  
să nu mănânce trei ore i o zi să mănânce pe partea cealaltă. ș

Ajunsă înspre seară de la servici acasă, mama Alinu ei acasă o surprinde pe aceasta chinuindu-seț  
să- i introducă o felie de pâine în anus. ș

- Ce faci, Alinu a, dragă?!?ț
- Păi, mami, din cauza noii plombe, dentistul mi-a zis că azi trebuie să mănânc pe partea cealaltă!

Întrebare: Dacă Paula Seling i 3SE ar face o trupă, ti i cum s-ar numi?ș ș ț
Răspuns: Trei-Se-Ling!

Întrebare: Ce pasăre nu se mănâncă?
Răspuns: Cucu', pentru că se suge!

Întrebare: Ce face un om sărac, imediat după ce porne te calculatorul?ș
Răspuns: Caută în 'Recycle bin'! 

Întrebare: De ce oltenii dorm cu două pahare la capul patului, unul plin cu apă i unul gol?ș
Răspuns: Poate, noaptea le va fi sete, poate nu!

Întrebare: De ce -noaptea- oltenii dorm cu ceasul în gură?
Răspuns: Pentru că -diminea a- să le miroasă gura a 'Tic-Tac'!ț

James Bond mergea lini tit pe stradă.O bătrânică îl opre te i îl întreabă:ș ș ș
- Tinere,îmi po i spune i mie cât este ceasul?ț ș
- 10........4 i 10!ș

Într-o zi Gorbaciov îl invită pe Bush la el i îi spune:ș
- La tine în cameră sunt două butoane: unul verde i unul ro u. Dacă ai să îl ape i pe cel verde veiș ș ș  

primi bani, caviar, alcool, femei, tot ce vrei!... Dacă ape i pe cel ro u, vei suporta consecin ele!...ș ș ț
Intrat  în  cameră,  Bush  se  cam  plictise te...  Atunci,  apasă  butonul  verde;  prime te  tot  ce- iș ș ș  

dore te...ș
După un timp, plictisit i curios la culme, apasă butonul ro u; intră ni te matahale de oameni, careș ș ș  

îl bat măr.
Mai târziu,  pus pe răzbunare,  Bush îl  invită pe Gorbaciov în America i  îi  oferă i  el  acela iș ș ș  

tratament: cameră cu buton verde i ro u (verde - delicatese; ro u - suportă consecin ele).ș ș ș ț
La un moment dat,  Gorbaciov apăsa butonul  verde;  prime te un tratament  de invidiat.  Apoi,ș  

curios i plictisit de moarte, apasă butonul ro u...dar, ce să vezi, nu se întâmplă nimic!ș ș
Nedumerit, Gorbaciov iese din cameră i-i zice lui Bush:ș

- E ti un mare fraier! Tocmai am apăsat butonul ro u i nu s-a întâmplat nimic!... Mă duc acasă!ș ș ș
La care Bush, pufneste în râs:

- Unde acasă? Tu chiar crezi că nu s-a întâmplat nimic atunci când ai apăsat butonul ro u?!?ș

– Moravu’ de Vest

Într-o noapte, Zmărăndescu şi George Becali ies la discotecă. La un moment dat, o blondă bună rău 
se apropie de cei doi şi îl întreabă pe Becali:

- Dansaţi?
Gigi Becali îi răspunde:
- Nu fă proasto, aşa merg eu băga-mi-aş p**a în mă-ta şi în Dan Voiculescu!
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29 iunie – Lenebarbie

Bulă îşi întreabă sora:
- Auzi, dacă tu nu ai avea picioare, ţi-ai mai cumpăra pantofi ?
- Normal că nu, ce întrebare e asta?
- Atunci de ce-ţi cumperi sutien ?

– Smeagol Jr.

O femeie avea 3 fete de măritat. Când se căsătoreşte cea mare şi se mută la soţul ei, maică-sa a 
rugat-o să-i scrie despre viaţa intimă pe care o are. După 2 zile primeşte scrisoare cu un singur cuvânt: “ 
Nescafé”.

Maică – sa nu pricepe, dar din întâmplare vede reclama de la Nescafé într-un ziar: "Satisfacţie 
până la ultima picătură" şi se bucură că fetei celei mari îi merge bine.

Urmează  cea mijlocie  să se mărite.  După o săptămână primeşte  scris:  “Benson & Hedges”. 
Nedumerită, mam-sa caută în ziar reclama respectivelor tigări: "Extra Long, King size" şi iar e satisfăcută.

În sfârşit se mărită şi cea mică, iar după o lună îi trimite mamei scrisoarea de rigoare: “British 
Airways”.  Maică-sa vede la TV reclama de la compania aeriana şi leşină:  "De 3 ori  pe zi,  7 zile  pe 
săptămână".

Un vapor se scufundă şi supravieţuiesc numai 7 persoane: un bărbat şi 6 femei. După săptămâni de 
aşteptări, femeilor le vine pofta de sex. Aşa că se duc la bărbat şi îi spun. Acesta îşi face un calendar în 
care programează în fiecare zi pe câte una.

După 3 săptămâni, într-o duminică, singura lui zi liberă, stătea barbatul întins pe plajă, gândindu-se 
cum să scape pentru că nu mai rezista.

Cum stătea el pe gânduri, vede un alt barbat înotând spre ţărm. Bucuros, începe să strige şi când 
celălalt ajunge la mal îi povesteşte totul. Apoi adaugă:

- Acum că ai venit şi tu, o să avem 3 zile fiecare şi restul liber.
Noul sosit răspunde:

- Mă îndoiesc, sunt homosexual!
- Să te f.t ! Mi-ai mâncat şi duminica!

– Moravu’ de Vest

O femeie şi un bărbat se întâlnesc într-un lift. După câteva etaje, liftul se blochează şi femeia îşi dă 
bluza jos şi zice:

- Fă-mă să mă simt femeie !
Bărbatul îşi desface cămaşa şi o aruncă femeii:
- Spal-o şi calc-o, atunci!

30 iunie – Lenebarbie

Un american, un englez şi un moldovean naufragiază pe o insulă şi sunt capturaţi  de un trib de 
canibali. Şeful tribului îi cheamă în faţa lui şi le spune:

- Dacă vreunul  dintre  voi  îmi  spune  un cuvânt  pe  care eu să  nu-l  fi  auzit  vreodată,  atunci  îl  
eliberez !

Englezul, sigur pe el, îi spune şefului:
- Butterfly!
- Aaa, pleacă măi de-aici, pe ăsta îl ştiu deja !
E rândul americanului care, la fel de sigur pe el, spune:
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- Butterfly!
- Ce vorbeşti mă ?! Şi tu crezi că n-am auzit de « butterfly » ? La friptură cu tine !
Ajunge şi moldoveanul în faţa căpeteniei şi grăieşte:
- « Butterflyrili » !
- « Butterflyrili » !? Ce-i ăsta, e prima dată când aud...
- Fluturili...

– Smeagol Jr.

Un domn intră disperat în farmacie şi ţipă:
- Repede, vreau ceva pentru diaree, e urgent !

Farmacistul,  proaspăt angajat,  devine foarte nervos şi-i  dă un calmant. În foarte mare grabă, 
clientul ia medicamentul şi pleacă. După câteva ore, domnul cu diaree revine şi farmacistul îi spune:
- Mii de scuze, domnule. Cred că, din greşeală v-am dat un medicament pentru nervi. Cum vă 

simţiţi?
Clientul răspunde:

- Căcat tot, dar liniştiiiiiiit…

– Moravu’ de Vest

Un ţăran într-o căruţă plină ochi, cu un singur măgar amărât cu ochelari de cal, care nu se urnea 
deloc, striga frenetic:

- Diiii, Murgule! Diiiii, Surule! Diiiii, Florică! Diiiii, Maricica!
Întrebat dacă a uitat cum se numeşte măgarul, ţăranul răspunde:
- Nu, nu, ştiu cum îl cheamă, da' vreau să îi dau impresia că lucrează în echipă…

1 iulie – Licurici

O  traseistă  blondă vine  de  la  « serviciu »  i  o  ia  pe  scurtătură  printr-un  cimitir.  ș
 În faţă, îi apare deodată un vampir ce îi spune:

- Sunt vampir i sug sânge!ș
Blonda merge mai departe. Vampirul i mai tare:ș
- Sunt vampir i sug sânge!ș
- i eu sug, dar nu mă laud la to i fraierii!Ș ț

Un fotbalist merge la preot şi îl întreabă:
- Părinte , în Rai se joacă fotbal?
- Trebuie să mă documentez, vino mâine!
A doua zi:
- Părinte, cum stă treaba?
- Am o veste bună i una rea. ș Cea bună, da, se joacă fotbal! Cea rea…joi ai meci!

Întrebare: Cum a murit Hitler?
Răspuns: A făcut infarct când a văzut factura de la gaz.

Întrebare: De ce î i iau oltenii două pietre când merg la culcare?ș
Răspuns: Cu una sting becul, iar cu cealaltă verifică dacă au închis fereastra.
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– Moravu’ de Vest

Examen  la  Politehnică,  Facultatea  de  construcţii,  disciplina  « Comunicare  interpersonală ». 
Profesorul spune:

- Întrebare de nota 10: cum mă numesc?
Toţi tac. Profesorul continuă:
- Întrebare de nota 8: la ce disciplină aveţi examen?
Studenţii continuă să nu răspundă nimic şi sunt din ce în ce mai miraţi. Profesorul continuă:
- Întrebare de 5: ce culoare are manualul?
Din ultimele rânduri se aude o voce:
- Vrea să ne pice, muistu’!

O adolescentă blondă se duce la maică-sa să aibă discuţia despre cum vin copiii pe lume. Îi spune 
maică-sii că a auzit de la o prietenă că bebeluşii ies tot pe acolo pe unde-şi bagă băieţii « jucărica ». 
Mama se relaxează la auzul acestor vorbe, convinsă că nu trebuie să-i dea explicaţii prea detaliate şi îi 
răspunde:

- Da, puişor, aşa e. Alte întrebări mai ai?
Puştoaica stă o clipă, se gândeşte şi apoi întreabă:
- Da' n-o să-mi spargă dinţii când iese?

Un tip cu o maimuţă intră într-un bar. Se duce cu maimuţa la bar şi comandă o bere. Maimuţa începe 
să sară dintr-o parte în alta şi bagă în gură tot ce găseşte. Mănâncă măslinele şi cireşele de pe bar, sare 
pe masa de biliard şi înghite bila cu numărul 8.

Barmanul, stupefiat, îl întreabă pe tip ce-i cu maimuţa. Acesta îi răspunde:
- Stai liniştit, e maimuţa mea, aşa face! Nu-ţi face griji, pune totul pe notă şi plătesc.
Zis şi făcut. După vreo două săptămâni, acelaşi tip, aceeaşi maimuţă, acelaşi bar. Începe maimuţa să 

sară ca nebuna. Sare pe bar, ia o măslină, o bagă-n fund, o scoate şi apoi o înghite. La fel şi cu o 
cireaşă.

Barmanul, mirat, se adresează tipului:
- Ce-a păţit, mă, maimuţa ta? E de-a dreptul scârbos ce face!
- De când cu bila de biliard, mai întâi le măsoară!, răspunde stăpânul animalului.

2 iulie – Ady J. (Special Guest)

Dintr-un avion cuprins de flăcări sar pe rând pasagerii cu paraşuta exact deasupra locaţiei unui trib de 
canibali. Primul care îi vede este fiul căpeteniei canibalilor care fuge repede la tatăl său:
- Tăticule, aterizează unul gras!
- Gras? Cu varză!
După două minute:
- Tăticule, aterizează unul slab!
- Slab? La grătar!
Dupa alte două minute: 
- Tăticule, tăticuţule! Aterizează o blondă sexi! Doamne, ce picioare are!
- Blondă, sexi? În colibă!
- Şi mama?
- Mă-ta? Cu orez!

– Moacă (Special Guest)

Un ardelean pe nume Gheorghe merge în China la muncă. Se întâlneşte cu şeful său, Ion. Cei 
doi se prezintă:
- Ion Kun Koi!
- Gheorghe cu două!
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– Ovycool2004 (Special Guest)

Ursu' iese din viziună, după o iarnă lungă de hibernare, cu mare chef de f…t! Vestea se duce 
repede, aşa că toate animalele se ascund, care pe unde apucă. Ursul, furios la culme şi cu o erecţie 
înfricoşătoare, ajunsese să răscolească tufişurile – unde dă peste arici. Ariciul, ghinionist, abia trezit şi el 
din hibernare, se face ghem de frică. Ursul – întorcându-l pe toate părţile – începe să urle: "Undeee-i  
păsărica, mă?!?! Unde ai tu, mă, păsărica?". După câteva momente de panică, ariciul, cu vocea gâtuită 
de frică, zice: "Nenea...io n-am păsărică...".

Ursul, continuând să-l răsucească febril:
- Pe unde vorbeşti, mă?!

– Lenebarbie

Pe la 3, în noaptea de dinaintea examenului, sună telefonul în casa profesorului.
- Alo!
La capătul celălalt al firului, o voce gravă îl întreabă:
- Dormeai?
- Normal că dormeam, doar e 3 noaptea!
- Bine că dormi, `tuţ morţii mă-tii, şi noi învăţăm!

Studenţii aveau examen, dar, nemergând la cursuri, nici măcar nu-şi cunoşteau profa. Un grup de 
studenţi aştepta. Apare o tipă faină cu un şal în jurul gâtului, iar unul dintre studenţi zice:

- Iată vine un sol de pace c-o năframă-n vârf de băţ.
Toţi se prăpădesc de râs. Se uită tipa atent la ei şi intră în sală. Studentul care a reprodus versurile:
- Aoleu! Am pus-o! E profa. Sigur mă pică.
Îşi încearcă totuşi norocul şi intră în sală. Când să tragă biletul cu subiectul, profa întreabă:
- Tu eşti Mircea?
- Eu sunt, doamnă. Dau acum, sau vin la toamnă?!

– Moravu’ de Vest

Într-o zi vine Ion acasă fericit:
- Mărie, fă-ţi bagajele că am câştigat la loterie 5 milioane de dolari.
- Vai, Ioane, ce bagaje...de munte...de mare?
- Nu mă interesează...dispari!

3 iulie – Lenebarbie

Studenta susţine examenul la Economie. Subiectul – Teoria economică a lui Adam Smith. Profesorul, 
în vârstă, observă că studenta nu are idee despre teorie şi dorind, totusi, s-o promoveze o întreabă:

- Dar care este prenumele lui Smith?
Fata se uită în sală, poate vreun coleg îi va şopti, dar în zadar.
- Hai aminteşte-ţi, este atât de simplu!
Fără rezultat. Profesorului i se face milă de studentă şi, părinteşte, o întreabă:
- Atunci, spune-mi, cum îl chema pe primul bărbat?
Fata, roşind şi simţindu-se ruşinată, răspunde:
- Petrică…
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Examen. Studentul încearcă să negocieze:
- Dom’profesor, eu nu merit nota doi!
- Ştiu, dar note mai mici eu nu pun!

– Licurici

Doi poli i ti merg pe stradă i văd un popă. Se duc amândoi spre el i îl bat până la sânge. Înainte săț ș ș ș  
plece unul dintre poliţişti îi spune victimei:

- Vezi, măi NINJA, că nu-i ca-n filme!

 – Moravu’ de Vest

În  Piaţa  Universităţii  se  aud scandări:  Jos Iliescu!  Jos Constantinescu!  Jos Băsescu!.  La un 
moment dat apare o limuzină neagră, face un tur al grupului de revoluţionari şi se opreşte în mijlocul 
grupului restrâns. Din ea coboara un tip înalt, solid, îmbrăcat cu un costum negru, purtând ochelari negri. 
Aşteaptă până ce în jurul lui se adună mai mulţi curioşi şi spune:

- Tu, tu şi tu...
- Şi eu? strigă Bulă. Şi eu, şi eu!?
- Da, şi tu. Duceţi - vă dracului!

Doi tipi voiau să meargă la băut, dar nu aveau decât un dolar. Unul din ei se uită către o tonetă 
cu hot-dog din apropiere şi subit îi vine inspiraţia. Dă dolarul pe un hot-dog. Aruncă chifla şi îşi bagă 
crenvurştul în pantaloni. Îi spune celuilalt care e strategia:

- Mergem într-un bar, comandăm două beri şi le bem. Când barmanul ne va cere banii, eu voi  
scoate hot-dog-ul prin sliţ. Tu vei cădea în genunchi şi vei începe să-l lingi. Barmanul va fi atât de  
scârbit, că ne va da afară din bar.

Intră ei în bar şi strategia funcţionează ca prin farmec. După al şaptelea bar, când amândoi sunt beţi 
bine, unul din ei începe să se plângă:

- Am început să fac vânătăi de câte ori m-am aruncat în genunchi!
Prietenul îi răspunde:
- Tu zici că ai probleme? Eu am pierdut hot-dog-ul acum patru baruri!

4 iulie – Lenebarbie

Soţia pleacă de acasă în interes de serviciu. Soţul îl  trezeşte pe copil de dimineaţă, îi  pregăteşte 
micul-dejun şi îl ia de mână să îl ducă la gradiniţă.

La grădiniţă, educatoarea îi spune că nu-l cunoaşte pe copil ca fiind unul dintre cei de la grădiniţă. 
Tatăl îl duce la o a doua grădiniţă şi la o a treia. Când cei doi ies de la a patra grădiniţă, copilul îi spune 
tatălui:

- Tăticule, încă o grădiniţă şi eu astăzi chiar că întârzii la şcoală...

Un băieţel găseşte o bancnotă de un dolar şi o întreabă pe mama lui:
- Mamă, dar cum îl cheamă pe pokémonul ăsta?

Definiţia dansului: dansul este expresia verticală a unei dorinţe orizontale.

– Licurici

Se întâlnesc două babe pe uliţă:
- Ce faci, ţaţo?
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- Vin de la poştă.
- Ai luat pensia?
- Eee, am luat o p..ă.
- Şi eu ca proasta am luat pensia!

So ia se pregăte te să prăjească un ou ochi, când tocmai se întoarce so ul acasă i începe să ipe:ț ș ț ș ț
- ATEN IE!!!  ATEN IE!!!  MAI  MULT ULEI!!!  Ț Ț AVEM NEVOIE DE MAI  MULT ULEI!!!  O SĂ SE 

ARDĂ!!!  ATEN IE!!!  ÎNTOARCE-L,  ÎNTOARCE-L,  ÎNTOARCE-L!!!  HAI!!!  Ț ATEN IE!!!  AIȚ  
ÎNNEBUNIT? ULEIUL O SĂ SE TERMINE!!! O, DOAMNE DUMNEZEULE, SAREA!!!  NU UITA 
SAREA!!!

So ia, deja enervată la culme de ipetele so ului, îl întreabă:ț ț ț
- De ce ipi a a? Crezi că nu sunt în stare să prăjesc un ou???ț ș
Bărbatul răspunde foarte calm:
- Asta că să- i faci o idee de cum mă simt eu când conduc ma ina i tu stai lângă mine...ț ș ș

– Moravu’ de Vest

Un bărbat se întoarce seara târziu de la o băută cu prietenii. Intră în casă nervos, bate cu pumnul în 
masă şi strigă la nevastă-sa:

- Femeie, cine e şefu’ în casa asta?
Femeia nu stă mult pe gânduri şi, scurt, îi scapă un dos de palmă peste gură. Bărbatul resemnat:
- Da’ ce, puişor, nici măcar să întreb n-am voie?

Un cuplu în vârstă serveşte ca întotdeauna micul dejun pe terasă. Deodată, soţia se apleacă peste 
masă şi îi trage soţului una de-l lipeşte cu spatele de scaun.  O vreme e linişte, apoi bărbatul întreabă 
mirat:

- Pentru ce dracu' a fost asta?
- Pentru 45 ani de sex nereuşit.
El stă pe gânduri afundat în scaun. După o vreme, se ridică şi îi trage femeii una peste cap de zboară 

cu tot cu scaun.
- Da’ tu de ce ai făcut asta? zbiara ea la el.
- De unde dracu’ ştii tu diferenţa dintre un sex reuşit şi unul nereuşit?

5 iulie – Lenebarbie

Un ţigan intră într-un bar, se aşează la o masă şi strigă:
- Ospătar, un rom aici!
Ospătarul:
- Te-am văzut, dă-te dracu’!

Un student dansează cu o domnişoară. La un moment dat, studentul cade pe podea fără cunoştinţă.
- Apă, apă!, strigă domnişoara.
Studentul deschide ochii şi adaugă:
- Şi o fărâmitură de pâine, vă rog!

Anunţ într-un cămin studenţesc:  Schimb un covor de 12 metri pe o bucată de slănină de aceleaşi
dimensiuni.

Anunţ:  Stimaţi  studenţi,  vă  rugăm  parcaţi  maşinile  mai  compact,  profesorii  nu  au  unde  parca
bicicletele.
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– Licurici

Alinu a lipse te 3 zile de la coală. ț ș ș Când vine, o întreabă învă ătoarea:ț
- De ce nu ai venit la coală?ș
- A murit mama!
- Cum a murit?
- A bătut un cui în perete i s-a lovit cu ciocanul peste deget.ș
- Bine, bine, dar nu se moare din asta.
- Se chinuia prea mult i tatei i s-a făcut milă de ea i-a împu cat-o.ș ș ș

Întrebare: Cum î i fac oltenii gardurile?ș
Răspuns: Pun câte un stâlp i scriu "etc".ș

Scufi a Ro ie mergea spre bunica ei. ț ș Este prinsă i violată de lupul cel rău. Acesta o întreabă:ș
- Ce-ai să-i spui bunicii tale?
- Că m-am întâlnit cu tine i m-ai violat de patru ori.ș
- De patru ori? se miră lupul.
- Da! Sau…te grăbe ti în altă parte?ș

– Moravu’ de Vest

Un ardelean şi un lepros împart aceeaşi celulă la penitenciar. La un moment dat, leprosului îi cade o 
ureche. O ia şi o aruncă pe geam. După un timp, leprosului îi cade nasul, îl ia şi îl aruncă pe geam. Mai 
trece ceva vreme şi leprosului îi cade şi un deget. Ia şi degetul şi îl azvârle pe geam. Ardeleanul nu mai 
suportă:

- No, după cum bag de samă, mata vrei să evadezi!

Vine o tipă timidă la ginecolog. Bate încet la uşa si nimic. Bagă uşor capul pe uşa şi vede doi oameni 
îmbrăcaţi în halate albe:

- Nu vă supăraţi, pot să intru?
- Desigur!
- Pot să mă dezbrac?, zice femeia cam temătoare.
- Sigur că da!
- Pot să mă aşez pe masă?
- Da, da!
După vreo 10 minute de stat pe masă, timp în care cei doi nu au băgat-o în seamă, individa îşi face 

curaj şi întreabă:
- Dar nu veniţi să vă uitaţi la mine?
- Ba da, doamnă.
Cei doi se apropie, se uită şi spun cu voce tare:
- OOOAAAAUUUU!!!
- E chiar atât de grav, domnule doctor?
- Nu ştim, doamnă. Noi suntem zugravii!

6 iulie – Licurici

O femeie se plânge alteia că soţul ei nu mai vrea sex şi de îndată ce ajunge acasă o întreabă 
doar ce este de mâncare. Prietena ei o sfătuieşte:

- Dragă, am avut şi eu problema asta. Nu e grav. Îmbracă nişte chiloţi negri, cu dantelă, o pălărie 
neagră, ciorapi negri şi îl aştepţi la uşă. Se rezolvă…
A doua zi se întâlnesc :

- Ei, cum a fost?
- Am făcut exact cum mi-ai spus, chiloţi negri, dantelă, pălărie sexi, ce să mai, bombă!
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- Şi?
- Şi când a deschis uşa mi-a zis: "Zorro, faci şi tu ceva de mâncare azi?”

Un scoţian se trezeşte într-o dimineaţă şi-şi  găseşte nevasta moartă  în pat,  lângă el.  Se sperie 
cumplit şi dă fuga pe scări spre bucătărie, gata gata să-şi rişte viaţa coborând treptele, la servitoare:

- Daisy, Daisy! Astăzi să fierbi un singur ou pentru micul dejun!

– Moravu’ de Vest

O maşină se loveşte brutal de o căruţă. În urma accidentului, calul şi căruţaşul sunt răniţi destul de 
grav.  Poliţistul  ajunge la faţa locului,  vede calul chinuindu-se şi  cuprins de milă,  îl  împuşcă.  Apoi se 
îndreaptă către căruţaş cu pistolul în mână şi îl întreabă:

- Sunteţi rănit?
- Nu, nu! Doamne fereşte, nu m-am simţit niciodată aşa de bine!

O blondă sună la Poliţie:
- Mi-au spart maşina, mi-au furat totul...volanul, pedalele şi schimbatorul de viteze, totul.
După 5 minute îşi dă cu palma peste cap şi sună iar la Poliţie:
- Vă rog să mă scuzaţi, m-am urcat în spate...

7 iulie – Licurici

Un tip se uită la televizor şi se pomeneşte cu o tigaie în cap de la nevastă-sa:
- Asta pentru ce este, dragă?
- Ce e cu numele Svetlana, scris pe biletul ăla?
- A, este numele unui cal pe care am pariat la cursele de cai!
Soţia, liniştită de răspuns, îşi vede de treaba ei. A doua zi, tipul primeşte o altă lovitură de tigaie, şi 

mai zdravănă:
- Asta pentru ce mai e, dragă?
- Te-a sunat calul!

Întrebare: Când a aflat mama lui Duncan McLeod că fiul ei e Nemuritor?
Răspuns: După al treilea avort!

– Moravu’ de Vest

Elefantul o întreabă pe cămilă :
- De ce ai sânii pe spate?
- Hmmm, răspunde cămila, interesantă întrebare de la cineva căruia îi atârna scula din moacă…

Elevii unei clase au fost fotografiaţi, iar diriginta lor încerca să-i convingă să cumpere pozele:
- Gândiţi-vă, copii, ce drăgut va fi atunci când veţi fi mari şi vă veţi uita la fotografii spunând «Uite-o  

pe Oana, acum e avocat» sau «Uite-l pe Mihai, acum e doctor»...
Din clasă se aude o voce:
- Uite-o pe dirigă…acum e moartă!

Animalele se plimbă cu avionul. Raţa îi dă o palma ursului şi spune:
- Dă, bă, o ţigară!
Ursul execută. După 5 minute, iar:
- Dă, bă, un foc!
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Ursul îi dă. După alte 10 minute, faza se repetă. Din spatele avionului, vulpea, să se dea rotundă, îi 
dă o palmă ursului şi îi cere o ţigară. Ursul se enervează, ia raţa şi vulpea şi le aruncă afară. Raţa către 
vulpe:

- Vulpe ştii să zbori?
- Nu!
- Şi atunci de ce faci figuri în avion?

8 iulie – Smeagol Jr.

Un angajat intră în biroul şefului, smulge cablul telefonic din perete, îi aruncă hârtiile pe jos, îi toarnă 
cafeaua pe cap şi dă să-l pocnească până-n clipa când colegii de birou îi strigă:

- Opreşte-te, Ghiţă, noi am glumit, nu ai câştigat la loto.

Un tip pierde într-o zi o sumă imensă la Bursă. În dimineaţa următoare, un cunoscut îl întreabă:
- Am aflat că ai pierdut mulţi bani, ieri. Eşti în regulă?! Cum te descurci?
- Sunt foarte bine. Am dormit aseară ca un bebeluş.
- Chiar? Felicitări!
- Da. Mă trezeam din două în două ore şi plângeam...

– Licurici

La Biroul de Imigrări:
- Sex?
- De trei ori pe săptămână.
- Nu, voiam să spun...bărbat sau femeie?
- Nu contează.

Trei blonde vor să treacă un râu. Văd un pe ti or de aur , îl prind i acesta zice:ș ș ș
- Dacă îmi da i drumu` vă îndeplinesc câte o dorin ă.ț ț
Una dintre blonde zice:
- Vreau o barcă cu motor ca să trec râul.
Pe ti orul îi îndepline te dorin a. Aceasta porne te, dar se izbe te de un bolovan i moare. A douaș ș ș ț ș ș ș  

zice:
- Vreau să pot înota ca să trec râul.
Pe ti orul îi îndepline te dorin a. Blonda intră în apă, dar o atacă pe tii i moare. ș ș ș ț ș ș A treia blondă zice:
- Vreau să fiu brunetă.
Pe ti orul îi îndepline te dorin a i aceasta zice:ș ș ș ț ș
- Vai!!! Uite un pod!!! 

– Moravu’ de Vest

O bătrână stătea amărâtă pe un balansoar, ţinându-l în braţe pe motanul Biluţă. Deodată apare o 
zână care-i spune:

- Fiindcă ai dus o viaţă cinstită şi ai un suflet bun, iţi voi îndeplini trei dorinţe!
Nu stă mult pe gânduri bătrâna şi îi spune prima dorinţă:
- Vreau să fiu foarte bogată!
Zâna îi transformă casa într-un palat şi îl umple cu bani.
- Acum vreau să fiu tânără şi frumoasă!
Zâna o transformă într-o prinţesă.
- Şi ultima dorinţă, vreau să-l transformi pe motanu' Biluţă în cel mai frumos bărbat din lume!
Zâna îi îndeplineşte şi ultima dorinţă şi dispare. După câteva minute, Prinţesa şi Biluţă se privesc în 

ochi. Prinţesa e tulburata de frumuseţea lui Biluţă. Biluţă se ridică, se apropie de ea, se înclină tandru 
spre ea şi îi şopteşte la ureche:

- Iţi pare rău acum că m-ai castrat?
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Pe Titanic în momentul în care vaporul se scufunda, un român se agita. La câteva momente după 
impact, tipul ia o barcă şi vâsleşte disperat să se salveze. Căpitanul îi strigă:

- Unde pleci dom'le că mai sunt femei aici!?
- Lasă-mă în pace, omule, mie de f…t îmi arde acum?

9 iulie – Smeagol Jr.

O femeie caută o carte în biblotecă. Soţul o întreabă:
- Ce cauţi, dragă?
- Ştii cumva unde-i cartea aia "Cum să trăim până la 140 de ani"?
- Da, tocmai am aruncat-o…
- De ce ???
- Începuse mă-ta s-o citească !

Trei  participanţi  la  un  Congres  Internaţional  de  Chirurgie  Plastica  îşi  povesteau  succesele. 
Americanul:

- Noi am avut un tip care a căzut de pe Empire State Building şi l-am refăcut, bucată cu bucată.
Rusul:
- Noi am avut un cosmonaut care a ars în capsula spaţială şi i-am înlocuit toată pielea, iar acum e  

ca nou!
Românul:
- Noi am avut o gagică aruncată din maşină şi s-a înfipt într-o bornă kilometrică...
- Şi ce, ce-i cu asta?, întreabă ceilalţi doi chirurgi.
- Păi ne-a trebuit o lună să-i scoatem zâmbetul de pe buze!

– Licurici

El i ea, pe canapea, se priveau fără să se vadă unul pe celălalt.ș
- Ce faci?
- Mă gândeam! Tu?
- Şi eu mă gândesc... Tu la ce te gânde ti?ș
- La ce te gânde ti i tu!ș ș
- Porcule!

Examen într-o clasă de fete, cu subiectul următor: «Aborda i într-o manieră concisă, următoareleț  
trei  teme:  religie,  sexualitate  şi  mister».  Singura  lucrare  notată  cu  10  avea  următorul  conţinut: 
“Dumnezeule! Sunt însărcinată! Oare cu cine?”

– Moravu’ de Vest

La maternitate, în sala de aşteptare, trei bărbaţi stau cu sufletul la gură. Iese asistenta şi îl felicită pe 
primul:

- Felicitări, aveţi gemeni!
- Doamne, ce coincidenţă, eu chiar lucrez la Minessota Twins...
La scurt timp, iese aceeaşi femeie şi îi spune celui de-al doilea tătic:
- Incredibil, aveţi tripleţi!
- Nu pot să cred, ce coincidenţă, eu lucrez la 3M Company.
Al treilea leşină.
- Ce s-a întâmplat?, întreabă speriată asistenta.
- El lucrează la 7UP...
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Pe o alee între blocuri, într-un cartier, o doamnă strigă:
- Madam Popescuuuuu!
La unul dintre geamuri îşi face apariţia o alta.
- Da, dragă, ce vrei?
- Madam Popescu, soţul meu este cumva la dumneata?
- Nu, dragă!
- Madam Ionescuuuu!, strigă atunci femeia.
La o altă fereastră îşi face apariţia o a treia doamnă.
- Ce-i, dragă?
- Soţul meu este cumva la dumneata?
- Nu, dragă! Dar ce s-a întâmplat?
- Păi, ne-am certat un pic şi a plecat furios. Am fugit după el şi când l-am întrebat unde se duce, a  

răspuns că merge la curve!

10 iulie – Crinutza

Cele 5 porunci ale vieţii (valabile la serviciu):
1. Să nu gândeşti.
2. Dacă gândeşti, să nu spui.
3. Dacă spui, să nu scrii.
4. Dacă scrii, să nu semnezi.
5. Dacă semnezi, să nu te miri.

Soacra îşi  invită  ginerele la masă. Ginerele,  foarte suspicios,  acceptă invitaţia.  Pe masă, diferite 
salate, preparate din carne de pui, porc, cartofi vreo trei feluri, deserturi, bere rece, vin… La un moment 
dat soacra merge la bucătărie. Ginerele apucă o bucăţică de carne şi i-o dă pisicii. Pisica, după câteva 
crampe, cade inertă sub masă. Nervos tare, apucă o cratiţă goală şi când intră soacra îi trage una de o 
lasă lată. Pisica, de sub masă:

- Yeesssssssssssss!

– Smeagol Jr.

Soţul intră în dormitor ţinând în mână două aspirine şi un pahar cu apă. Soţia îl întreabă:
- Pentru ce sunt astea?
- Pentru durerea ta de cap.
- Dar nu mă doare capul.
- Te-am priiiinsssss!

O blondă era pe un mal al unui râu, iar alta pe celălalt. O întreabă una pe cealaltă:
- Cum pot să ajung pe celălalt mal?
A doua blondă răspunde:
- Dar eşti deja pe celălalt mal!

Într-o zi vine vecinul ţiganului nervos:
- Să ştii că pruncu' tău mi-o furat un pui!
Îl cheamă ţiganul pe puradel şi-l întreabă:
- Auzi bă, ciordeles cirikles?
- Ciordeles tata, ciordeles!
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Ţiganul:
- No mă, ăsta zice că nici măcar nu l-o văzut.

– Lenebarbie

Întrebare: De ce a inventat Dumnezeu femeia?
Răspuns: Pentru că Adam făcea prea multă mizerie în grădină!

Dacă Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi încă în Paradis deoarece ar fi ignorat mărul şi ar fi 
mâncat Şarpele.

Dumnezeu,  dupa  ce  a  făcut  bărbatul  şi  femeia,  îşi  admira  opera.  Întâi îi  cade  privirea  asupra 
bărbatului:

- Ce minunăţie ! Ce operă reuşită, câtă frumuseţe!
Se întoarce apoi şi se uită la femeie:
- Eh..., tu va trebui să te machiezi puţin...

De la un timp, Eva observă că Adam începe să ajungă tot mai târziu acasă, că e distrat şi cu gândul 
în altă parte, că nu îi mai acordă atenţie...

Într-o seară, îi spune:
- Adame, tu ai pe alta!
- Eşti nebună? Eşti singura femeie din lume, cu care alta aş putea să umblu?
Noaptea, în timp ce Adam doarme, simte că îl gâdilă ceva pe spate.
- Eva, ce tot faci acolo, mă gâdili!?
- Nu fii fraier, îţi număr coastele!

– Licurici

Un student ia nota 4 la examenul de Logică i îi propune profesorului:ș
- Dacă vă pun o întrebare logică i nu-mi răspunde i îmi mări i nota?ș ț ț
Profesorul:
- Da!
- Ce este ilogic dar legal, logic dar ilegal i totodată ilogic i ilegal?ș ș
Se gânde te profesorul...şi într-un final îi spune:ș
- Nu tiu!ș , i îi măre te nota.ș ș
Studentul răspunde:
- Că  dvs  ave i  60  de  ani  i  sunte i  căsătorit  cu  una  de  24  este  ilogic  dar  legal;  că  so iaț ș ț ț  

Dumneavoastră are un amant de vârsta ei, este logic dar ilegal; că îi mări i nota amantului so iei,ț ț  
este i ilogic i ilegal.ș ș

– Moravu’ de Vest

Două blonde elaborate:
- Auzi, dragă, cică acu' e la modă să faci sex în ureche.
- Vai, tu! Dacă e periculos şi rămâi surdă?
- Da' ce? Până acu' ai rămas mută?

Doi tipi se întâlnesc într-o berărie la mai multe beri. Chelnerul vine şi cu rândul al douăzecilea. Unul 
dintre ei ridică sticla şi zice:

- Noroc!
La care celălalt:
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- Am venit aici la bere sau la discuţii?

Se întâlnesc la un restaurant Sales Managerii a patru fabrici de bere: Timişoreana, Ursus, Azuga şi 
Tuborg. Fiecare comandă o bere. Cel de la Ursus, bere Ursus, cel de la Azuga, o bere Azuga, cel de la 
Tuborg, o bere Tuborg.  Managerul de la Timişoreana, spre uimirea celorlalţi, cere o Coca-Cola. Ceilalţi 
trei întreabă nedumeriţi:

- Ce faci? Tu nu bei bere?
- Pai, dacă voi nu beţi, atunci nu beau nici eu...

11 iulie – Smeagol Jr.

Întrebare: Care este antidotul pentru VIAGRA?
Răspuns: Coccolino ! Ţi-o face moale şi pufoasă!

Un domn şi o doamnă se întâlnesc pe plajă la nudişti.
Domnul:
- Mă bucur că v-am întâlnit!
Doamna:
- Văd!

Întrebare la Radio Erevan:
- Cum e mai bine să faci dragoste? Cu geamul deschis sau cu geamul închis?
- În principiu e bine să faci şi cu geamul deschis şi cu geamul închis, dar e preferabil cu o femeie...

– Lenebarbie

Veveriţa lipseşte o noapte întreagă de acasă. A doua zi vine toată smotocită, cu blana jumulită, 
vai de ea.

- Ce s-a întâmplat?, o întreabă mama-veveriţă.
- Păi, m-a prins bursucul, m-a dus la el acasă şi 3 zile m-a bursucit fără oprire.
- Dar tu lipseşti doar de o zi!
- Am venit numai să mă schimb şi mă întorc.

Întrebare: Care este asemănarea între femeie şi umbrelă?
Răspuns: Când trebuie să rămână acasă, vine cu tine, iar când trebuie să vină cu tine, rămâne acasă.

- Domnule doctor, impotenţa te ia aşa, dintr-odată?
- Nu, mai întâi te lasă să te faci de râs de vreo 2-3 ori...

 – Moravu’ de Vest

- Tată, îmi cumperi un mobil cu broadband wireless, 3G, mini USB, bluetooth, cameră foto-video,  
GPRS şi cu aplicaţii Java şi mp3?

- Fiule, nu te-ai putea droga şi tu ca şi ceilalţi copii de vârsta ta?!

Unui  rabin  îi  este  anunţată  o  inspecţie  de  la  Ministerul  de  Finanţe.  Îşi  pregăteşte  rabinul  toate 
registrele şi îl primeşte pe inspectorul care era un tinerel:

- Ia zi, tataie, cum îţi gestionezi tu finanţele la sinagoga?
- Se poate fiule?! Sunt cinstit şi pot justifica tot ce fac până la ultimul leu.
- Serios?! Ia spune tu ce faci cu resturile de pâine sfinţită care s-au învechit?
- Le trimit înapoi la brutărie şi din când în când, ei îmi trimit câte o cutie de pesmet.
- Da' ia spune, ce faci cu resturile de lumânări ce rămân de la slujbă?
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- Le trimit înapoi la fabrica de lumânări şi, din când în când, ei îmi trimit câte o cutie de lumânări.
- Da' ia spune, ce faci cu pielea care rămâne de la circumcizii?
- Păi, cu asta e mai sensibil. O adun într-o cutie pe care o trimit la Ministerul de Finanţe şi, din  

când în când, ei îmi trimit câte un pulete aşa ca tine în inspecţie!

12 iulie – Smeagol Jr.

Bulă intră în biroul directorului:
- Domnule director, ma iertaţi, mâine soţia mea are foartă multă treabă cu mine, trebuie să mut o 

grămadă de mobilă prin casă, să curăţ grădina, să fac ordine în garaj. V-aş fi recunoscător dacă 
mi-aţi da şi mie liber...

- Nici să nu te gândeşti...
- Ştiam eu, domnule director, că pot conta pe dumneavoastră.

Pe vremea comunismului, într-o cârciumă:
- Gheorghe, tu ce crezi despre Ceauşescu?
- Nu pot sa-ţi spun aici în aglomeraţie! Ai înnebunit?!
După ce ies, cei doi reiau subiectul:
- Ei bine, aici nu se întâmplă nimic, aşa că pot să-ţi spun: mie-mi place tipul!

– Lenebarbie

În  timpul  mesei  de  prânz,  fiica  cea  mică  a  familiei  stă  cu  privirea  adâncită  în  farfurie,  fără  să 
mănânce. La un moment dat spune:

- Am ceva să vă anunţ!
Se lasă tăcerea şi toată lumea ascultă atentă.
- NU MAI SUNT FECIOARĂ!, şi izbucneşte-n plâns.
Tăcere mormântală. Tatăl se adresează apoi soţiei:
- E  vina  ta,  te  îmbraci  şi  te  machiezi  ca  o  curvă,  ce  exemplu  i-ai

dat?!
La rândul ei, femeia îi spune soţului:
- Dar tu? Îţi risipeşti banii cu pipiţe care vin să te conducă până în faţa casei!
Soţul continuă:
- Şi soră-sa cea mare, nu-i bună de nimic, cu prietenul ei chel şi drogat care o înghesuie prin toate  

colţurile casei! Ce exemplu i-a dat?
Odată pornit, scandalul a continuat în acelaşi fel o bucată bună de timp, până când bunica fetiţei o ia 
pe după umeri şi o întreabă:
- Draga mea, cum s-a întâmplat asta?
Printre hohote de plâns, micuţa răspunde:
- Preotul a ales o altă fetiţă să o joace pe Fecioara Maria în spectacolul de Crăciun!

– Licurici

Un rus şi un american se pierd în Munţii Alpi. Când credeau că vor muri, apare un saintbernard cu un 
butoiaş de gât. Americanul exclamă:

- Uite, prietenul omului!
Rusul, frecându-se la ochi:
- Da şi a adus cu el şi un câine!

Un scoţian aduce acasă un coş cu căpşuni. Ia una din ele şi o dă fiului său zicându-i:
- Ia, fiule! Restul au acelaşi gust!
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– Moravu’ de Vest

Ion se uită peste gard şi îl vede pe Vasile jucând tenis cu Agassi. Spre surprinderea lui, Vasile 
iese câştigător fără efort. Îl întreabă pe Vasile de când joacă tenis de are astfel de performanţe. Acesta îi 
răspunde că la lacul din spatele casei lui apare din când în când o broscuţă care îndeplineşte orice 
dorinţă, dar să aibă grijă că e cam surdă, să vorbească tare.

Se duce Ion lângă lac. Apare broscuţa şi  Ion îi  spune că vrea mult  aur. Când ajunge acasă 
constată că în bătătură avea un taur imens şi i se plânge lui Vasile:

- Surdă rău broscuţa ta, am vrut mult aur şi mi-a dat un taur.
- Şi tu crezi ca eu am vrut să fiu tare-n tenis?

Doi pescari, unul din ei îi spune celuilalt:
- Bă, m-am însurat.
Celălalt răspunde:
- E frumoasă, nu-i aşa?
- De unde, e ca naiba de urâtă...
- Aha, atunci e bogată!
- Nici vorbă, vai şi amar de ea, săraca...
- Deşteaptă atunci!
- Nici măcar, proastă de bubuie...
Cel de-al doilea, năucit de răspunsuri, îl întreabă:
- Atunci de ce ai luat-o, mă?!
- Bă, cacă nişte viermi...!!!

13 iulie – Smeagol Jr.

Ceauşescu şi Elena, în elicopter. Aceasta îi zice:
- Uite, Nicule, se vede râurile!
- Nu, tu, astea nu e râurile, astea e şoselele!

Pilotul intervine:
- Nu, astea-s cozile!

Ceauşescu cere ofiţerilor de la Securitate:
- Aduceţi-mi-l pe ăla care face toate bancurile cu mine.
Securiştii execută directivele şi i-l aduc. Ceauşescu îl întreabă:
- De ce faci tu numai bancuri cu mine? Le ştiu, sunt bune, dar să te văd, fă şi tu un banc fără mine.
Se gândeşte omul cât se gândeşte şi spune:
- Tovarăşa Ceauşescu e însărcinată!
- Nu cu mine, nu pricepi ce am spus?!
- Dar cine-a spus că e cu tine?

 – Lenebarbie

Soţia îl întreabă pe soţ:
- L-ai văzut pe tipul care m-a salvat când era să mă înec?
- Da, a fost la mine şi şi-a cerut scuze.

– Licurici

- Ce face un scoţian când vede că îi arde casa?
- Dă beep la pompieri.
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- Care e asemănarea dintre o sticlă de bere şi o soacră? Pe amândouă le vrei reci, pe masă, cu  
spume la gură!

- Ce faci când aflii că mai ai doar 6 luni de trăit?
- Te muţi cu soacra şi fiecare zi va părea o eternitate.

– Moravu’ de Vest

Sună telefonul la o agenţie de turism:
- Faceti excursii în Egipt?
- Da, desigur...
- Spuneţi-mi vă rog, ce staţiuni balneare sunt acolo?
- Sharm-eli, Hurgada, Taba, Nuveiba...
- Stop!!! Nuveiba. Nuveiba e bine!
- Când doriti să plecaţi?
- A, nu, nu plecăm. Noi doar rezolvăm nişte integrame...

Bin Laden ajunge la porţile Raiului. Sfântul Petru îl zăreşte şi exclamă:
- TU?! Tu vrei să intri aici?!?
Bin Laden îi răspunde sec:
- Am zis eu că vreau să intru? Aveţi două minute să ieşiţi cu toţii!!!

14 iulie – Smeagol Jr.

Un bărbat avea febră mare, aşa că soţia îl duce la doctor. După consultaţie, acesta spune:
- Doamnă, soţul dumneavoastră are nevoie de odihnă. Vă scriu nişte somnifere!
- Bine, domnule doctor. Şi când trebuie să i le dau?
- Dar nu sunt pentru el, sunt pentru dumneavoastră!

Scrisoare din partea soţului către soţie: «Draga mea iubită, nu pot să îţi trimit salariul meu pe luna 
aceasta, astfel încât îţi trimit 100 de săruturi. Cu dragoste, soţul tău.»

Răspunsul soţiei: «Dragul meu iubit, îţi mulţumesc pentru cele 100 de săruturi. Îţi trimit  o listă cu 
cheltuielile – Lăptarul a acceptat 2 săruturi pentru laptele pe o lună. Electricianul a căzut de acord doar 
după 7 săruturi. Proprietarul vine în fiecare zi şi îmi fură două-trei săruturi în schimbul chiriei. Proprietarul  
supermarketului nu a acceptat doar săruturi. Alte cheltuieli, 40 de săruturi. Te rog să nu-ţi faci griji pentru  
mine,  mai  am un sold  de 35 de săruturi  şi  sper  să pot  încheia  luna doar  cu acestea.  Ar  trebui  să  
plănuiesc la fel şi următoarele luni? Te rog să mă înştiinţezi! Iubita ta soţie.»

– Licurici

Un tânăr ajunge emoţionat acasă şi o anunţă pe maică-sa că e îndrăgostit şi că se însoară, dar ca să 
fie prezentările mai emoţionante, aduce acasă trei fete foarte frumoase şi îi zice maică-sii să ghicească 
care e aleasa inimii. După câteva minute, la o cafeluţă, mama zice:

- Aleasa ta este fata asta din mijloc!
Fiul, surprins, întreabă:
- Cum de ai ghicit?
Mama răspunde:
- Păi de asta nu-mi place!

Întrebare: Cum s-a numit soacra lui Adam?
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Răspuns: Adam nu a avut soacră. El trăia în Paradis.

– Moravu’ de Vest

Bulă face o vizită la doctoriţă:
- Am erecţie permanentă. Ce-mi puteţi oferi?
- Casă, masă şi 100 milioane de lei pe lună!

Întrebare: Care e diferenţa dintre vină şi păcat?
Răspuns: Eşti vinovat să te culci cu nevasta altuia, dar e păcat să ratezi ocazia!

Soţul se întoarce din delegaţie, îşi agaţă haina în cui şi îşi salută soţia cu o strângere de mână.
- Nu mai vrei nici măcar să mă săruţi?
- Termină cu prostiile, dragă! După zece ani de casnicie, îţi mai arde de orgii?

15 iulie – Smeagol Jr.

Pasagerul unui taxi îl bate pe umăr pe şofer pentru a-l întreba ceva. Şoferul începe să strige, pierde 
controlul volanului, aproape că loveşte un autobuz, intră pe contrasens şi se opreşte la câţiva centimetri 
de vitrina imensă a unui magazin. Pentru câteva momente se face o linişte mormântală, după care şoferul 
spune:

- Te rog să nu mai faci aşa ceva niciodată! M-ai speriat de moarte.
Pasagerul, la fel de înspăimântat, îşi cere scuze şi spune ca nu şi-a dat seama că o simplă bătaie pe 

umăr l-ar putea speria într-un asemenea hal. Şoferul îi spune:
- Eu îmi cer scuze, n-ai nicio vină! Azi e prima zi în care conduc un taxi.  În ultimii 25 de ani am 

condus un dric!

Un bărbat iubea ca un nebun o femeie, dar era prea timid s-o ceară în căsătorie. Amândoi au înaintat 
în vârstă, dar niciunul dintre ei nu s-a căsătorit. Bine-nţeles, de-a lungul a şase ani, s-au tot întâlnit, cam o 
dată pe săptămână, dar bărbatul era atât de timid încât n-a îndrăznit niciodată să sugereze căsătoria şi 
cu atât mai puţin să-i propună să locuiască împreună. Cu toate acestea, într-o zi îşi face curaj s-o ceară, 
în sfarsit, de nevastă. O sună pe femeie şi îi spune:

- Ioana?
- Da, eu sunt.
- Vrei să fii soţia mea?
- Sigur că vreau! Dar cine e la telefon?

– Licurici

Întrebare: Care este diferenţa dintre o soacră şi o muscă?
Răspuns: Musca te bâzâie doar vara!

Profesoara le vorbeşte elevilor despre scopul vieţii şi rolul omului în societate. Apoi întrebă:
- Copii, ce aţi dori să auziţi în timpul înmormântării voastre?
Vasile:
- Aş vrea ca oamenii  să  spună  că  am fost  un  medic  extraordinar,  că  am salvat  viaţa  multor  

oameni...
Maria:
- Eu aş dori ca toţi să spună că am fost o soţie bună, o mamă şi o bunică extraordinară, să mă  

iubească toţi.
- Dar tu, Bulă, ce ai dori să auzi?
- Priviţi! Se mişcă, se mişcă!
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– Moravu’ de Vest

O bătrânică moare şi ajunge la Porţile Raiului unde se întâlneşte cu Sfântul Petru. Deodată se aude 
un urlet groaznic venind de dincolo de Poarta Raiului.

- O, vai de mine, ce se întâmplă acolo?, întreabă bătrânica.
- Ăăă, nu vă faceţi griji pentru asta, găurim omoplaţii cuiva ca să-i punem aripile de înger.
Bătrânica, vădit deranjată de acest fapt, se dă un pas înapoi, când se aude un alt urlet.
- Vai de mine, dar asta ce-a mai fost?, întreabă ea.
- A, o nimica toată, găurim capul cuiva ca să-i montăm aura.
Bătrânica dă din cap dezaprobator şi spune:
- Eu nu pot să fac asta, mă duc jos în Iad!
- Vai, dar nu puteţi face aşa ceva, urmează să fiţi sodomizată şi violată!
Bătrânica răspunde:
- Se prea poate, dar măcar am deja găurile făcute!

Iţic şi Strul erau prieteni. Moare Ştrul. Iţic dă un anunţ la ziar: "Ştrul mort". Redactorul îi spune:
- Se taxează oricum începând cu primele 4 cuvinte, deci mai puteţi adăuga ceva!
Iţic se gândeşte şi scrie: "Ştrul mort, vând Oltcit".

Doi ardeleni hotărăsc să declare război Chinei.  La un moment dat, unul dintre ei îl atenţionează pe 
celălalt:

- Bă, da'-s milioane!
Camaradul de război îi răspunde:
- Da' chiar, mă, unde-i îngropăm?

Într-o zi, Bulă arunca hârtii în clasă. Profesoara:
- Bulă, tu arunci hârtii?
- Nu,doamna profesoară, să moară mama dacă io arunc hârtii!
Ajunge Bulă acasă şi află că mama lui a murit. A doua zi, Bulă iar arunca hârtii prin clasă. Profesoara:
- Bulă, chiar nu arunci tu hârtii prin clasă?
- Nu, doamna profesoar’, sa moară soră- mea dacă am aruncat eu hârtii!
Acasă, soră- sa moartă. A treia zi, Bula nu se oprea din aruncatul hârtiilor prin clasă în timpul orelor. 
Profesoara:
- Bulă, încetează cu hârtiile!
- N-am aruncat eu, doamna, să moară tata!
Ajuns acasă, îl vede pe tac’su făcând bagajele.
- Ce faci, tată?
- Uite, îmi fac bagajele şi ar fi bine să ţi le pregăteşti şi tu că ne mutăm de-aci.
- Da' de ce?
- Păi îi blestemat blocu' ăsta. Alaltăieri a murit mă-ta, ieri soră-ta şi azi a murit vecinul de la 3...

Smeagol Jr.

Un bărbat are şase copii şi e foarte mândru de această realizare. Atât de mândru de el, încât începe 
să-şi  strige  nevasta  "Mamă a şase",  în  ciuda protestelor  ei.  Într-o seară,  merg la  o  petrecere.  Spre 
dimineaţă, bărbatul vrea să plece acasă şi vrea să ştie dacă şi soţia lui e gata de plecare, aşa că strigă în 
gura mare:

- Ce zici, mergem acasă, «Mamă a şase»?
Femeia, iritată vizibil de lipsa de discreţie a soţului ei, îi răspunde la fel de tare:
- Oricând vrei tu,   «Tată a patru!»  

Un terorist ameninţă echipajul unui avion cu pistolul:
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- Vă-mpuşc dacă nu duceţi avionul la Teheran!
- Stai calm, nu mergem la Teheran, îi răspunde unul dintre membrii echipajului.
- Vă împuşc, voi nu pricepeţi?
- Tu nu înţelegi că acest avion nu are cum să aterizeze la Teheran?
- Am un pistol, ce nu e clar? Şi acest avion va merge la Teheran!
- Stai  domnule  calm,  în  faţă  este  un  domn  cu  o  bombă  care

vrea să mergem la Beirut.

Fiul către tată, a doua zi după noaptea nunţii:
- Tată, eu divorţez!
- Ai înnebunit, atât de repede, ce s-a întâmplat?
- Nu contează, eu divorţez!
- Măi băiatule, mie poţi să-mi spui, sunt tatăl tău! Care e problema?
- Tată, soţia mea este virgină!
După un timp de gândire, spune tatăl:
- Apoi  fiule,  ai  dreptate!  Ce  nu  le-a  trebuit  la  alţii  nu  ne  trebuie

nici nouă!

Americanii  inventează un  robot  superviril.  Se  aleg  prin  tragere  la  sorţi  3  femei  pentru  teste:  o 
franţuzoaică,  o  spaniolă  şi  o  unguroaică.  Sunt  închise  în  cameră  cu  robotul,  pe  rând.  Intră  prima 
franţuzoaica şi, după o oră, iese din cameră:

- Mon dieu, c'est magique!
După alte două ceasuri iese şi spaniola asudată:
- Olé!
Ultima  intră  unguroaica.  După  şase  ore  petrecute  în  dormitor  cu  robotul,  specialiştii

se decid să spargă uşa de teamă ca nu cumva roboţelul  să-i fi făcut vreun rău. Deschid uşa şi văd 
unguroaica alergând după robot:

- Da' se fugi mai ai baterie??!!

Trei şoareci, într-un bar, dădeau peste cap shoturi de tequila. Primul  bea un  shot, îşi umflă muşchii 
şi începe:

- Bă fraierilor, voi ştiţi capcanele alea de şoareci pe care le pun bulangiii de oameni cu o bucăţică  
de caşcaval înăuntru?!? Ei bine, io desfac dinţii ăia, fac vreo 20 de tracţiuni la capcană, mă învârt  
un pic, iau caşcavalul şi o şterg, bă!

Al doilea şoricel îşi toarnă tequila, o dă pe gât, se scutură şi zice:
- Băăăăă, sunteţi de rahat! Ştiţi grăunţele alea mici şi roz, bobiţele alea de grâu cu otravă pe care 

le pun oamenii ca să ne  omoare? Eu iau câteva boabe, le pisez, le pun pe o foiţă şi le trag pe 
nas!

Al treilea îşi pune şi el un păhărel, îl dă pe gât, se încoardă, se scutură şi începe să fugă.
- Unde fugi, dementule?, întreabă unul dintre şoareci.
- Mă duc să regulez pisica!

Lenebarbie

Noaptea, pe la 3, Ştrul aude pe cineva bătându-i în geam. Deschide fereastra şi îl vede pe Bulă:
- Ştrul, ai cumva nişte cerneală?
- N-am, Bulă, n-am, lasă-mă să dorm!
După o vreun ceas, Ştrul aude iarăşi bătăi în geam.
- Cine-i acolo?
- Sunt eu, Bulă ! Ţi-am adus cerneală!

După meci, fotbalistul îi răspunde reporterului:
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- Sunt foarte fericit pentru victoria de astăzi şi aş vrea să-i mulţumesc mamei mele, tatălui meu şi,  
în mod special, părinţilor mei!

Moravu’  de  Vest face  vreo  câteva  specificări  menite  să  recunoască  meritele  deosebite  ale 
acelora care au făcut ca această campanie de râs, dacă-i permiteţi,  să-şi îndeplinească obiectivul  în 
fiecare zi.

Pe adresa de e-mail a Moravului au sosit mesaje încreţite de zâmbete care au avut un impact 
deosebit asupra derulării etapei „de iunie” 2008 din proiectul pe termen mediu şi lung, „amplu şi complex”.

Nu mică i-a fost mirarea aceluia care, cu foarte puţin timp în urmă, a dat peste un material care 
TREBUIE să umple sufletul de mulţumire adevăraţilor artizani ai zâmbetelor, „hot-hote”-lor sau tăvălelilor 
de râs.

Cum orice explicaţie ar fi de prisos  Moravu’ de Vest îşi rezervă din oficiu dreptul de a pomeni 
despre aceia care au însufleţit „Hot – hote de Iunie”.

Pentru că cineva scria odată pe un bileţel „amintire” că... 
...Omul e frumos atunci când e vesel şi râde!

De la Crinutza:

Campania „HOT – HOTE DE IUNIE” este a lor:
1. Smeagol Jr. ( http  ://forensicgirl.wordpress.com   )
2. Lenebarbie ( http://lenebarbie.wordpress.com )
3. Crinutza ( http://crinutza.wordpress.com )
4. Licurici (http://goodnuit.wordpress.com )
5. Ady J.
6. Moacă
7. Ovycool2004

O plecăciune şi un zâmbet senin,
Moravu’ de Vest
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