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– Dragă, în drum spre serviciu m-a lovit o mașină. Cristina m-a dus la spital. Mi-au
făcut teste, radiografii și am trei coaste fracturate, brațul drept rupt și se pare că-mi amputează
și un picior…
Răspunsul soției:
– Cine este Cristina?!
* La nuntă e ca la doctor. Pe lângă faptul că nu vrei să mergi, mai trebuie să dai și plicul.
* – Părinte, sunt foarte speriat! Ascult o voce care îmi zice toată ziua ce să fac. Sunt
posedat?
– Nu, fiule! Ești însurat!
* – Iubitule, am găsit niște pantofi superbi.
– Bine că i-ai găsit, că de cumpărat nici nu
se pune problema.
* „S-a răcit afară” a spus lupul, trăgându-și Scufița Roșie peste urechi.
* Fiecare dintre noi are 4 vieți:
o viață publică
o viață privată
o viață secretă
și o viață de „rahat”.
* Un individ își ia ziarul de dimineață să-l citească. În el, la rubrica decese e un anunț în
care scrie că a murit. Își ia telefonul și își sună cel mai bun prieten.
– Ai citit ziarul?
Spune că am murit!
– Da, am văzut! Da’ ce, ai voie cu telefonul acolo !?
* Cum să se înmulțească banii din moment ce sunt numai bărbați pe bancnote?
* Astăzi, mergând pe stradă, am găsit 50 lei. Ca un bun creștin, m-am întrebat ce ar fi făcut
Iisus. Așa că i-am transformat în vin. Două sticle!
* – Acuzat, recunoașteți că sunteți vinovat?
– Încă nu, onorată instanță, să vedem întâi
ce știu martorii…
* Seara, la cină, o familie de berze își făcea monetarul.
Bărzoiul:
– Dragii mei, azi
am produs binișor! Am dus un băiețel unui avocat… A ieșit ceva șpagă.
Barza:
– Eh, eu am fost la un amărât… S-a împrumutat… Tu?
Puiul de barză:
– Eu am fost la un cămin studențesc. Mamă ce spaimă am băgat în ei!
* Ministerul Sănătății a dat un comunicat public în care dezvăluie secretul românului care
n-a mai răcit de 10 ani: are 8 milioane de euro în cont și locuiește în Caraibe!
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* „Dragă Marie, am ajuns cu bine! După ce se ridică ceața, am să-ți spun și unde!.”
* – Dragă, mi s-a întâmplat ceva straniu. Intru în baie, se aprinde lumina singură, fac pipi,
ies și lumina se stinge singură…
– Am înțeles, dragă, te-ai pișat în frigider!
* Un tip primește ca împrumut de la cel mai bun prieten 10.000 de euro.
Emoționat și
plin de lacrimi, îl îmbrățișează, moment în care celălalt, surprins, întreabă:
– Dar ce ai, mă? De ce trebuie să bocești? Și tu m-ai ajutat pe mine când am avut nevoie.
Vorba aceea: „prietenul la nevoie se cunoaște”…
– Nu știu, frate! Da’ am un sentiment ca și cum ar fi ultima dată când ne mai vedem…
* Munca-i muncă, dar trebuie să ne și relaxăm… s-a gândit Ion la 1 noaptea, lăsând
bormașina din mână și începând să cânte la vioară!
* – Inculpat Dorel, de ce i-ai dat cu pumnii în cap lui vecinul tău Ion?
– Ca să-i revină
gâtul la loc!
–
Cum așa?
– Păi, prea și-l întindea mereu după nevastă-mea…
* Terminați odată cu prostia că: femeia se uită la bani! Ea nu se uită, ci îi cheltuie!
* Când vine ziua de salariu, parcă intră ceva în femei, măi frate. Nevastă-mea are un talent
exagerat la cheltuit banii. De 2 săptămâni mă bate la cap să schimbăm perdelele, că nu mai
sunt la modă, că numai noi și bunica mai avem de astea. Am convins-o să mai aibă puțină
răbdare până iau salariul.
Vine ziua mult așteptată, îi dau cardul și pleacă după
perdele. După mai puțin de 4 ore intră în casă cu 3 sacoșe, abia le ducea, roșie la față,
super-nervoasă și îmi zice pe un ton răstit: „dacă mergeai și tu cu mine, cumpăram și
perdele…”
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