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Șeful pompierilor intră în clădire, încet, relaxat, cu mâinile în buzunare, fredonând ușor o melodie
veselă:
– Băieți, echipați-vă încet, încet sistematic, spălați-vă mașina cu foarte multă grijă, să arate ca nouă.
Atenție la toate detaliile! Să fiți prezentabili și îngrijiți. Luați ceva apă, nu multă, faceți-vă siesta și
apoi mergeți la incendiu cu grijă, fără să aveți viteză mare, fără să stârniți praful, fiți atenți la
stopuri, la trafic, la tot… Arde clădirea guvernului de ceva vreme și ăia sunt blocați cu toții înăuntru.

Ironia vieții:
– Avocatul speră s ă intri în necazuri
– Doctorul speră să te-mbolnăvești
– Poliția speră să devii infractor
– Dentistul speră să-ți strici dinții
– Mecanicul speră să ți se strice mașina
– Meșterul de sicrie și groparul speră ca tu să mori
– Numai hoțul îți dorește prosperitate și bogăție în viață

Un rus se trezește dimineața și vede tancuri cu steagul SUA, în fața casei așa că iese în stradă
urlând:
– „Freedom, Freedom!!”
Un soldat iese din tanc și îi spune:
– „Niet freedom. Halloween!”

Femei la rând, la castraveți:
– Mie îmi puneți mai lungi!
– Mie, mai groși!
– Mie, mi-e indiferent căci îi iau pentru salată!

Un cetățean beat, se duce la un polițist și-i spune:
– Șefu, vreau să-ți spun un banc politic!
– Tu, nu vezi că sunt polițist?
– Nu-i nimic, ți-l spun până-l pricepi!

Discuție între un El și o Ea, la prima întâlnire…
– Vrei să mergi acasă la mine, să…
– Sper că nu ești un pervers de ăla care vrea să ne uităm la… televizor!

– Doamnă am sunat să vă spun că soțul dumneavoastră a fost lovit de trăsnet!
– Plouă?
– Da
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– Aoleu, rufele mele…

– I-am spus că nu mai stau și bag divorțul…
– Și el ce-a spus?
– Păi după câteva minute am auzit o bubuitură…
– Vai Dumnezeule. Doar nu s-a împușcat?
– Nu!… A deschis o șampanie mizerabilul!

Am fost azi la magazin și am cumpărat ceapă din Grecia, usturoi din China, roși din Turcia și cartofi
din Egipt! Mă-ntreb dacă, în țara asta, în afară de prețuri, mai crește ceva?!

Un pacient se duce la doctor, pentru a căuta un motiv medical de pensionare. Doctorul îl poftește a-
și scoate cămașa pentru a-i face un consult sumar. Între timp, îl întreabă:
– Cu ce durere pe la mine?
– Domnule doctor vreau să ies la pensie!
– Îmi pare rău.E devreme, încă se aud bătăile inimii.

– Ce înseamnă să fi logodit?
– Este ca și cum ai fi arestat preventiv, înainte de a fi condamnat pe viață!

Am decis, de azi îmi dau demisia și voi călători prin lume până ce îmi voi termina banii. Mâine seară
ar trebui să fiu deja acasă.

Toți bărbații visează la o femeie zveltă, oarecum o căprioară! Dar, puțini știu faptul că, o căprioară
are 120 de kilograme….

Columb nu ar fi descoperit nicio dată America dacă ar fi fost căsătorit, din cauza următoarelor
întrebări:
– Unde te duci?
– Cu cine?
– De ce?
– Cu ce?
– Ca să descoperi ce?
– De ce tu?
– Și eu ce fac dacă tu pleci?
– Pot să vin cu tine?
– Când te întorci?
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– Ce îmi aduci?

România nu are de ce să se teamă de-un război!
– De ce?
– Avem peste două mii de generalii. SUA abia dacă are trei sute de generali…

Sfatul medicului: După 45 de ani este bine să lași în pace tipele de 20 ani și să te orientezi către cele
care recunosc semnele de infarct!

– Iubitule îți place bluza mea cea nouă?
– Da dragă este foarte frumoasă și-ți vine atât de bine!
– Atunci să ți le arăt și pe celelalte opt!

– Ce urăști cel mai mult la iubitul tău?
– Pe nevastă-sa…
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