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FABULE, PARODII ŞI ALTE POEZII 
 

 

 

 

FII VESEL 
 

 

Aşa precum poetul Tagore glăsuieşte, 

„Nimic nu este veşnic, nimic nu dăinuieşte!” 

Oricât de rău ne este sau bun de ne e traiul, 

Aicea este Iadul şi tot aici şi Raiul. 

Nu vrăjmăşiţi, nu faceţi păcate, nici în gând! 

Iubiţi-vă, că Raiul i-aicea, pe Pământ! 

Făceţi-vă prieteni, iertaţi-i pe duşmani! 

Nu fiţi robii averii. Dă-i dracului de bani! 

Trăieşte în decenţă, fii vesel şi curat; 

De ură şi prostie, nu fi încătuşat! 

Trăieşte-ţi viaţa sfântă, în fiecare zi; 

Gândeşte-te că mâine tu poţi a nu mai fi. 

C-aşa a zis Tagore: „Nimic nu dăinuieşte, 

Deci ţine minte asta şi te veseleşte!”. 
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CA-N POVEŞTI 
 

 

A fost odată-n Bucureşti 

O preafrumoasă fată; 

Avea un prieten din Ploieşti 

Şi-o soră măritată. 

 

Şi-a pus verigă în buric, 

Şi-a pus şi silicoane, 

Şi a tastat pe facebook: 

— Hai de mă ia, Ioane! 

 

Veni Ion în Bucureşti 

(Pentru întâia dată), 

Da-l acostară nişte peşti 

Ce i-au plasat o fată. 

 

Uită Ion de ce-a venit; 

Şi-a petrecut trei zile 

Cu cea ce l-a ademenit 

Cu praf, canabis şi pastile. 

 

Dar după ce-a rămas Ion 

Fără un ban în pungă 

Şi-a amintit că trebuia 

La Frosa să ajungă. 
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Ajunse-ntr-un târziu la ea 

Şi pandalia-i gata: 

E drept că Frosa îi plăcea 

Dar, şi mai mult, cumnata. 

 

Despre a sale-apucături 

Află urgent cumnatul 

Şi îl trată cu lovituri 

De-i paradi ficatul. 

 

Bătut şi fără bani, Ion 

Se-ntoarse la Ploieşti. 

La nouă luni, un telefon: 

— Ioane, tată eşti! 

 

Ai doi băieţi ca două flori, 

Care sunt frăţiori; 

Născuţi acum trei zile-n zori, 

Ei sunt şi verişori! 
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IARNĂ POLITICĂ  
 

 

A-nceput de azi să cadă 

Un guvern de mult ratat; 

Premierul, confuscat, 

Urlă-n Parlament, de parcă 

A turbat. 

 

Preşedintele e-n formă: 

Râde ca un apucat, 

Bucuros că de-o podoabă 

A scăpat. 

 

Se formează cualiţii 

În Cameră şi Senat; 

Se afirmă noi ambiţii 

La Palat. 

 

Senatorii, deputaţii 

(Iliciţi de condamnat) 

Se visează prim-miniştri 

De rahat. 

 

E o-ntreagă tevatură 

De-alianţe, cumpărări, 

Şi-o campanie prosperă 

De trădări. 
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Ei au mişmaşuri oculte 

Nu le pasă de copii 

C-au plecat în pribegii, 

Nici că Ţara are multe 

Datorii. 

 

Nu le pasă lor de noi 

Că suntem flămânzi şi goi. 

Vor lor bine să le fie 

Iar lumea zace în nevoi 

Şi-n sărăcie. 

 

O-ntrebare-mi vine mie:                                                

Popor, cât mai poţi să-nduri 

O aşa babilonie 

Cu bandiţi şi căzături? 
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CELEI CARE-NŞEALĂ    
 

 

Eu ştiu c-o să mă-nşeli, ingrato, 

Fiindcă eşti o idioată, 

Dar eu am să te iert, tâmpito, 

Cum te-am iertat şi altă dată. 

 

Îţi voi trosni vreo trei scatoalce, 

De-o să te smiorcăi două zile, 

Dar asta e, şi n-am ce face: 

Protestele sunt inutile. 

 

Am să te dau şi de perete, 

Fire-ai să fii de balabustă! 

Şi te voi trage şi de plete, 

Tu, fustă lungă, minte-ngustă! 

 

Când ne vom judeca, în fine, 

Am să-ţi transmit prin avocat 

Că nu mă mai despart de tine 

Fiindcă iarăşi te-am iertat! 

 

Procesul nu se va disjunge, 

Fiindcă noi ne-am împăcat, 

Şi iar la certuri v-om ajunge 

Fiindcă iar m-ai înşelat. 

 

................................................................... 
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Tu iar ai să-ţi înşeli bărbatul 

Şi el din nou o să te bată 

Da-l vei ierta, că-i vechi păcatul 

Şi nu eşti prima vinovată. 

 

 

 

 

     DIFERENŢE 
 

 

Câinele hămăia, 

Dar hamuri n-avea; 

Raţa măcănea,  

Dar mac nu avea; 

El curcă avea, 

Dar nu se-ncurca; 

Calul nu-nşela, 

Deşi şa avea; 

Perdele n-avea, 

Însă se pierdea. 

N-avea râs,                                                          

Însă râdea; 

Vestă n-avea, 

Veşti avea; 

Avea stat, 

Dar nu stătea... 

Și tot aşa, şi tot aşa... 



Gheorghe Niculescu & Florentin Smarandache 

IMPRESII ȘI EXPRESII 

 

 
17 

BALADA TRENULUI BĂTRÂN 
 

 

Pe drumul cel de şine ce duce la Vaslui, 

Venea un tren, agale, din târgul Iaşiului. 

Şi trenul venea singur, pe drumul plin de soare, 

Scrâşnind din roţi, fiindcă nu prea avea unsoare. 

 

Venea trăgând vagoane şi fluierând arar  

A pagubă, că iarăşi nu se-ncadra-n orar. 

Vagoanele sunt goale şi zdrăngăne pe şină 

Că orişice român şi-a cumpărat maşină. 

 

Doar naşul prin vagoane tot umblă ca năuc 

Sperând ca, pân-la urmă, să-i cadă vreun ciubuc. 

Ajunse trenu-n gară şi salută — fiu, fiu! — 

Pe-un nene cu paletă, cravată şi chipiu. 

 

Fluieră impiegatul, salută cu respect               

Şi-i dă din nou plecarea trenului cel infect. 

Plecă trenul la vale, bătrân şi demodat, 

Oftând că-i nerentabil şi neprivatizat. 
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    NINGE, NINGE, NINGE… 
 

 

Te uită cum ninge de tare, 

Pe geam, fă, Frusino, priveşte 

Şi vezi ce faci de mâncare 

Că nu mă mai duc să prind peşte. 

 

Mai lasă la naiba rimelul, 

Şi rujul la dracu-l mai lasă! 

Ia vezi de ce plânge copilul 

Şi mătură-oleacă prin casă. 
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Aş vrea să mă duc să mulg vaca 

Dar vântul hain nu mă lasă; 

S-o sugă viţelul că iaca 

Eu nu am să ies azi din casă. 

 

Mai pune trei vreascuri să ardă 

Şi vino şi tu mai încoace… 

Ai grijă — te pun eu în gardă — 

Că astăzi alt prunc putem face! 

 

 

         LÂNGĂ-O STÂNCĂ NEAGRĂ 
 

 

Lângă-o stâncă neagră, şi-au făcut bordei 

Din nişte cartoane — Tanţa şi Matei... 

S-aude-o maşină, noaptea-i jumătate, 

Tanţei, tot mai tare, inima îi bate, 

C-a plecat în noapte prostul de Matei, 

Pe cap cu-o cagulă, ca s-aducă lei. 

 

Dar ce se aude pe lângă bordei? 

Strigă Tanţa tare: — Tu eşti, măi Matei?  

Ai venit cu banii, ca s-avem şi noi 

Ce bea, toată şatra, sau numai noi doi? 

 

— Eu sunt, fă, Tănşico, prietenul Ion, 

Pe Matei l-au prins şi-i legat beton! 
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— De eşti tu, Ioane, intră în bordei. 

Dacă-mi dai o ţuică, poţi să-mi faci ce vrei!... 

 

Şi-a-nceput furtuna... Vântul a luat 

Acele cartoane şi le-a-mprăştiat.                                             

Şi-au văzut ţiganii mare spectacol: 

Tanţa — fără haine şi pe Ion — gol. 

 

               

TRATAMENT 
 

 

Un bătrân, pe care-o boală 

În ultimul timp îl sapă, 

La spital s-a prezentat 

Să ceară hapuri cu apă. 

 

Şi-a-nceput încet să bată 

Pe la uşi. Apoi a stat; 

Medicul era plecat, 

Iar o soră medicală 

L-a certat: 

— De ce-ai venit iarăşi la noi?      

De ce n-ai stat acasă? 

Să te fi uns cu usturoi 

Şi cu untură grasă! 

— Poftim de m-ascultă, cucoană, 

Că iar am călcat azi pe bec; 
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Dar dacă îmi dai o pastilă, 

Îmi iau tălpăşiţa şi plec! 

Te uită la mine, bambină, 

Deci vino, te rog, mai aproape, 

Căci boala m-apasă haină  

Şi popa ar vrea să mă-ngroape. 

— O, n-o să mă crezi, bătrâne, 

Dar pastile zău că nu-s! 

Mergi, te rog, la farmacie, 

Poate-s compensate-n plus! 

Şi, dacă e coadă mare, 

Ia-ţi mata o lumânare. 

 

Şi aşa plecă bătrânul,  

Cetăţean din Europa, 

Galben precum o lămâie, 

Să-l trateze cu tămâie 

Taica popa. 

 

 

CE TE LEGENI, TRENULE? 
 

 

— Ce te legeni, trenule, 

Alergând mereu prin vânt 

Cu şinele la pământ? 

 

— De ce nu m-aş legăna 

Dacă trec prin gara ta 
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Şi nu-s călători în ea? 

Eu tot trec şi timpu-mi trece 

Cărând călători — vreo zece. 

Trec, dar nu ştiu până când, 

Că bilete nu se vând; 

Dar şi când mă voi opri 

Călătorii vor jeli, 

Naşul meu se va căi           

Şi gara va pustii! 
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LUNA 
 

 

Apăru bătrâna lună 

Ca o pălărie-n băţ, 

Ca o mămăligă crudă, 

Nedorită la ospăţ. 

 

Agăţată-n creanga nopţii 

Ca o pară mălăiaţă, 

Complice cu-ndrăgostiţii 

Ce-şi jură amor pe viaţă. 

 

Muza stihurilor bune 

A poeţilor trecuţi, 

Azi, călcată în picioare  

De diverşi astronauţi. 

 

Ten bătrân, ce cu lumină 

S-a pudrat, mascându-şi ridul; 

Lampă pseudoaprinsă, 

Luminând, vag, Geoidul. 

 

Blondă ca o portocală,                                                       

Rece ca un bibelou, 

Inocentă şi banală 

Ca un gălbenuş de ou. 
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Singură şi plictisită, 

Ca un ban în buzunar, 

Luminoasă şi stingheră, 

Ca un simplu felinar. 

 

Dolofană ca un măr, 

Rumenă şi durdulie, 

Ca un cap fără de păr 

(Rog a se citi chelie). 

 

Gravă ca o paparudă, 

Mai tăcută ca un sfinx, 

Printre nori de vată udă, 

Se strecoară ca un linx. 

 

Obosită şi greoaie, 

Ca o gâscă îndopată, 

Sau curbată şi subţire 

Ca o unghie tăiată. 

 

Ca secerea fără coadă, 

Ca jumate de covrig, 

Ca un câine stând grămadă 

Iarna, când e frig. 

 

Ca o babă cocoşată, 

Ca un arc pentru săgeţi, 

Ca un cozoroc de şapcă, 

La şoferii şugubeţi. 
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O plăcintă gogonată, 

Pe o tavă de zenit, 

Fiica Terrei, blestemată 

Să devină satelit. 

 

Glob de aur aruncat 

În Eternitate, 

Corp ceresc împovărat 

De maturitate... 

 

Radioasă şi cochetă, 

Utilă şi oportună, 

Vă urează noapte bună 

Veşnica frumoasă Lună. 

 

 

     ÎMPĂCARE 
 

 

S-a născut o melodramă 

Între doi îndrăgostiţi: 

Ea nu putea fără mamă, 

El nu putea fără şpriţ. 

 

Deci, chemară preotul 

Pentru a îi împăca; 

De-atunci, ei îi place şpriţul 

Iar lui îi place soacră-sa. 
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MUSCA 
 

 

În ciorba de costiţă, servită la Vaslui, 

Căzu din zbor o muscă în blidul omului. 

Nemulţumit, clientul gândi, şezând la masă: 

„Mai bună era ciorba de lobodă de-acasă!” 

A înjurat, sărmanul, încet, dar pe-a lui faţă 

Lucea, ca o lumină, aşa, un fel de greaţă. 

Şi, enervat, românul chemă la masa lui 

Chiar pe patronul firmei; şi-l dete dracului! 

Căci se scuză, măgarul: — Să am pardon, monşer,  

— Dar ce-ai fi vrut să cadă? Vreun elicopter? 

— Ăsta nu-i răspuns , văd bine! 

E un afront, e o sfidare… 

Zău că-mi vine-mi, vine-mi, vine 

Să calc totul în picioare! 

— O, tu nici visezi, străine, 

Câţi despre muşte mi-au spus! 

Toţi veniră, ca şi tine,  

Şi s-au dus, s-au dus, s-au dus… 

 

Flămând fiind, clientul plecat-a prin Vaslui 

Cu gând să se abată pe la un văr de-al lui 

Cu care e posibil să se şi ospăteze 

(Un bun prilej de vorbe şi de ipoteze), 

Însă, spre spital, porni ca din puşcă: 

Îi intrase-n ochi — aţi ghicit! — o muscă! 
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 PRENATALĂ    
 

 

Domnul Nae, din Dolhasca, 

Tânăr şi frumos băiat, 

Fiindcă o iubea pe Nasta, 

Într-o vară, s-a-nsurat. 

Şi a-nceput Nae treaba,  

Cum fac tinerii, dar ştii? 

Dumnealui muncea degeaba: 

Nasta nu făcea copii. 

 

Auzind Nae că barza-i 

Poate face bucurii, 

Cuib rotund, berzei pe casă-i 

Făcu el, din bălării. 

Şi-a sosit şi ziua-n care, 

Cei doi mult s-au bucurat, 

Când o barză cu cioc mare 

Pe-al lor cuib s-a aşezat. 

 

A trecut vremea şi basta! — 

Vre-o nouă luni şi ceva — 

Aşteptând Nae şi Nasta 

Că un copil vor avea. 

În sfârşit! Nae, aseară, 

Când se întorcea acasă, 

Află că soaţa-i frumoasă, 

Făcu... gripă aviară. 
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S-A-NTORS ROATA 
 

 

Avea bani, avea maşină, 

Şi o vilă la şosea; 

Avea gagici — o duzină — 

Dar ce naiba nu avea? 

 

Era fericit băiatul 

Care-ntruna cheltuia 

Şi trăia ca împăratul, 

Deşi nimic nu lucra. 

 

N-avea şcoală, meserie,  

Şi n-avea niciun talent, 

Însă-avea, precum se ştie, 

Pe taică-su-n Parlament. 

 

Iaca se întoarse roata                                                          

Şi adio, veselie! 

Taică-su fu prins cu pata 

Şi-a intrat în puşcărie. 

 

I s-a confiscat maşina, 

Şi vila, şi i-au blocat 

Conturile-n bănci, cu sila, 

Şi-n procese l-au chemat. 
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Acum, băiatu-i cuminte 

Şi o vorbă bună-ar vrea 

De la cei ce mai-nainte, 

Îi sfida. 

 

Întâmplarea ne învaţă: 

În viaţă, nu încerca 

Să tragi prea tare de aţă, 

Mai ales când nu-i a ta. 

 

 

 

PĂRUL DE LÂNGĂ DRUM 
 

 

Sunt păr de lângă drum, păzit de gard, 

Nu poţi lua o pară nici cu card. 

Drumeţule, de vrei cumva o pară, 

Să o comanzi pe net, în altă ţară, 

Că eu, dacă o pară mică am, 

Am să o vând la altul, din alt neam. 

Dă şpagă şi primeşti — Ce nu-ţi convine?! — 

Dacă chiar vrei o pară de la mine! 

Iar dacă vrei s-aduci cuiva un blam, 

Adu-i stăpânului pe care-l am. 

E politrucul care, cum ştii bine, 

Ne va sfida: pe tine şi pe mine. 
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     SPOVEDANIE 
 

 

Fiind creştin — treabă firească — 

Ţiganul, tânăr băiat, 

S-a dus să se spovedească  

La părintele din sat. 

 

Sub un patrafir brodat, 

Părintele l-a băgat 

Şi apoi l-a întrebat: 

— Spune-mi dacă ai minţit, 

Şi să-mi spui dac-ai furat, 

Dar să îmi spui, totodat’, 

Şi cu cine te-ai culcat. 

 

— Am minţit, am şi furat  

Şi-am mai făcut un păcat — 

Dar fără ca să-mi dau seama — 

Părinte, eu m-am culcat 

Adeseori, cu mama! 

 

— Ai făcut aşa păcat?! 

Şi mai zici că tu eşti om? 

— Părinte, am observat  

Că, de-un timp, îmi zice rrom! 

 

— Lasă asta, panaramă! 

Tu să îmi spui imediat, 
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Cum de ţi s-a întâmplat                                                   

Să te culci cu a ta mamă?                                                  

 

— Părinte, de mă asculţi, 

Noi suntem  în casă mulţi. 

 

Casa-i mică şi, ştii bine 

Că avem paturi puţine. 

Aşa că-n mod obligat, 

Eu cu mama şi cu tata, 

Împărţim acelaşi pat. 
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     MAI MARE 
 

 

A plecat de la Focşani, 

Popa T. Costică, iară, 

Ca să-i ducă nişte bani 

Unui unchi, la ţară. 

 

Cum mergea Popa aşa,  

Singur, pe-o cărare, 

Se-ntâlni cu un măgar 

Ce-o avea cam mare. 

 

Zice Popa T. Costică: 

— Doamne Sfinte, de ce oare 

Eu o am aşa de mică 

Şi măgarul aşa mare? 

 

Mai departe, Popa spune: 

— Doamne, te rog, aşadar, 

Fă cu mine o minune 

Şi-mi dă una de măgar! 

 

Nici n-a apucat să iasă 

De pe domeniul agrar, 

Că a şi-nceput să-i crească... 

O ureche de măgar. 
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MOMEALA 
 

 

Domnul Nae şi-o amantă, 

Cu Gică s-au întânlit, 

Pe acelaşi mal de baltă 

Şi s-au pus pe pescuit. 

 

Gică tot scotea din apă 

Câte-un crap, câte-un chitic... 

Pe când Nae luă ţeapă, 

Fiindcă nu prindea nimic.                                                      

 

Văzând fata că Năică                                                      

Chiar nimica nu prindea, 

L-a-ntrebat încet pe Gică:  

Care e momeala ta? 

 

Îi răspunse Gică, tare: 

— Dragă, eu am râmă mare, 

Pe când amicul Năică 

Are râmă foarte mică. 

 

După a zilei efort, 

Noaptea, stând toţi trei în cort, 

Se gândi acea gagică: 

„Eu mă dau lângă Georgică, 

Fiindcă ştiu că domn Năică 

Are râma foarte mică”. 
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 NICUŞOR ŞI MĂRIUŢA 
 

 

Nicuşor şi Măriuţa 

Lângă bloc s-au tot jucat 

De-a şcoala şi de-a maimuţa 

Şi apoi, de-a omul beat. 

 

Văzând că se-nţeleg bine, 

Nicuşor a întrebat-o: 

— Vrei să te măriţi cu mine,  

Pistruiato? 

 

Măriuţa cea drăguţă, 

Prea mult nu a aşteptat 

Şi-a răspuns: — Da, măi Nicuţă, 

Mă mărit imediat! 

 

— Dacă eşti nevasta mea, 

Măriuţo, vreau să ştii 

Că-n curând noi vom avea 

Unul, doi, sau trei copii! 

 

— Dragă Nicu, vreau copii, 

Şi cât mai repede-aş vrea, 

Să ne-apucăm de treabă, ştii? 

Chiar de-acum, de s-ar putea! 
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Însă joaca cea frumoasă 

Nu a mai continuat, 

Căci pe Nicuşor acasă 

Mămică-sa l-a chemat. 

 

Văzând că Nicu e trist, 

Mama lui l-a întrebat: 

— Spune-mi, Nicuşor, insist! 

De ce eşti tu supărat? 

 

— Mamă, azi m-am însurat, 

Însă sunt făcut cam varză 

 Deoarece n-am aflat 

Cum să fac eu rost de barză?! 

 

 

 

MĂGARUL DEMOCRAT 
 

 

Un măgar pe care curtea nu putea să-l mai încapă 

A pătruns în grajd la cal, pretinzând ovăz şi apă. 

Dar abia intră măgarul — Ce mai vaier, ce mai zbucium!  

Că-l descoperi stăpânul şi-i urlă cu glas de bucium: 

— Ce faci Mişu? Nu ţi-e bine? Stai tu numai să te-ncing!  

Ce, bă, paiele nu-s bune? Mama mă-tii de viking! 

Şi-a plecat, bătut, măgarul, zicând: — Ptiu, fir-ar să fie! 

Prost o fi cine-o mai crede că avem democraţie! 
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COMERŢ NELOIAL 
 

 

Pe o stradă din Bârlad,              

Considerată bun vad, 

Iţic şi cu Ştrul vindeau 

Mărfuri, şi se concurau. 

Iţic, văzând că Ştrul are 

Zahărul cu zece lei, 

A afişat la intrare: 

,,Vând zahăr cu nouă lei!”. 

Ştrul a şi trecut la fapte 

Şi preţul iute-a schimbat. 

De la zece lei, la şapte 

El zahărul a lăsat. 

Iţic l-a scăzut la şase, 

Ştrul, la cinci, şi tot aşa, 

Încât preţul ajunsese 

Doar la un leu şi ceva. 

Zice Ştrul: — Iţic, vecine, 

Dacă eşti puţin atent, 

Tot scăzând din preţ, vezi bine, 

Vom intra în faliment! 

— Vorbeşti fără să ai habar! 

Eu n-am avut şi n-am zahar! 

Fiindu-mi prieten, cum ştii bine, 

Trimit clienţii la tine. 

 

 



Gheorghe Niculescu & Florentin Smarandache 

IMPRESII ȘI EXPRESII 

 

 
38 

VACA ŞI CALCULATORUL 
 

 

El şi ea aveau o vacă 

Şi cu rândul o păşteau 

Dar aveau lapte, chiar dacă 

Altceva nu prea aveau. 

 

Ca vaca să nu mai pască, 

Şi găsind cumpărător, 

Vându vita, nenea Taşcă, 

Şi-şi luă calculator. 

 

În loc să mai pască vaca, 

Toată ziua se uita 

Pe calculator şi iaca 

Tot tasta, tasta, tasta... 

 

Azi, fiindu-i foame tare, 

El şi-a întrebat nevasta: 

— Nu ai ceva de mâncare, 

Dragă Nasta? 

 

— În ceaun nu am ce pune 

Chiar nimic, de data asta, 

Dar foamea de te răpune, 

Mulge tasta! 
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    DOMNIA ŞI PROSTIA 
 

 

Dintr-un sat, cu-o mică şcoală, 

Ce se numeşte Şerbeşti, 

Ionel, băiat de ţară, 

A plecat la Bucureşti. 

Vrea să-nveţe multă carte, 

Să devină avocat; 

Când s-o-ntoarce-n sat, măi frate, 

Să fie om respectat. 

 

Cum coborî pe peron, 

Aşa-i zise-un tuciuriu: 

— Domnule, să am pardon, 

Doriţi cumva un taxiu? 

„Mi-a zis domn, gândi Ionică, 

Bă, sunt domn şi nici nu ştiu ! 

Dacă-s domn, la o adică, 

Sigur că doresc taxiu!” 

 

L-a plimbat taximetristul 

Tot oraşu-n lung şi-n lat 

Şi la urmă, traseistul, 

Sigur că l-a şi taxat. 

Rămânând lefter, Ionică, 

Bombăneşte supărat: 

— Bă, domnia şi prostia,  

Costă, cu adevărat! 



Gheorghe Niculescu & Florentin Smarandache 

IMPRESII ȘI EXPRESII 

 

 
40 

ABDUL ALI  SALAM 
 

 

Într-o zi, perfect normală, 

A plecat din Topraisar, 

Cu treburi în Capitală, 

Un român turco-tătar. 

 

Ajungând el în Titan, 

Cam flămând şi obosit, 

A intrat într-un local 

Să ia ceva, negreşit. 

 

Aşezându-se la masă, 

A fost întrebat ce vrea: 

— Narghilea, sugiuc, cafea... 

Bani ca să plătesc eu am 

Că-s Abdul Ali Salam! 

 

— Bă, nu face pe nebunu 

Că aici nu-i trei în unu. 

Din tot ce mi-ai spus eu am 

Doar salam!           
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     ZECE PREŞEDINŢI MIŞEI  
 

 

Un preşedinte tembel, 

Poporul îşi ignora. 

A fost împuşcat şi el 

Şi nevastă-sa. 

 

Un alt mare comunist,                                                     

A fost preşedinte, 

Trei mandate, domnule, 

Să ne-nveţe minte. 

 

Apoi, fostul comunist, 

N-a mai candidat, 

C-a venit un ţărănist 

Şi s-a-nscăunat. 

 

Mare brânză n-a făcut                                                        

Nici al doilea,                                                           

Dar, apoi, a apărut 

Un al treilea. 

 

Ăsta, deşi contestat, 

În două mandate, 

A fost, totuşi, menţinut 

De-o majoritate. 
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Va veni al patrulea — 

Şi vremea va trece — 

Care va realiza 

Ceva cu apă rece. 

 

Şi se vor tot succeda 

Până la vreo zece, 

Şi poporul va răbda, 

Până când va exploada 

Mămăliga rece. 

 

Din cei zece preşedinţi, 

Dintr-o Ţară nouă, 

Unul va merge la ruşi 

Şi-or rămâne nouă. 

 

Din cei nouă preşedinţi,  

Unul v-a sfârşi, mort-copt, 

Şi-o s-ajungă printre sfinţi,    

Rămânând doar opt. 

 

Din cei opt foşti preşedinţi, 

Unul va bea lapte 

Şi se va-neca cu el, 

Rămânând doar şapte. 

 

Din cei şapte barosani, 

(Toţi cu şapte case) 

Unul va sfârşi de ani, 

Şi-or rămâne şase.                                                        
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Şase preşedinţi voinici, 

S-or îmbolnăvi; 

Unul din ei va muri, 

Şi-or rămâne cinci. 

 

Cinci din cei foşti preşedinţi 

S-or bate cu natul; 

Unul o s-o ia în dinţi 

Şi-or rămâne patru. 

 

Patru preşedinţi, ce-au fost, 

Au mâncat ardei. 

Unul s-a-necat — de prost — 

Şi-au rămas doar trei. 

 

Cei trei expreşedinţi, mari, 

S-au bătut cu noi; 

Dar n-au fost destul de tari 

Şi-au rămas doar doi. 

 

La cei doi expreşedinţi 

Le plăcea tutunul. 

Unul cancer a făcut 

Şi-a rămas doar unul. 

 

Un preşedinte vestit, 

Ultimul — se înţelege — 

Este cam preocupat 

Să devină rege. 
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     PLUGUŞOR TINERESC  
 

 

Aho, aho, copii drogaţi, 

Staţi puţin şi nu prizaţi; 

Cu alcool nu vă-mbătaţi, 

Lângă noi v-alăturaţi 

Şi cuvântu-mi ascultaţi: 

Mânaţi măi:  

Hăi, hăi ! 

 

Beţi cola american 

Şi cu whisky scoţian 

Şi mâncaţi pe săturate 

Doar şaorme cu de toate; 

Şi să mai mâncaţi, vă rog, 

Multe sticsuri şi hot dog, 

Pizza şi lasagna                                                          

Cu carne de cal în ea. 

Poftă bună, măi flăcăi! 

Hăi, hăi! 

 

Să n-atingeţi de dantură 

Niciun pic de tochitură 

Şi nici răcitură. 

Sarmale, cârnaţi, 

Voi să nu mâncaţi. 

Cât mai staţi pe-aici,  

Să fugiţi de mici 
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Şi să nu băgaţi în gură 

Mămăligă cu friptură,                                                       

Nici borşuri sau ciorbe,                                                   

Ca să n-avem vorbe! 

Ia lăsaţi supele, măi, 

Şi sunaţi din zurgălăi: 

Hăi, hăi! 

 

Cărţi să nu citiţi 

Când vă plictisiţi. 

Căutaţi pe internet 

Filme porno şi horror, 

Sau daţi pe televizor 

Doar la crime şi manele 

Şi vedeţi telenovele 

C-aveţi ce-nvăţa din ele. 

Ia mai daţi un click, flăcăi: 

Hăi, hăi! 

 

De părinţi să n-ascultaţi, 

Muzica tare s-o daţi, 

Iar atuncea când dansaţi 

Blocul să-l cutremuraţi, 

Să-i pregătiţi de seisme 

Şi de alte cataclisme,  

Pe vecinii somnoroşi 

Şi bătrânii mofturoşi, 

Porniţi muzica, flăcăi! 

Hăi, hăi! 
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În week-end, dotaţi natura 

Cu toată harababura: 

Peturi, sticle şi cutii, 

Pungi de plastic, scrum, hârtii 

Şi cu alte porcării. 

Nu faceţi curat, flăcăi! 

Hăi, hăi! 

 

De vedeţi pereţi curaţi,                                                  

Cu grafitti să-i pictaţi, 

Pe garduri să vă semnaţi, 

La şcoală să nu-nvăţaţi, 

Să nu fiţi disciplinaţi, 

Totul să vandalizaţi, 

Pe dascăli să-i tracasaţi, 

Că doar aşa progresaţi! 

Rupeţi cărţile, flăcăi! 

Hăi, hăi! 

 

Să nu respectaţi vecinii, 

Femeile sau bătrânii; 

Să vorbiţi cât mai porcos,                                                    

Că aşa este frumos!                                                         

La muncă nu vă gândiţi, 

De diplome să fugiţi. 

Să muncească doar babacii 

Că de nu-i găseşte dracii! 

Fiindcă — fete şi băieţi — 

Voi numai drepturi aveţi. 

De muncă şi obligaţii 
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Să se ocupe doar alţii. 

Distraţi-vă, măi flăcăi: 

Hăi, hăi! 

 

Ţara să nu o iubiţi, 

S-o urâţi şi s-o bârfiţi, 

C-aşa veţi fi respectaţi 

Şi foarte apreciaţi. 

Daţi cu hula, măi flăcăi: 

Hăi, hăi!  

 

În limbă faceţi prefaceri: 

Ziceţi bisnis, nu afaceri. 

Să-i zici job, la munca ta: 

Mergi la carting, nu la probă, 

Să ai geacă-n garderobă, 

Şi ţineţi-o tot aşa, 

Până când limba română 

Cu toţii o veţi uita. 

Să uitaţi de Dragobete, 

Nu şi de Valentine’s Day. 

Mişcă-ţi boul, măi băiete, 

Şi-o să-ţi dau dolari, nu lei. 

Ole, ole, olei, vălei! 

 

De urat am mai ura 

De-am şti că ne-aţi asculta 

Şi n-aţi face ce v-am spus — 

La mişto — ceva mai sus,                                                

Fiindcă acest popor, 
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Vede-n voi un viitor, 

Luminos, bogat, frumos,  

Tumultos şi sănătos, 

Cu credinţă în Cristos. 

Mânaţi boii, măi flăcăi, 

Peste munţi şi peste văi, 

Că sunteţi băieţi buni, măi! 

Hăi, hăi! 

 

Iar la anul de-om veni, 

Tot în astă mare zi, 

Să vă găsim viguroşi,                                                         

Deştepţi, curaţi şi frumoşi,                                                     

Cuminţi şi sârguincioşi, 

Educaţi, politicoşi, 

Respectaţi şi respectuoşi, 

Cu dragoste de strămoşi, 

De Ţară şi de credinţă; 

S-aveţi noroc, biruinţă, 

Sănătate, pace, bani, 

LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gheorghe Niculescu & Florentin Smarandache 

IMPRESII ȘI EXPRESII 

 

 
50 

 

 



Gheorghe Niculescu & Florentin Smarandache 

IMPRESII ȘI EXPRESII 

 

 
51 

     BALADĂ PUŢIN CAM TRISTĂ 
 

 

Aşa zişii Răzgândescu, 

Adică Braian Tăsescu, 

Şi Păriceanu Topescu, 

(Şi ăsta Răzgândărescu), 

Se ceartă de peste anul 

Că nu le-ajunge ciolanul. 

Iar Pioană, Grostănacul, 

Crezând că e Gheorghe Dracul, 

A-nceput vârtos, măi nene, 

Să se umfle tare-n pene. 

Bigi Gecali, şi el, 

S-a învolburat niţel. 

(Stai cuminte, bă tataie, 

Că prea o făcuşi de oaie!) 

Tadim Vudor stă la pândă, 

Tot visând la o izbândă; 

Până când şi Barco Melo, 

Trage nădejde, fratello, 

C-o s-ajungă la putere 

Că mai este în stup miere. 

Gosmin Cuşă vrea şi el 

Să se înfrupte niţel. 

Ulena Edrea, şi ea,                                                     

Un os tare parcă-ar vrea, 

Fiindcă-al lui Braian Tăsescu 

S-a cam înmuiat, firescu! 
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Şi mai sunt şi alţi căţei 

Săturaţi, de!, că căţei 

Fiind ei, se-aleg cu dosul, 

Pe când alţii, cam ling osul. 

Pictor Vonta vrea şi el 

Să pară matur, niţel, 

Iar Rin Cantonescu, iară, 

Vrea să fie şef de Ţară. 

Că şi el, ca şi Tăsescu 

Este tot un Răzgândescu.                                                   

 

Cât despre domnul Astase,                                                     

Stă cuminte-n patru case, 

Cu teama de-a le schimba 

Pe toate, cu a cincea, 

Unde a mai fost, săracul, 

Când era să dea de dracul. 

Şi mai sunt şi alţii care 

Stau cu ochii pe cotoare, 

Gata să se năpustească 

Ca cât mai mult să halească. 

Dacă sănătoşi vom fi, 

Vom trăi şi-om reveni, 

Să-i vedem cu toţii, iaca, 

Înecaţi în Titikaca. 
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    PREOCUPĂRI     
 

 

Iată ce se întâmpla: 

Avarul avaria, 

Călăul călea, 

Juristul jura, 

Turistul tura, 

Cutezătorul cuta, 

Capsomanul tot capsa, 

Minerul mina, 

Ciobanul ciobea, 

Moţul moţăia, 

Frezorul freza,                                                           

Frizerul friza,                                                       

Dudul duduia, 

Frigiderul ne frigea, 

Mitomanul mituia, 

Urmaşul urme lăsa, 

Gardianul gard făcea, 

Fermierul ferm era, 

Elevul se eleva, 

Atentul atenta, 

Primarul primea, 

Notarul nota, 

Cascadorul căşti făcea 

Bardul cu barda tăia, 

Licheaua lichefia, 

Şi secul secătuia; 



Gheorghe Niculescu & Florentin Smarandache 

IMPRESII ȘI EXPRESII 

 

 
54 

Ţârii ţârâiau, 

Boii se boiau, 

Curcile se încurcau, 

Cocoşii se cocoşeau, 

Calul se cala, 

Gazela se gaza, 

Doar coiotul se co(interesa) 

Şi tot aşa, şi tot aşa... 

 

 

 

 

VACA LUI IANOŞ BACI 
 

 

Ianoş baci pierdu odată, 

Prin codru, vaca bălţată. 

Întâlni într-o poiană 

Un român cu plete dalbe 

Şi îl întrebă atât: 

— Spune tu la eu, fratele, 

Nu vezut un vaci cu piele  

Chind mai negru, chind mai albe, 

Cu tringhilinghi la ghit? 
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     ZANGALA ZANGA ZUNGALA 
 

 

Zigulu dumba dumbala, 

Cicălăceaca ceacala; 

Iahără tahără ra ta ta, 

Bucurucucu bacăra; 

 

Zumbalai zdrânga, zdrânga zda, 

Rangara ganga rangara; 

Parambarumba rumbara, 

Ceacalai cea şi drangalaila; 

 

Bumbura zubu bumbura, 

Cucurai cucură cucura; 

Nanamarina nanara, 

Şocolatita ra ta ta. 

 

Caracalilu caracala, 

Căruţărirură căruţara; 

Răsturnărinduse sausa, 

Prearisipinduse eisa. 

 

Tralalalila, la, la, la, la, 

Hopşaşaşişa iaraşa şa, 

Coleaşacia ciaşa, 

Nolăsanene nolăsa! 
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CATRENE PARADOXISTE 
 

 

RECORDURI 
 

Este-o ţară care are 

Maşina mică cea mai mare; 

Matahala cea mai mică 

Şi ce mai mare pitică. 

 

   INVOLUŢIE     
 

E drept că ne tragem noi 

Din sălbatici maimuţoi 

Însă, Doamne, ce păcat 

C-am involuat! 

 

     ORFAN  
 

N-are mamă, n-are tată           

Şi nu are nici o vină 

Fiindcă, din flori, odată, 

A fost făcut de-o vecină. 
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PĂRĂSIRE DE DOMICILIU 
 

Dintr-un exces de iubire, 

Căminul a părăsit 

Şi nu poate să revină 

Fiindcă nu şi-a revenit. 

 

     FORMĂ INFORMĂ    
 
Dumnealui o informă 

Că a mâncat fără normă, 

O cantitate enormă... 

Ea-i informă, el e-n formă. 

 

     PLECĂRI 
 
Plecând în ele, din noi, 

Pe-autostrada de noroi, 

Mergând perpedes, în maşină, 

Nu au consumat benzină. 

 

     LUPTĂ DREAPTĂ 
 
Cea mai mică namilă, 

S-a luptat ca un voinic, 

Cu-o ură incurabilă, 

Cu cel mai mare pitic. 
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     NEMULŢUMIRE 
 

Se plângea c-a fost bătută, 

Foarte des n-a fost iubită, 

Jignită şi siluită, 

Şi, uneori, omorâtă. 

 

     UNUI PARLAMENTAR 
 

La maşina noastră mică, 

N-am pus frână, va să zică, 

Şi, fiindcă n-am fost atent, 

Am intrat în Parlament. 

 

      VEDERI 
 

Ieri, am văzut o căciulă,                                                    

Care nu purta căciulă,                                                       

În schimb, avea o cagulă 

Şi, sub ea, o rapandulă. 

 

     BUCURII 
 

— Tare m-aş mai bucura    

Să văd lacul Bucura! 

— De vrei să te bucureşti, 

Du-te, nene,-n Bucureşti! 
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     BONUS 
 

Într-o zi, stând sub o salcă, 

Zic: — Dă-mi, Doamne, o rusalcă! 

Şi am primit ce am spus, 

Dar, în plus, primii şi-un rus. 

 

     ANUNŢ 
 

Angajăm, precum se ştie, 

Oameni fără meserie, 

Mai puţin şcolarizaţi 

Şi ingineri, tot necalificaţi. 
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     LA CEAINĂRIE 
 

Băui un ceai dement, de mentă,                                              

Servit atent, sunând a tentă, 

De un copil dotat cu-o pilă, 

Privind umil, privit cu milă. 

 

     EXPERIENŢĂ 
 

A luat apă de ploaie 

Şi zăpadă de ninsoare 

Şi le-a încălzit, tataie, 

Într-o noapte cu mult soare. 

     AVIATICĂ   
 

Un pilot automat, 

Cu-o pilotă-a fost dotat 

Şi se crede însurat — 

Cu adevărat. 

     DILUVIANĂ 
 

Nu ştiu pentru ce belea — 

Am ştiut, dar, iaca,-mi scapă! — 

Noe, cu familia, 

A intrat cândva la apă. 
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     ANTIPLUVIONARĂ 
 

Dacă plouă iar la noi, 

Cu fulgi mari şi reci, placid, 

Eu, pentru a zecea oară, 

Iar mă sinucid! 

     NATALITATE  
 

La mânăstirea de maici, 

Poposiră nişte taici 

Şi-aşa bine s-au simţit 

Încât s-au şi înmulţit. 

     ÎN TRAFIC 
 

Totdeauna, când trecea, 

El pe toţi îi claxona 

Şi motoru-l ambala — 

Deşi maşină n-avea. 

     IARNĂ PARADOXISTĂ 
 

De-atâta ger, a dat în clocot apa,                                               

Sugarii vor rachiu, în loc de papa, 

Metalele s-au decălit şi crapă 

Iar aerul vibrează şi înţeapă. 

 



Gheorghe Niculescu & Florentin Smarandache 

IMPRESII ȘI EXPRESII 

 

 
63 

     UNUI CÂRCOTAŞ    
 

— Să-i critici pe alţii, ştii, 

Dar tu n-ai fi făcut prostii? 

— Ba, aş fi făcut, vecine, 

Dar le făceam mult mai bine! 

 

     MONTANĂ 
 

Cobor în sus, urcând la munte, 

Precum un star cu stea în frunte, 

Cu un măgar de-asin, pe-o punte, 

Printr-un tunel cu piste multe. 

 

     DUSUL ÎNTORS 
 

Cel ce-a plecat definitiv, 

Pentru a noua oară, 

S-a reîntors, intempestiv, 

Sperând să plece iară. 

 

     DRAGOSTE ABSURDĂ    
 

— Te-ndrăgostişi de-un manechin?! 

Tu n-ai capul teafăr! 

— Mai bine de un manechin 

Decât de un luceafăr! 
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     MEDICALĂ 
 

— Doctore, ţi s-a-ntâmplat 

Ca să operezi, vreodată, 

Un caz, aşa, mai ciudat? 

— Da, dragă, am operat 

Un bărbat cu uter plat 

Şi-o femeie cu prostată. 

 

     IARNA ÎN BUCEGI 
 

Eu, astăzi, cu schiurile, 

Merg ca să văd Babele, 

Dar moşnegii nu merg, bre, 

Căci stau rău cu beţele. 
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     ÎNTREBĂRI 
 

Întrebări care m-asudă:                                                 

De ce nu e mică marea, 

De ce nu e dulce sarea 

Şi de ce apa e udă? 

     BOLI     
 

Toate bolile, pe Dincă, 

Într-o zi l-au vizitat, 

Dar nu le-a primit, fiindcă 

Nu e autorizat. 

     RENUNŢĂRI 
 

A renunţat să se lase 

De a sale patru clase, 

În schimb, nu a renunţat 

Să se lase de fumat. 

     NE-NTREBARE 
 

N-a-ntrebat întrebător, 

Pe un static umblător, 

Dacă n-are bunăstare 

Şi de ce el n-are mare. 
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     DEPLASARE  
 

A văzut pe nas la naş 

O gâză cu-o gâză-n nas 

Şi a alergat la pas, 

Prin urbe, către oraş. 

     CABALINĂ 
 

Un făt cu cal, din Calafat, 

Aflând c-o iapă a fătat, 

A început calul să-şi bată 

De ce nu-i fată şi nu-i fată. 

       VALUTARĂ 
 

Cic-un cerb, puţin acerb,                                            

Şi o ciută, cam cornută, 

Precum şi un ţap imberb, 

Au falsificat valută 

De aia contrafăcută.                                                    

     PRIN TELEFON 
 

— Ai în gât nişte tumori? 

Se cunoaşte după glas! 

Să m-anunţi, după ce mori, 

Ca să-ţi fac un parastas. 
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     PUPE LA PUPA 
 

Un lup de mare, cu o lupă, 

Văzu la pupa din şalupă 

Pe Pupilă, cum îi pupă 

Pupila lui popa Pupă. 

 

     MIŞCARE 
 

— Doctore,-s nefericit: 

Cum adorm, sforăi cam tare! 

— Când simţi că ai adormit, 

Scoală-te şi fă mişcare!                                                     

 

     A PUTEA  
 

Când toţi ce pot, zic ei că pot, 

Iar tu nu zici, că tot nu poţi, 

Tot poţi zice că tot poţi, 

Chiar dacă nu prea poţi să poţi. 

 

     MATRIMONIALĂ 
 

Cu-n sărăntoc foarte-nstărit, 

Sau cu-n bogat sărac, 

Nu-ş’ cum să zic sau cum să fac, 

Dar vreau să mă mărit. 
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     SIMŢURI 
 

O zgârcită generoasă 

Vedea lumina gustoasă, 

Auzea liniştea-n casă     

Şi ninsoarea zgomotoasă. 

 

     POSESII 
 

Calicul parte-a avut  

De o lipsă de-nceput, 

De-un prezent necunoscut 

Şi un viitor trecut. 
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     PUTINŢE 
 

Să nu ştie, n-a ştiut; 

Să nu vadă, n-a văzut; 

Să nu vrea, mereu a vrut; 

Şi să nu poată,-a putut. 

 

     AIUREA 
 

Se lovea, dar nu-l durea, 

Se veselea, dar nu râdea, 

Lăcrima, dar nu plângea,                                               

Era viu, dar nu trăia. 

 

     LA MEDIC 
 

— Doctore, de două zile, 

Sunt cel mai viu dintre vii ! 

— Ia aceste trei pastile 

Şi sigur ai să-ţi revii! 

FĂRĂ NAŞI 
 

O sârmă şi o sarma 

Cu şarmuri s-ar mărita  

Şi şi-ar pune cununa, 

Dar n-are cine-i cununa. 
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     FAPTE 
O cărau, 

Ocărau, 

Soc ardeau, 

Ş-o cardeau. 

     FEL DE A FI 
Nu putea, 

Nu puţea, 

Nu rădea, 

Nu râdea.   
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     LA POTOP 
Pe-un ar arat, 

Pe Ararat, 

Noe, parcă, 

Arca parcă. 

     A AVEA 
A venit o navă 

Care-avea o avă, 

Pe când alte nave, 

N-aveau multe ave. 

     MARITIMĂ 
 

Caravela, 

Cara vela; 

Feribotul, 

Feri botul. 

     AMARARE                                                     
 

Un amărât 

A amarat 

Un vas, în port, 

Cu vase de import. 
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DISTIHURI PAREMIOLOGICE 
 

 

 

  

El nici nu gândea 

Că nici nu gândea. 

 

  

Nu poţi să mă convingi 

Că poţi să mă convingi. 

 

  

Te iubesc – striga în şoapte –, 

Ca pe-un soare-n miez de noapte. 

 

  

Angajez paznici de vază, 

Pentru câinii mei de pază. 

 

  

Primea ce nu voia 

Şi voia ce nu primea. 

 

  

Marele colindător, 

E de sine stătător. 
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Bucătarul se plângea  

Că nu are ce mânca. 

 

  

Omul cel mai trist râdea 

De-un ilar care plângea. 

 

  

Vreau să fac un grand-hotel, 

Însă mult mai mititel. 

 

  

Nu e de ţinut secret 

Că nu-i de ţinut secret. 

 

  

Şi-a mâncat fondul lichid  

Fiindcă a băut solid. 

 

  

N-are timp pentru-a lucra,                                                    

Da-şi face timp pentru a sta. 

 

  

Te întreb întrebător, 

Să-mi răspunzi răspunzător. 
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A-nvăţat numai să scrie, 

Însă de citit nu ştie. 

 

  

Mingi pătrate, ploi uscate 

Şi babe nemăritate. 

 

  

Spaţiul vital 

Era letal. 

 

  

A ratat ratarea 

Şi-a uitat uitarea. 
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A ieşit intrarea     

Şi-a dormit scularea. 

 

  

Intrarea nu-i ieşea, 

Dar ieşirea îi intra. 

 

  

Fiindcă neplăcut era, 

Toată lumea îl iubea. 

 

  

La mână când se tăia, 

Din nas sânge îi curgea. 

 

  

Pentru ca dracul să-l ia, 

La Dumnezeu se ruga. 

 

  

N-avea ochelari, 

Dar purta ţânţari. 

 

  

Nu-i mergea caloriferul, 

Dar folosea frigiderul. 
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Imberb nu era, 

Însă se rădea. 

 

  

Ochelari n-avea, 

Dar cartofi mânca. 

 

  

Ar fi muls şi câinele, 

Dar îl lătrau vacile. 

 

  

Vaca, ţâţe nu avea, 

Dar ca boul se purta.       

                                               

  

Ca un rob muncea, 

Căci stăpânul sclav era. 

 

  

Bere nu bea, 

Dar copii avea. 

 

  

Surdu-l asculta 

Pe mut, cum cânta. 
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Bătrâneţea îl mănâncă, 

Dar nu se satură, încă. 

 

  

A pus cu mine pariu 

C-o să moară cât e viu. 

 

  

El Dudu era, 

Dar nu duduia. 

 

  

Când dureri nu mai avea, 

Parcă ceva îi lipsea. 

 

  

În ziua nopţii de april, 

Surdul auzi un tril. 

 

  

E deştept, într-o prostie, 

Şi bogat în sărăcie. 

 

  

În imperfecţiunea sa, 

Dumnealui, perfect era. 
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O babă minoră, 

Dansa vals, în ritm de horă. 

 

  

Opărit cu apă rece, 

Nu s-a fript, dar las’ că-i trece. 

 

  

Când se odihnea,  

Tare obosea. 

 

  

Două fete a iubit 

Şi toate trei l-au părăsit. 
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Fără rădăcini, copacul; 

Fără moşi bogaţi, săracul. 

 

  

A primit o indirectă 

Cam directă. 

 

  

El acţionar era,                                                           

Deşi nu acţiona. 

 

  

Când paznicul adormea, 

Hoţul marfă-i aducea. 

 

  

Când unul stătea,  

Altul nu muncea. 

 

  

S-a murdărit, odată, 

C-o pată curată. 

 

  

Să se-nsoare, şi-a propus, 

Cu femei de sex opus. 
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Când vine pe-aicea, stă, 

Doar când pleacă nu mai stă. 

 

  

Fiindcă n-o iubea, 

S-a-nsurat cu ea. 

 

  

Într-o poiană trăia 

Dar, în jur, copaci n-avea. 

 

  

Un tâmpit, căruţă-avea  

Şi căra caii cu ea. 

 

  

Îi dădea ce-avea,  

Nu ce îi lipsea. 

 

  

Păcat de băiată 

Că nu este fată. 

 

  

A plâns la comedie, 

Crezând că-i tragedie. 
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Am cunoscut un bunic, 

Care vrea să crească mic. 

 

  

El prost nu era, 

Dar se deştepta. 

 

  

Asculta, dar n-auzea; 

Pescuia, dar nu prindea. 

 

  

Diplomat era, 

Însă diplomă n-avea. 

 

  

Cerea mici, la farmacie, 

Şi salam, la librărie. 

 

  

A făcut ce nu se poate                                                   

Şi-a stricat tot ce se poate. 

 

  

Pipă nu avea, 

Însă pipăia. 
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Ţările se duşmăneau; 

Popoarele se iubeau. 

 

  

Aşa prost era, 

Că nici nu ştia. 

 

  

Fapta exista, 

Dar făptaşul, ba! 

 

  

Cântă-o melodie  

Pe care n-o ştie. 
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O duduie, duduia, 

Dar invers nu se-ntâmpla. 

 

  

El nimic nu zice, 

Dar se contrazice. 

 

  

Dopuri nu avea,  

Însă se dopa. 

 

  

Avere n-avea, 

Dar o risipea. 

 

  

El nu prea vorbea, 

Dar nici nu tăcea. 

 

  

Bumbac nu avea, 

Însă bumbăcea. 

 

  

Cotoare n-avea, 

Dar se descotorosea. 
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Caiere n-aveau, 

Dar se-ncăierau. 

 

  

A avut noroc Ion, 

Că n-a avut ghinion. 

 

  

El nu-şi dă seama 

Că nu-şi dă seama. 

 

  

La gâşte frunze tăia                                                        

Şi pe câini orzul strica. 

 

  

Îmi pare rău 

Că-ţi pare rău. 

 

  

Ea e bună rău, 

El e uşor greu. 

 

  

Când văzu că porcul zboară, 

A murit a doua oară. 
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Îl auzea că tace, 

Dar nu-l vedea ce face. 

 

  

În răcitura fierbinte, 

Dumnealui şi-a rupt un dinte. 

 

  

A fost, urâtul cel frumos,  

Învins, în mod victorios. 

 

  

Tavanul, cu tava, 

De-ar putea, s-ar însura. 

 

  

Nu-i ceea ce crezi, 

E ceea ce vezi. 

 

  

Îmi cer scuze 

Că nu-mi cer scuze. 

 

  

El o aştepta-ntr-o gară, 

Ea îl aştepta-ntr-o doară. 
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Pun pariu cu tine 

Că pierzi pariul cu mine. 

 

  

M-oi duce să-i duc 

Ce nu am să-i duc. 

 

  

Bolnavul, de mult la pat, 

Zeci de colive-a mâncat. 

 

  

S-a împăcat cu ideea 

Că s-a-mpăcat cu ideea. 
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Este cuminte, 

Da-i fără minte. 

 

  

Stână fără oi avea,                                                       

Cel mai bun cioban era. 

 

  

Merge cu autocarul  

Deşi-i prost cu carul. 

 

  

Texticole nu avea, 

Dar prezervativ purta. 

 

  

Vindea apă plată, 

Fără nicio plată. 

 

  

Au dispărut bordeiele, 

Nu şi obiceele. 

 

  

Nimica nu producea, 

Însă de toate vindea. 
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Nepoftitul, loc găseşte 

Iar poftitul nu-ndrăzneşte. 

 

  

Nimic nu mânca, 

Dar se sătura. 

 

  

Prostul nu se deştepta, 

Dar deşteptul se prostea. 

 

  

Dureri ei n-aveau, 

Însă le treceau. 

 

  

Putere n-avea, 

Dar el nu ştia. 

 

  

El mult o iubea, 

Dar n-o suferea. 

 

  

Ea sporovăia 

Însă spor n-avea. 
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Năvăli pe navă 

Cu-o tavă cu otavă. 

 

  

Ea tare tăcea, 

El încet ţipa. 
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Lichide n-aveau, 

Dar se lichidau. 

 

  

Ninge intens, cam de-o lună, 

Câte-un fulg pe săptămână. 

 

  

Lui nu-i dă laptele-n foc                                                       

Fiindcă lapte are... ioc!  
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TEXTE ŞI CONTEXTE 
 

 

 După ce şi-a omorât foamea, a început să-şi înece 

setea. 

 N-a găsit nimic, dar şi-a pierdut răbdarea. 

 S-a trezit pe cap cu o grămadă de lume, de-i venea 

să-şi ia lumea-n cap. 

 El, cu răbdarea, a trecut marea; alţii au trecut-o cu 

vaporul. 

 Nouă ne plăcea cea nouă, cu numărul nouă. 

 Deşi mânca papură, înghiţea cu noduri. 

 Lasă prima furie să-ţi treacă, de cât mai multe ori. 

 Înainte de a rămâne în urmă, am rămas înainte. 

 Îmi pare bine că nu-ţi pare rău că îmi pare bine. 

 Mărginaşii se mărgineau cu nemărginirea. 

 Omul, în prezenţa altui om, devine alt om. 

 Eu m-am însurat, tu te-ai însurat, ei s-au... căsătorit. 
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 A intrat în legalitate pe căi ilegale. 

 Când el tuna şi fulgera, ea îi aducea o ploaie de 

injurii. 

 Pescarul era amator, dar peştele era profesionist. 

 Primea ştiri, în neştire. 

 Fiecare dreptaci are dreptul să fie stângaci. 

 A declarat scris şi a semnat cum că este analfabet. 

 Te rog, nu mă lăsa să fiu delăsător! 

 Cine se poate stăpâni, poate devine stăpânul nestă-

pâniţilor. 

 Erau noi, dar nu aveau nicio noimă. 

 Umbla cu capul în nori şi cu picioarele în noroi. 

 Olteanul avea douăzeci şi patru de măsele şi un sin-

gur dinte, împotriva medicului stomatolog. 

 Ochii văd, inima cere, urechile aud, puterea tră-

dează. 

 Ciobanul a mâncat mai multe oi decât lupul, totuşi, 

oilor le este frică de lup, nu de cioban. 

 Deşi era iapă, umbla cu ochelari de cal. 
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 El era numai piele şi os, iar ea era numai ochi şi 

urechi.  

 Fiindcă a umblat cu ocaua mică, a ajuns la Ocnele 

Mari. 

 Fiindcă îi plăceau mamele, a fost trimis la mama 

dracului. 

 Putina a zis despre cep că nu-i în toate doagele. 

 Suporta repercusiuni insuportabile. 

 El lucra pe căile ferate, iar ea lucra pe căi oculte. 

 Domnul Surdu era mut. 

 Cea mai dulce femeie din lume, devenind soacră, s-

a acrit. 

 Îmi vine rău de atâta bine şi nu-mi vine bine de 

atâta rău. 

 Consoarta are dreptul să-şi plângă soarta. 

 Vă informez că aţi fost dezinformaţi. 

 Legile trebuie să existe, pentru a fi încălcate. 

 El s-a luat de ea, fiindcă se lăsase luată de altul.                             

 A dat cu capul de pragul de sus... al sărăciei. 



Gheorghe Niculescu & Florentin Smarandache 

IMPRESII ȘI EXPRESII 

 

 
94 

 În aval, râul este poluat de nesimţirea celor din 

amonte. 

 Pitici, pitici, dar aveau o Albă ca Zăpada foarte 

mare!... 

 Vinul avea termenul de vechime expirat. 

 Copilul nu-i călca pe urme, îl călca pe nervi. 

 El avea o sănătate de fier, iar ea avea un magnet. 

 Unul, sătul de atâta libertate, s-a hotărât să eva-

deze. 

 Unul stătea în locomotivă, iar altul stătea în expec-

tativă. 

 Ea stătea în gazdă, iar el stătea cu ochii în patru. 

 Fricosul, se temea şi de umbra lui... taică-său! 

 Îi incomoda pe toţi cu comoditatea lui. 

 După ce îl supărau pe Dumnezeu cu păcate, îl plicti-

seau cu rugăciuni. 

 Au facilitat nişte intervenţii facile. 

 Ea era Camelia, iar el era ca naiba. 

 Ţăranul n-avea cal, iar calul n-avea unde să pască. 
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 Cred că pot, dar nu pot să cred că pot. 

 Unul făcea escale, altul făcea escalade, iar al treilea 

făcea escapade. 

 Deşi nu era învăluit, făcea dezvăluiri. 

 El este bulversat, iar ea este versată.                                     

 Unul s-a văzut cu sacii în căruşă, iar celălalt s-a 

văzut cu nevastă-sa. 

 Cu lene muncea şi cu hărnicie mânca. 

 S-a însurat într-o vară şi a murit într-o noapte. 

 El i-a făcut o confidenţă, iar ea i-a făcut un copil. 

 Ceea ce pentru unii bărbaţi este o mândrie, pentru 

unele femei este o ruşine. 

 Unii, după plăcerea de a cuceri o femeie, au plă-

cerea de a se lăuda. 

 Mortul a fost înhumat într-un cimitir de strictă 

necesitate. 

 Onorabilul domn a fost onorat cu un onorariu dezo-

norant. 

 Nu promit că pot ce nu pot să promit. 
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 Şi cu şcoli înalte poţi ajunge la munca de jos. 

 În ziua în care s-a născut, i-a murit norocul. 

 Ori tu eşti prost şi taică-tău seamănă cu tine, ori 

taică-tău este prost şi tu semeni cu el. 

 Cum e trucul, şi pistilul. 

 Fiică-său şi cu fiu-sa şi-au făcut operaţii de schim-

bare a sexului. 

 Era cu musca pe căciulă, dar nu era cu căciula pe 

cap. 

 A fost tras la răspundere şi împins afară. 
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 I-a luat vorba din gură şi a pus-o în altă parte. 

 După ce şi-a pierdut răbdarea, i-a venit pofta de 

mâncare. 

 Când nevastă-sa îl bătea la cap, el o bătea invers. 

 Şi-ar fi luat inima în dinţi, dar avea proteză dentară. 

 Este cel mai necitit scriitor, de care nimeni n-a auzit 

că nu există. 

 De te-ai născut, e sigur că trebuie să te mori. 

 În capul mesei, cu capul gol, stătea capul familiei. 

 Prezentul este unicul timp care trăieşte. 

 Mai frică mi-e de mine, decât de duşmani. 

 El avea o prejudecată, iar ea era prea judecată. 

 Dorind s-avem, uităm să fim. 

 Singurătăţi multiple, multiplu mă însumă. 

 Dacă-ţi iubeşti aproapele, nu-ţi urî departele. 

 Prizionierul tristelor nedreptăţi a evadat în cunoaş-

terea tristului adevăr. 

 El avea grijă, dar n-avea ce face cu ea.                                      
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 Carul Mare scârţîie astral din toate încheieturile 

timpului. 

 În oul fiert este un suflet de pui mort. 

 O poftă culturală mi-e poftă să poftesc! 

 Pe unul l-au desemnat, pe altul l-au desenat, iar pe 

mine m-au semnat. 

 Trăim într-o anormalitate normală. 

 L-a pălmuit cu aceleaşi mâini cu care îl îmbrăţişase. 

 El îi făcea curte, iar ea-i făcea necazuri. 
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 Îşi petreceau zilele prin baruri de noapte. 

 Viaţa fără umor este ca umorul fără viaţă. 

 Promit c-am să promit că n-am să mai promit. 

 Curgea un joi de vineri pe apa sâmbetei. 

 O virgulă bătrână slăvea un substantiv. 

 Curg lacrimi de răşină prin rănile de brad. 

 Dacă te porţi simplu şi firesc, toţi vor spune că eşti 

un om deosebit. 

 Singura mea problemă este că nu pot să scap de 

probleme. 

 Nu şi-a făcut curaj din cauză că-i este teamă că-i va 

fi frică. 

 El îi sprijină pe toţi cei care-l sprijină. 

 Sunt convins că nu poate fi convins. 

 Dacă găina face găinaţi, cocoşul ar trebui să facă 

cocoşaţi. 

 Şi-a stins lumina vieţii şi s-a culcat pe-un vis. 

 Prostia nu poate fi scoasă în ilegalitate, fiind suve-

rană. 
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 Când pământul nu-ţi mai poate oferi nimic, te în-

ghite. 

 A avut ghinion în tentativa de a eşua. 

 Zestrea l-a bucurat, dar soacra l-a-ntristat. 

 Reacţionarul şi-a reactivat reacţiile reactive. 

 Dacă există cuvântul stângăcii, n-ar trebui să existe 

şi cuvântul dreptăcii? 

 A avut norocul să nu aibă noroc de nici o neno-

rocire. 
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 Ele au căzut de acord, iar ei au căzut de fraieri. 

 Nudistul avea un as în mânecă. 

 Ea trăgea cu urechea, iar el trăgea la măsea. 

 Ea nu era foarte deşteaptă, iar el era foarte prost. 

 Trântorului i s-a trântit uşa-n nas. 

 I-a dat pornirea şi i-a luat oprirea.  

 Intelectual vine de la intelect, nu de la diplomă. 

 Mi-am dorit soţie frumoasă şi deşteaptă, aşa am 

ajuns bigam. 

 Pentru a ieşi din dilemă, avea sute de posibilităţi. 

 A fost blestemat să nu poată vorbi cu oameni mai 

deştepţi ca el, şi aşa a devenit mut. 

 Blonda credea că epilotestul arată gradul de epi-

lare. 

 Mi-au răspuns că nu au niciun răspuns. 

 Armăsarul bătea şaua ca să priceapă iapa. 

 Unii au arat, alţii au amarat. 

 A primit notă de trecere... în nefiinţă. 
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 Îmi pare rău că nu am timp să vă spun că nu am 

timp să vă spun. 

 El s-a culca odată cu găinile, iar ea s-a culcat odată 

cu un vecin. 

 S-au bucurat că au scăpat de Hitler şi s-au întristat 

că au dat de Stalin. 

 Mă mir că te miri din te miri ce.  

 Nu pot să-mi dau seama de ce nu pot să-mi dau 

seama. 

 Dacă nu i-ar fi lene, ar fugi de muncă. 

 Avea ceva împotriva celor împotrivă.                                        

 Muribundul trăia cu speranţa că nu-i va muri spe-

ranţa. 

 Amărâtul a amarat la Amara. 

 De baştină, era din mlaştină. 

 E nebănuit de bănuitor. 

 Puştii au fost bătuţi fiindcă stăteau în bătaia puş-

tilor. 

 L-a binecuvântat să cuvânteze bine. 
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 A înţeles că este vorba de o neînţelegere. 

 Învăţătorul a învăţat cum să-i înveţe pe învăţăcei. 

 Unde lene e, nimic nu e. 

 Când te dor picioarele, zi mersi că nu eşti miriapod. 

 A muncit să înveţe, dar nu a învăţat să muncească. 

 Nejudecatul îl judeca pe judecătorul care judeca un 

nejudecat. 

 Nu memora citate, dar citează din memorie. 

 Cu pasiunea era în impas. 

 Binele poate fi binişor, dar răul nu poate fi răuşor. 

 Cel biruit a dat bir cu fugiţii. 

 Iresponsabilul avea pasiunea de a pasa responsa-

bilităţile. 

 Ca să ajungă la ea, el s-a făcut luntre şi punte, dar ea 

ar fi preferat un iaht. 

 De frica păcatelor, s-a dus tocmai la mama dracului.     

 Ea era pe mobil, iar el era penibil. 

 Primăvara, timpul întinereşte, iar eu îmbătrânesc. 
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 În acest loc puteţi vedea că nu este nimic de văzut. 

 Ea avea o angoasă, iar el avea o amantă. 

 A dezertat de pe frontul păcii şi s-a înrolat la ina-

mic. 

 Radu cel Frumos, era urât... de către duşmani. 

 Dacă vrei să slăbeşti, apucă-te de pescuit cu undiţa 

şi mănâncă doar ce prinzi. 

 Nu există artişti mici, fiindcă nu există diminutiv al 

cuvântului artist. 
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 Nu are puterea să renunţe la putere. 

 Îşi face timp să se plângă că nu are timp. 

 S-ar putea să poată ce nu se poate. 

 A fost pârât că umblă cu pârâtul. 

 A fost pus în situaţia să nu ştie care-i situaţia. 

 Călcâiul lui Ahile era pe picior de egalitate cu părul 

lui Samson. 

 Ariadna a intrat pe fir, iar Dalila a intrat pe fire. 

 Mă întreb ce ar fi făcut Alexandru Macedon dacă 

întâlnea un nod de cale ferată? 

 La Roma, maşinile salvării ar trebui să găgăie. 

 Cezar, când a văzut că pierde la jocul de table, a 

aruncat zarurile în râul Rubicon, şi a început să 

joace şah. 

 Turiştii germani nu vin în România, fiindcă au auzit 

că Pe aici nu se trece!. 

 Galileo Galilei, privind un politician român, a 

exclamat: Şi totuşi, se-nvârte!. 

 Ribentrop şi Molotov, considerându-se urmaşii lui 

Ştefan cel Mare, au împărţit Moldova în două. 
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 El a avut o revelaţie, iar ea nu a avut nici o leţcaie. 

 Am să-ţi dau nişte răspunsuri la care tu să pui în-

trebări. 

 El avea un punct de vedere, iar ea nu avea nici 

măcar o virgulă. 

 Declar că am declarat că nu am nimic de declarat. 

 Cine sare multe garduri, nu-i intră nimica în cap. 

 Bucuriile, neîmpărtăşite celor dragi, devin tris-

teţuri. 

 Litera citită în gând este o literă moartă. 

 Ea avea doar douăzeci de ani, iar el avea doar patru 

clase.                       

 El, din păcate, era fericit, iar ea, din nefericire, era 

păcătoasă. 

 Viaţa i-a oferit o serie de ratări fericite. 

 Fiecare om are moartea sa, care se naşte odată cu 

naşterea sa. 

 Lui îi ţiuia o ureche, iar ei îi ţiuia altă ureche. 

 A fost condamnat la moarte, fiindcă şi-a ucis călăul. 
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 Vara avea cauciucuri de iarnă; este vorba despre 

vara mea. 

 Am un văr primar, într-o comună, şi un văr de-al 

doilea, care este primar într-un oraş. 

 Unul avea o maşină străină, iar altul avea doar o 

străină. 

 A abuzat de faptul că era abuzat. 

 I s-a reproşat că se poartă ireproşabil. 

 Sunt nevoit să-mi pierd nopţile, pentru a-mi câştiga 

pâinea cea de toate zilele. 

 Femeia este un înger, dar, dacă îi tai aripile, îi cresc 

coarne. 

 De obicei uit să mănânc, dar, de cele mai multe ori, 

uit să uit să mănânc. 

 Ca să evite răsturnarea căruţei în Caracal, orbul a 

întors-o ca la Ploieşti, şi aşa a nimerit Brăila. 

 A vrut să se dea cu capul de toţi pereţii pe care îi 

avea, dar a constatat că nu avea cap. 

 Te rog să mă ierţi că nu te pot ruga să mă ierţi. 

 Nevasta te domină, lăsându-te să crezi că o domini. 
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 El este un om cinstit, dar nu vrea să recunoască.   

 Pentru a ne trezi dimineaţa, suntem nevoiţi să dor-

mim noaptea. 

 Era ba din contră, ba dimpotrivă, ba din Babadag. 

 Ştia să citească în stele (verzi). Odată, a citit în ste-

lele de pe o sticlă de coniac faptul că Steaua va lua 

campionatul; şi l-a luat... Dinamo. 

 Te sfătuiesc să nu mă sfătuieşti. 

 Nefiind amatori de celebritate, nu şi-au celebrat 

căsătoria. 
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 După fiecare weekend, îi trebuiau cinci-şase zile ca 

să se refacă. 

 Pensionarii sunt în week-end de luni până vineri; 

sâmbăta şi duminica se odihnesc pentru a o lua de 

la capăt. 

 Când o pisică neagră i-a tăiat calea, a vrut să se 

întoarcă, dar şi-a adus aminte că, dacă te întorci, 

nu-ţi merge bine. 

 Viaţa este prea scurtă ca să ţi-o iroseşti printre 

proşti. 

 Învinsul are probleme; învingătorul are soluţii. 

 La vârsta când Isus a fost crucificat, el s-a căsătorit. 

 Unii sunt condamnaţi pe viaţă; alţii, pe moarte.  

 Nu se poate lămuri de ce nu se poate lămuri. 

 Nevinovatul beneficiază de prezumţia de vinovăţie. 

 În general, generalii generează conflicte generale. 

 Unul s-a prăpădit de râs, iar altul s-a prăpădit de 

linx. 

 Un băiat se ţinea de o fată, iar fata se ţinea de 

prostii. 
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 N-a făcut nicio brânză bună în burduf de câine cu 

colaci în coadă. 

 Această grupare inexistentă a cuprins un întreg po-

por de fiinţe nepopulare. 

 Aceste crestomaţii nu aparţin niciunui autor. 

 Erau cu pregătirile în toi şi cu ţuica în ţoi.  

 Doamna, după ce a împlinit cincizeci de ani, a în-

ceput numărătoarea inversă. 

 E de necrezut că poţi crede că eu pot crede. 

 Cunosc un om care cunoaşte un om care mă 

cunoaşte ca om. 

 Am iluzia că am o deziluzie. 

 Pe ea a apucat-o plânsul când a văzut că pe el l-a 

apucat râsul... cu ghearele de gât. 

 Tânăra mireasă era de peste Prut, iar el era de 

peste optzeci de ani. 

 Pe el îl frământa dorul, iar pe ea o frământa Doru.                              

 Îi plăcea să profite de neştiinţa oamenilor de 

ştiinţă. 

 El şi-a luat avânt, iar ea şi-a luat amant. 
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 Toţi ziceau că este un înapoiat, deşi el era foarte 

înaintat... în vârstă. 

 El era negru de supărare, iar ea era negresă. 

 Copiii străzii îşi vedeau de drum, pe diferite cărări. 

 Bătaia a fost ruptă din Rai şi cedată Iadului. 

 Omul era dintr-o bucată, dar bucata nu era din om. 

 Infamul a dat cu maşina într-un stâlp, transfor-

mându-l în stâlpul infamiei. 

 Când el m-a băgat în sperieţi, eu l-am băgat altun-

deva. 

 Când avea parte de violenţă domestică, zicea mersi 

că nu-i sălbatică. 

 Voia să fie servit la botul calului, măgarul. 

 Iepele se simt discriminate, deoarece nu este decât 

Paştele Cailor. 

 Deşi era răcit cobză, cânta la pian. 

 Şeicul bătea şaua, ca să priceapă şelarul şeit. 

 Ea nu avea zestre, iar el nu avea încotro. 

 Ăla mic şi slab se dă mare şi tare. 
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 A primit vestea că i s-a dus vestea. 

 S-a potrivit să fie într-un loc nepotrivit... 

 Niciodată nu i s-a întâmplat să nu i se întâmple 

nimic.  

 Ferice de cei ce nu sunt nefericiţi. 

 Spune drept că ţi-a venit în minte să minţi. 

 Îl bătea gândul să-i bată un apropo iepei, prin inter-

mediul şeii. 

 Vrând-nevrând, se pomenea că nu vrea să fie 

pomenit. 
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 Era încântat că nu se lăsase încântat de cântăreţ. 

 Nişte ciori se ciorovăiau de la o mierlă care o mier-

lise.  

 La bară, omul a fost luat la întrebări despre o bară 

de la bar. 

 Nu se poate plânge că nu se poate plânge. 

 Măgăriţa se ţinea de măgar, iar măgarul se ţinea de 

măgării. 

 Diminutivul de la cot nu este coteţ. 

 I s-a părut că s-au păruit. 

 A pardosi nu înseamnă a pune un păr la dos. 

 A fi generoase nu înseamnă a avea gene roase. 

 Unii învaţă bine, unii învaţă mult, iar alţii învaţă 

mult şi bine. 

 Mendeleev îşi picta tablourile cu diferite elemente 

chimice. 

 Prima lui dorinţă era să i se îndeplinească toate 

dorinţele; a doua dorinţă era să i se îndeplinească 

prima dorinţă; iar a treia dorinţă era să găsească pe 

cineva care să-i îndeplinească trei dorinţe. 
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 Sunt un om împlinit: am împlinit şaizeci de ani. 

 Îl informă că se menţine în formă. 

 Se bat pentru combaterea noncombatului. 

 Stă ce stă şi apoi începe să se odihnească. 

 I-a sărit în ochi ceva deosebit, aşa încât a rămas 

chior. 

 Femeia de serviciu mi-a făcut un deserviciu. 

 O cioară şi o oară se ouară prima oară. 

 Nimeni n-a crezut că tu crezi că toţi cred. 

 Nu spargi nuca din curiozitate, ci din interes. 

 Unul era cap pătrat, iar altul era cam pătat. 

 Eu sunt contra refuzului de a fi pentru. 

 Când n-a mai avut ce bea, şi-a băut minţile. 

 El alerga într-un suflet, iar ea alerga într-un auto-

mobil.                          

 Şi-a cerut dreptul la ceva şi a primit un stâng altun-

deva. 
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 Când  şi-a dat seama că nu poate să-şi dea seama, 

şi-a făcut seama. 

 Am certitudinea că totul e incert. 

 Sunt iraţional de iraţionali. 

 Este nelimitat de foarte limitat. 

 Bine-ar fi să nu existe inexistenţă. 

 Dumnezeu a fost creat înaintea creaţiei. 

 Am nădejdea că nu-mi voi pierde nădejdea. 

 Eu cred că sunt cam necredincios. 

 Cel care-şi ponegreşte ţara, se înjură singur de 

mamă. 

 I-a trăsnit prin cap s-o trosnească prin alte părţi ale 

corpului. 

 Nu a negat faptul că a negat fapta. 

 Unul dormea dus, iar altul dormea invers. 

 Vorba lungă-i sărăcia omului, din cauza femeii. 

 Avea de gând, dar n-avea de mâncare. 

 El mânca la cantină, când nu-l mânca în fund. 
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 Din vorbă-n vorbă, au ajuns la vorbe, vorbe, vorbe... 

 Fiindcă n-a ştiut să-şi ţină gura, se ţine de gură. 

 El o ţinea de mână, iar ea îl ţinea de prost.   

 După ce au schimbat câteva vorbe, şi-au schimbat 

câţiva pumni, după care a urmat schimbarea la faţă. 

 Nu trebuie să ştii ce nu trebuie să ştii. 

 Dacă n-ai ajuns în Iad, continuă, iar dacă ai ajuns, 

nu mai continua ! 

 Chiar dacă nu eşti dispus unde trebuie, fii bine-

dispus. 
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 Cea mai mare minune este faptul că se pot întâmpla 

fapte minunate. 

 Poţi să crezi că sunt oameni care nu pot crede? 

 Auzea cu o ureche cum îi ţiuie cealaltă ureche. 

 Ziua muncii a fost sărbătorită prin muncă. 

 A cheltuit bani grei cu femei uşoare. 

 Mă îndemna să-l îndemn să mă îndemne. 

 Nu-mi pare bine că-ţi pare bine. 

 El trăgea la cântar, iar ea trăgea la altul. 

 Fiindcă îi place să câştige, niciodată nu se află în 

locul celor doi care se ceartă. 

 Sunt mult mai liber decât aş vrea să fiu. 

 Jucătorii noştri nu prea sunt jucăuşi. 

 Când unuia i s-a născut ghinionul, celuilalt i-a murit 

norocul. 

 Limitele ştiinţei sunt nelimitate. 

 Deşi a primit un scaun în cap, n-a devenit om cu 

scaun la cap. 
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 A fost şifonat de către cel ce-i sifona vinul. 

 El a făcut o tură, iar ea a făcut untură. 

 Are talentul de a face talente. 

 Cocoşul nu era cocoşat şi nici cocoşatul nu era 

cocoţat. 

 Un împărat cumpătat, a fost comparat cu-n pirat 

cam pătat. 

 Nu mai ştiu dacă eu eram cu spatele la el sau el era 

cu faţa la mine. 

 Nici nu-ţi poate trece prin cap ce-i poate trece prin 

cap. 

 El era în pas cu moda, dar moda nu era în pas cu el. 

 Vestea rea este că am omorât un iepure, iar vestea 

bună este că o să mâncăm carne. 

 Au creat locuri de muncă, dar n-au creat muncitori. 

 La noi, până şi prostul satului are studii superioare. 

 Dacă ştii de unde ştii, nu ştii de două ori ceea ce ştii.                             

 Îşi imagina imagini inimaginabile. 

 Nu mă mir că nu te miri din te miri ce. 
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 Raţiunea lui este iraţională. 

 Învingător este cel ce poate ierta primul. 

 Şi-a dat seama că nu poate să-şi dea seama. 

 Nu sunt aşa bogat încât să-mi pot permite neachi-

tarea taxelor. 

 Practic, totul se rezumă la teorie. 

 Avea multe lipsuri şi, în plus, avea şi nişte eşecuri. 

 Am putut constata că nimic n-ai putut constata. 

 Mai mult de jumătate au fost de acord, dar majo-

ritatea a fost împotrivă. 

 Eu nu vreau să ajung în Rai, fiindcă-mi este frică de 

şerpi. 

 Cel mai greu lucru este să te eliberezi de eli-

beratori. 

 Ostaşii lui Ştefan cel Mare luptau cu arcuri... de 

triumf! 

 Sunt unii care avansează înapoi, cu o viteză uluitor 

de statică. 

 Mi-am adus aminte c-am uitat să-mi aduc aminte. 
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 Vorba dulce mult diabet zaharat aduce. 

 Politicienii au multe de spus şi puţine de făcut. 

 Cele două surori se aveau ca fraţii... Cain şi Abel! 

 Unul era principal, iar celălalt era principial.  

 Invitaţii au fost invitaţi să invite invitatele la dans. 

 Cotele dinensiunilor aveau mărimi diferite, foarte 

asemănătoare. 

 Unde nu este cap, nu este nici gură, aşa că picioa-

rele nu au cum să se vaiete. 

 Fiindcă nu-i trăgeau boii, săracul şi-a luat tractor. 

Acuma îi trag... rate la bancă. 

 Urâtul acesta a spus ceva nespus de frumos. 

 Îl enervează faptul că este prea calm. 

 S-a emis urgent o ordonanţă de urgenţă, care să 

anuleze o altă ordonanţă de urgenţă. 

 După ce că era obez, l-a mai umflat şi poliţia. 

 Cuvântul moţiune cred că vine de la a moţăi, zise un 

parlamentar. 
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 Nu fac nici un secret din faptul că nu am niciun 

secret. 

 Unul era om de televiziune, iar altul era om de 

omenie. 

 Trebuie să fii foarte inteligent, ca să poţi face pe 

prostul. 

 Muierea lui era o uscătură tare. 

 Era conştient că este un inconştient. 

 Întâi a început să-l înşele memoria, apoi şi nevasta. 

 Am iubit doi ochi albaştri, zise orbul. 

 Eu mănânc, tu mănânci, ele m-au mâncat. 

 Poţi fi invidiat că nu poţi fi invidios. 

 Se credea mai deştept decât toţi ceilalţi... care mai 

dormeau. 

 Una este să te ocupi de pescuit, şi alta este să prinzi 

peşte. 

 El o privea cu pasiune, iar ea îl privea cu com-

pasiune. 

 Ea îşi dădea cu parfum, iar el îşi dădea cu părerea. 
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 Ea — imundă, el inundă. 

 Când îngerul lui păzitor s-a dus la amantă, el s-a că-

sătorit. 

 Socot că dreptatea este o dreaptă socotinţă. 

 Obişnuiţi-vă copiii să se obişnuiască a nu se obişnui 

cu obiceiuri neobişnuite. 

 Un prost care se respectă crede că stă lângă un 

prost care nu trebuie respectat. 

 Nu sunt bani pentru a li se ridica monumente celor 

căzuţi în lupta cu sărăcia. 

 Nu contează cât de repede reţii; contează cât de 

mult ţii minte. 

 Nimeni n-are dreptul să-ţi ia dreptul, chiar dacă 

este stângaci. 

 Un tânăr căsătorit a scris pe dulapul din dormitor: 

Accesul persoanelor străine este strict interzis!. 

 Deşi iubea un înger de femeie, îi fugeau ochii şi 

după o diavoliţă de fată.             

 Unul a răcit, iar altul a sărăcit. 

 Părul părea impar, iar parul părea imparabil. 
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 Acuzatul l-a condamnat pe judecător să judece în 

contumacie. 

 Când faci pe dracu-n patru, înmulţeşti drăcăria. 

 Tu, neplecatule nicăieri, când te-ai întors? 
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 De ţinut minte că un deţinut minte. 

 Mergea neabătut, din abatere în abatere. 

 Până şi un covrig îl împărţeau în două: el lua 

mijlocul, iar ea lua marginile. 

 Poseda arta de a arăta cum se ratează. 

 Ratatului i s-a arătat cum se poate arata. 

 Sunt obligat să-mi fac asigurare obligatorie.  

 Până să-şi cumpere măgar, traversa strada pe 

zebră. 

 Şi-a forţat norocul, în comună, cu o forţă ieşită din 

comun. 

 Un par, impar, s-a făcut foc şi pară. 

 Am observat că nimeni n-a observat că am obser-

vat. 

 Se omorau să nu se omoare. 

 A fost expectorat din inspectorat.       

 Suferinţa este mai nesuferită ca moartea. 

 Boala nu poate fi abolită. 
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 Cuget, deci ezit. 

 S-au prezentat pentru a face o absenţă. 

 Deţinutul a ţinut a se abţine în a obţine un ţinut. 

 Abuzatul a abuzat de faptul că a fost abuzat de 

către un buzat. 

 Academicianul zicea că acadea nu vine de la a că-

dea, iar Academia, nu-i totuna cu a cade Mia. 

 Băi, la băi e bai! Deci, hai bai-bai! 

 L-au bănuit pe unul; adică i-au dat bani. 

 Rupea filele unei cărţi; adică defila. 

 Mă interesează cum, mai mult decât cât. 

 Refuz să fiu educat de către un educator needucat. 

 Neinstruitul a fost instruit să instruiască nein-

struiţi. 

 Am înţeles întru totul semnificaţia cuvântului totul. 

 Ţi-am cumpărat un munte de bani; cel mai ieftin 

munte de bani, care m-a costat o avere. 

 Nonconformistul, în loc să fure mireasa, a furat 

mirele. 
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 Poporului i se cere să renunţe la populisme. 

 Eşti liber să iubeşti libertinajul. 

 Avea mai multe opere şi o singură operaţie. 

 Nu ştiam că ştii că urmăresc în neştire ştirile. 

 Toate cauzele au fost cauzate din cauza celui în 

cauză. 

 Când aud de elefant, mă furnică pe spate, dar când 

aud de furnică, nu mă elefant pe faţă. 

 Un poliţist i-a încercuit pe hoţi din toate cele patru 

părţi, după care i-a somat să treacă de partea lui.  

 Dentistul a recunoscut că vrea dă scoată dinţi, dar 

iredentistul nu vrea să recunoască. 

 Avea profesia de profesor neprofesionist. 

 Am fost informat că am fost dezinformat. 

 Am pus pariu că va pierde rămăşagul. 

 Fetele din S.U.A. sunt suave. 

 A luat hotărârea să nu ia nici o hotărâre.                                  

 Oamenii se împart în două: cei care cred că pot fi 

împărţiţi în două şi cei care nu cred. 
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 El a adus-o în ianuarie, iar ea l-a dus în eroare. 

 Menajera de la menajerie, când amenaja, se cam 

menaja. 

 Amelioratorul a simţit o ameliorare a simţurilor ne-

ameliorabile. 

 Ea, cochetă, el, c-o chetă. 

 Duduia lui Dudu e o duduie care duduie. 

 Femininul de la erou nu e rouă. 

 Chelul se plângea că nu are un acoperiş deasupra 

capului. 

 Am remarcat că ştie să se remarce, marcând remar-

cabil. 

 A recunoscut că a greşit că şi-a recunoscut greşeala. 

 Te îndemn să fii demn. 

 Ea s-a născut în Vinerea Mare, iar el, în Miercurea 

Ciuc. 

 Pisica fără hamuri miaună; câinele, cu hamuri, la-

tră; calul, cu sau fără hamuri, nechează. 

 Domnule poliţist, am uitat să pun centura de sigu-

ranţă, dar ziceţi mersi că n-am uitat să pun frână! 
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 El, cu stop pe piept, ea, cu autostop pe autostradă. 

 Unul s-a îmbogăţit peste noapte, iar altul a sărăcit 

peste poate. 

 Armata creştină îşi iubea inamicul, fiind aproapele 

său.  

 Când i s-a spus că trebuie să se apuce de ceva, s-a 

apucat de plâns. 

 Referentul a făcut un referat care se referea la 

referendum. 

 Zbenguielile lor sunt statornice. 
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 Am riscat să mă nasc şi acuma risc să mor. 

 Ocupantul postului vacant era în vacanţă. 

 Suntem onoraţi că ne-aţi onorat onorariile, onora-

bililor. 

 Ei au luat cea mai mare parte, din acea părticică. 

 Au pierdut până şi speranţele pierdute. 

 Şi-ar procura, cu orice preţ, comori nepreţuite. 

 Am mirosit că falsifică parfumuri rău mirositoare. 

 S-a săturat să tot fie inamic; se vrea în a mare. 

 Odată şi odată, va fi singură, măcar o singură dată. 

 Un dezertor de pe frontul păcii a cerut azil politic la 

inamic. 

 Electronii deviază către extremele centrului ato-

mului. 

 Ionii pot avea sarcini negative, iar Ioanele pot fi 

însărcinate pozitiv. 

 Îi făcea plăcere să nu-i facă nici o plăcere. 

 A fost reperat când îşi repera reperele. 
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 Combinerului îi plăcea să combine combinezoanele 

concubinelor. 

 Peştele poate fi fitofag, dar fagul nu poate fi fito-

peşte. 

 Descreieratul şi-a creat nişte posibilităţi imposibile. 

 Cei care n-au avut scaune, au migrat în masă. 

 Troienii aveau parte de troiene şi vara. 

 Ulise a vrut să meargă la Paris, dar, rătăcind dru-

mul, a nimerit în Itaca. 

 Pe impresar nu-l impresionau impresiile impresio-

niştilor. 

 Calului care a mers prin troiene i-au pus numele 

Troian. 

 Lui Ahile îi sfârâia un călcâi după Elena, fiindcă îl 

săgetase Cupidon în vulnerabilitate. 

 Mai dulce ca Elena e lenea, zise Paris, culcându-se 

în ieslea calului troian. 

 Priam a vrut să meargă la Atena, dar a nimerit la 

Paris. 

 Odiseea lui Homer s-a petrecut printre troiene.  
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 Telemac, fiul lui Ulise, nu era aşa de tolomac, cum 

credeau peţitorii Penelopei. 

 Penelopa le-a tras preşul peţitorilor, preş pe care-l 

ţesuse în aşteptarea lui Ulise. 

 Troia a fost recucerită de către Şliman, care a con-

dus o armată de săpători. 

 Sunt impresionat de faptul că eşti impresionat. 

 El a plecat de la ea cu mâinile în sân... la alta. 

 A fost deposedat de posesii şi debusolat de busolă. 

 Iubita mea îl iubea pe el, iar el o iubea pe iubita 

celui care avea o iubită care mă iubea pe mine. 

 Spălătoreasa spăla maşina de spălat spălătoare.  

 El îi cerea cont, iar ea îi cerea conturile. 

 Am obligaţia de a nu obliga pe nimeni. 

 El a fost acreditat să ne discrediteze. 

 El avea un cerc de suspecţi, iar ea avea un cerc de 

admiratori suspecţi. 

 Când a văzut că el este într-o ureche, i-a râs în nas 

şi a plecat cât vezi cu ochii. 



Gheorghe Niculescu & Florentin Smarandache 

IMPRESII ȘI EXPRESII 

 

 
132 

 A umblat cu duhul blândeţii, până şi-a dat duhul. 

 Unul trăgea la măsea, iar altul trăgea la mă-sa.  

 De când unii arabi cumpără pământ în România, 

pământul a devenit arabil. 

 Fiecare maximă trebuie să cuprindă o minimă învă-

ţătură. 

 A luptat mult pentru glorie; până când Gloria i-a de-

venit soţie. 

 Iubesc prea mult plantele, pentru a deveni vege-

tarian. 

 Cel mai lung drum între două puncte este o auto-

stradă românească. 

 Sunt obligat să te oblig să te achiţi de obligaţii. 

 A devenit un om minunat, tot minunându-se de 

orice. 

 Unii erau campioni, iar alţii — cam pioni. 

 Unul a fost poftit la masă, iar altul — la mă-sa. 

 A fost de acord cu acordurile. 

 Au aprobat dezaprobările. 
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 La Sfântul Maslu, o persoană măslinie a adus ulei de 

măsline măsluit. 

 S-a integrat în procesul de dezintegrare. 

 N-a putut să vadă bezna, din cauza întunericului. 

 În sfârşit. Timpului i-a venit timpul să se sfârşească. 

 Din respect pentru cei care mă respectă, le acord 

tot respectul. 

 Era înarmat până-n dinţi, ştirbul naibii! 

 Am încredere în oamenii care au încredere în oa-

meni. 

 Unii când muncesc, muncesc; iar alţii când mun-

cesc, gândesc. 

 S-a făcut frate cu dracul până când a trecut puntea... 

pe numele său. 

 Tainul şi taina au luat masa împreună. 

 Analfabetul umblă printre cărţi precum eunucul 

printre femei. 

 Am refuzat să refuz refuzaţii. 

 Deşi este din Roşiorii de Vede, nu prea vede. 
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 Unul era într-un hal fără hal, iar altul era într-o hală 

fără halat. 

 Un indivizibil era considerat ca fiind cel mai mare 

împrăştiat.  
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 S-a subînţeles că a dat de înţeles că înţelege pro-

bleme de neînţeles.  

 Sfântul Gheorghe, fiindcă a omorât balaurul, a fost 

trecut în calendar; Iovan Iorgovan şi Făt Frumos, 

pentru aceleaşi fapte, au fost trecuţi în legende; iar 

alţii care or mai fi omorât balauri au fost trecuţi în 

uitare. 

 În întreaga campanie, ea a ţinut companie la o în-

treagă companie. 

 Îţi doresc să-ţi doreşti să mă doreşti. 

 A avut şansa să i se mai acorde o şansă. 

 Şi-a pus în gând să şi-l scoată din gând. 

 După ce a coborât dealul, a urcat valea.                                       

 A fost fermecat să afle că farmacia nu face farmece.  

 Câştiga câte o sută de euro pe zi şi pierdea câte o 

mie de dolari pe noapte. 

 A tras concluzia că nu s-a tras nici o concluzie. 

 Ăsta, ori de câte ori pleacă în străinătate, nu se mai 

întoarce niciodată! 

 Se plânge că n-are timp să se plângă că n-are timp. 
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 Într-o zi a pierdut sute de nopţi polare. 

 Cu banii câştigaţi pe cărţi, scriitorul şi-a cumpărat o 

revistă. 

 Peste ea a dat norocul, când peste el a dat o maşină. 

 Jenică se jenează că Jenica n-are nici o jenă. 

 Micul urs era îndrăgostit de Ursa Mare. 

 Întâi i-a făcut curte, apoi i-a făcut casă, după care n-

a mai putut să-i facă nimic. 

 Pe un nemâncat îl mânca pielea. 

 Unul care nu avea ce să mănânce a intrat în greva 

foamei. 

 Un puşti a împuşcat nişte puşti, cu nişte puşti. 

 Câinele care latră, nu muşcă, înainte de a lătra. 

 Au auzit numai prima şi ultima bubuitură; pe cele-

lalte nu le-au mai numărat. 

 Ăsta ştie tot ce mişcă în cimitirul satului. 

 Toţi absenţii s-au prezentat la faţa locului, în spa-

tele localităţii. 

 Tăia frunze albastre la câini verzi pe pereţi. 
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 Ursarul nu avea urs, iar ursul nu avea ursă. 

 În hotel era frig, deoarece era de cinci stele... polare. 

 El stătea încruntat, iar ea stătea în gazdă. 

 Unul avea dubii, iar celălalt avea diabet. 

 Avea de gând să-şi pună ceva în gând. 

 El era mâncat de griji, iar ea era nemâncată de trei 

zile. 

 Se ambala trambalând trambulina.  

 De prea mult bine, i s-a făcut puţin rău. 

 Văzând că ea tot sare calul, el a devenit măgar. 

 Pisicii negre nu-i va merge bine deoarece i-a tăiat 

calea un ghinionist. 

 Era rea de muscă şi bună de gură. 

 După ce l-a împroşcat cu lături, l-a făcut albie de 

porci. 

 Este important să rezişti şi atunci când nu este im-

portant să rezişti. 

 Începătorul a început să sfârşească ceva. 
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 Când el pierdea nopţile, ea îi mânca zilele. 

 După ce şi-a făcut plinul, a simţit un gol în stomac. 

 A visat ce n-a făcut şi a făcut ce n-a visat. 

 Au convenit că sunt şi inconveniente convenabile. 

 Cel cu bască se căciulea la cel cu pălărie. 

 S-au hotărât să nu hotărască ce să hotărască. 

 Pescarul a prins momentul când era momentul să 

pescuiască. 

 Săteanul nu se mai sătura să se sature de sat. 

 Îi zboară gândul la zboruri nemaigândite. 

 Bocitoarele o boceau pe o bocitoare. 

 Băteau cu bătaciul în bătătura bătătorită, până 

făceau bătături. 

 Niciodată nu mâncau nimic pe nemâncate. 

 Cu bicele biciuiau, dar cu bicicletele nu bicicletau. 

 Boiangiul boia boii. 

 Bucătarul bucăţelea bucăţile, pentru îmbucare. 

 Era deprins să deprindă tot felul de deprinderi. 



Gheorghe Niculescu & Florentin Smarandache 

IMPRESII ȘI EXPRESII 

 

 
139 

 S-a decis să nu se decidă.                                                  

 Doru doreşte să i se ducă dorul. 

 Iepurii au fost epuraţi, boii au fost boicotaţi şi va-

cile au fost evacuate. 

 Hoţii se furau între ei şi cinstiţii între ei. 

 Bona, măritată cu un bon, a dat naştere unei bo-

nete. 

 Bardul şi-a dus barda la bar. 

 Când ea se apleca, el pleca. 

 A fost snopit în bătaie de joc de glezne. 

 Nesimţitul a simţit cele mai nedureroase dureri. 

 Afară ningea, în casă ploua, în rest... era bine  

 Întorsul nu s-a mai reîntors. 

 Era cea mai veselă bocitoare din viaţa mortului. 

 Deşi era nostimă, n-o stima. 

 S-au folosit de foloase nefolositoare.  

 Din întâmplare, mi s-a întâmplat să nu mi se în-

tâmple nimic întâmplător. 
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 Voia alivenci, dar nu ştia cum se pronunţă la sin-

gular. 

 Ea a simţit că el este nesimţit. 

 A devenit matur prematur. 

 Când s-a văzut încolţit, a început s-o dea din colţ în 

colţ. 

 Se aplecă şi aplică o aplică, apoi plecă. 

 Au refolosit materiale refolosibile. 

 Teroristul a fost terorizat de către antiterorişti. 

 Făcea parte dintr-o trupă cu trupuri trupeşe. 

 A descris o mizerie de nedescris. 

 Şoferul nesuferit, cât a şoferit, nu s-a ferit. 

 Este cea mai neserioasă persoană serioasă. 

 Am cunoscut un necunoscut arhicunoscut. 

 O arătare ară tare. 

 Era deprins să prindă lucruri aprinse, în inter-

prindere. 

 Cântăreţul cântărea pe care cântare să cânte tare. 
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 Cosaşul cu cocoaşă cosea c-o coasă. 

 Nunul cu nuna cununau pe una cu cunună. 

 Codaşii se codeau să stea la coadă. 

 Ar fi dat orice, numai să nu i se ceară nimic. 

 Aşa nu da, dar Dada, da. 

 Neputinciosul a luat tot ce s-a putut lua. 

 S-a născut premeditat şi s-a maturizat prematur. 

 Am auzit că n-ai auzit ce-am auzit. 

 Îi ţiuiau urechile de se auzea în toată casa. 

 El era dracul gol, iar ea era o goală în draci. 

 S-a îndrăgostit de ea la prima vedere; la a doua ve-

dere, au băgat divorţ. 

 Vrând-nevrând, ea voia vrute şi nevrute.  

 Ferice de cel fericit în nefericirea sa. 

 Unii, parfumaţi, iar alţii par fumaţi. 

 Când s-a văzut încercuit, a început s-o dea din colţ 

în colţ, colţosul. 
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 Nu este prima dată când primesc un ultim ultima-

tum. 

 Completul a fost descompletat complet. 

 N-a avut îndrăzneala de a îndrăzni.                                          

 Nu ştiu cum face, dar face ce face şi nu face nimic. 

 Din fericire, reuşea să se ferească de nefericire. 

 Toţi aveau căşti, dar nu toţi erau căscaţi. 

 S-au trezit dormind prin somn. 

 Au renunţat să mai renunţe. 
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 M-a anunţat că o să mă anunţe. 

 A găsit de cuviinţă că a găsit cuviinţa de a găsi. 

 Începe să înceapă o ceapă. 

 A pândit şi a răs-pândit cum s-au răspândit. 

 Fricosul era înfricoşător de înfricoşat. 

 A fost surprins când era surprins. 

 Ea era capsatoare, iar el era capsat, aşa că au dat 

naştere unui capsoman. 

 Jan avea o jenă în genă. 

 A început să simtă că începe să nu mai simtă nimic. 

 Într-un sfârşit, a început să reînceapă nesfârşirea. 

 Se jenau să se jeneze, într-un mod jenant. 

 Lălâia, se lălăia la Lia. 

 Cei care cumpără, nu se compară cu cei care com-

pară. 

 Încă poţi să te mai bucuri că te mai poţi bucura. 

 Cine n-are bătrâni, să-i cumpere de tineri, ca să-i 

ţină mai mult.           
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 După ce s-a gătit, s-a apucat de gătit. 

 A găsit cu cale că-i mai bine să-şi urmeze calea. 

 Galopând la trap, se opri vertiginos. 

 Garajul era garnisit cu garnituri de tren, garate 

lângă gară.  

 A găurit centrul unei găuri găunoase. 

 Găzdarii şi-au găsit gazdă la nişte găzdaşi. 

 A fost hărţuită, din cauza unor hărţi. 

 N-avea timpul necesar pentru a câştiga timp. 

 Intrarea sa a fost percepută ca o ieşire. 

 Iubesc părinţii care-şi iubesc părinţii, zise părintele. 

 Gravidele au intrat în grevă, agravând gravitatea 

gravidităţii. 

 Împăratul era vasalul regelui vasal preşedintelui. 

 În loc să-şi facă gard, făcea gardă. 

 Era cel mai eficient ineficient. 

 Acest om este inuman de uman. 

 Când s-a deşteptat, şi-a dat seama cât este de prost. 
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 Indemnizaţia forfetară a fost forfecată. 

 Era total nemulţumită de totalul nemulţumirilor. 

 A reuşit să izbutească o irealizare. 

 Pe desfrânată nu o putea opri nici soţul său, care 

era frânar. 

 Era cunoscut de către toţi necunoscuţii. 

 Există riscul să existe riscuri.                                              

 Ei i s-a umezit privirea, iar lui îi lăsa gura apă. 

 În faţa mişcării de rezistenţă, a rezistat fără să facă 

nici o mişcare. 

 Naraţiunea narată de narator n-arată raţiunea. 

 Totul a pornit de la o oprire totală. 

 Omul a fost omenit de către un om omenos. 

 Acest parc parcă are o parcare. 

 Şi-a dat cu părerea despre părerile date. 

 Îi purta pică fiindcă nu pica, deşi se purta. 

 Renta a devenit nerentabilă. 

 A făcut tot posibilul ca totul să fie imposibil. 
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 Pe măsură ce se înfrupta, îşi pierdea măsura în-

fruptării. 

 Cotul s-a întâlnit cu nişte cote, iar coţii, cu nişte 

coate. 

 Prelatul nu şi-a găsit prelata, aşa că s-a mulţumit cu 

o foaie de cort. 

 Tărăboiul şi cu taraba au o fată pe care o cheamă 

Tărăboanţa. 

 O focă venea la foc, să coacă o cocă. 

 Ţarca parcă ar parca în parc. 

 Atela nu face parte din atelaj. 

 Discontinuitatea a continuat să continue. 

 Deşi nu era profesor, el profesa. 

 Procesatorul umbla din proces în proces. 

 Au început pregătirile pentru începerea pregă-

tirilor. 

 Doamne, dă-mi puterea de a avea putere! 

 A făcut tot posibilul ca nimic să nu fie posibil. 

 Impostorul s-a postat în post. 
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 Ştia cum să-şi însuşească toate caracteristicile unui 

prost, dar nu ştia cum să mai scape de ele. 

 Şi-a ieşit din minţi şi a intrat în ospiciu. 

 Avea o singură problemă: nu-şi putea rezolva prob-

lemele.    

 Când şi-a dat seama ce face a început să nu-şi mai 

dea seama că trebuie desfăcut.  

 Atracţiile tari nu-l atrăgeau prea tare. 

 Făcea afaceri murdare, cu detergenţi. 
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 Pe ea o durea capul într-una, iar pe el îl durea într-

alta.  

 A simţit-o cum pleacă pe nesimţite. 

 Nu şi-a ţinut promisiunea de a-şi ţine promisiunea. 

 Simţea cu promtitudine impromtitudinile. 

 L-a avertizat că-i va da un avertisment. 

 Alergătorul, încet, încet, a ajuns primul... la linia de 

start.   

 Viaţa este o mare şmecherie, care nu se lasă şme-

cherită. 

 Îmi dau seama că sunt fericit, fiindcă am fost nefe-

ricit şi nu mi-am dat seama. 

 Te-am visat cu cineva care se visa cu mine. 

 Este vinovat de o faptă nevinovată. 

 Întâi a răcit, apoi a sărăcit. 

 Nu mi-a spus că i-ai spus să-mi spună ce i-ai spus. 

 Când urca pe cale, cobora pe cal. 

 Ajută-mă, Doamne, să pot să cred tot ce nu pot să 

cred! 
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 Sunteţi câştigătorul a două variante necâştigătoare. 

 Se lăuda că el nu este lăudăros. 

 Avea foarte multe posibilităţi imposibile. 

 Am ajuns la concluzia că nu pot ajunge la nici o con-

cluzie. 

 Unii au scăpări, alţii – scăpărări. 

 Ea era puţin mai înaltă, iar el, mult mai bătrân. 

 Unii trăiesc puţin, alţii mor mult. 

 El răsfoia, iar ea sforăia. 

 Afinele sunt indicate în afecţiuni de afinitate. 

 Îi era sete, dar nu avea după ce bea apă. 

 Este rău ce-o să păţească, da-i mai rău ce a păţit. 

 Câinele fără coadă este un câine nesfârşit.  

 De-i musai să fii slugă, nu-i musai să fii slugarnic. 

 Era postat pe post de impostor. 

 Am fost tentat să am o tentativă tentantă. 

 Este orbit de patimi şi împătimit de orbire. 
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 S-a observat că nimeni nu-i observă pe cei neob-

servaţi. 

 Mulţi îl ştiu că nu ştie multe. 

 Unii sunt necumpătat de cumpătaţi. 

 Ea se gândea la trecut, iar el se gândea la o trecă-

toare. 

 N-au terminat facultatea, dar au început liceul. 

 Ar trebui să fiu mai în vârstă, dar ea mi-a mâncat 

nişte ani. 

 Lumina adevărului nu face umbre. 

 Şi-a riscat sănătatea pe bani şi acuma îşi riscă banii 

pe sănătate. 

 Prietenul, când a văzut că nu mă poate cumpăra, m-

a vândut. 

 Cu ajutorul nevestei, am ajuns milionar, zise fostul 

miliardar. 

 Ai dreptul să fii prost, dar nu abuza de acest drept. 

 Gratuităţile ne-au costat cam mult. 

 Sunt pus în situaţia de a rezolva situaţia. 
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 Fumatul este oprit; fumătorul, nu. 

 Trăia cu speranţa că n-o să-i moară speranţa. 

 Operatorul a fost operat de către un cooperator co-

operant. 

 A făcut des ce trebuia desfăcut. 

 Avea interesul să fie cointeresat. 

 Un mamut, mai mult mut, nu mai muta ce voia mai-

muţa.   

 Avea de ales între a muri astăzi sau a nu muri 

mâine. 

 Ca să pot trăi, mi-am riscat viaţa. 

 Duhovnicul duhnea, iar puternicul puţea. 

 El se preta, ea apreta. 

 Sfinţenia nu agrează idioţenia. 

 Unul e emerit şi altul e zmerit. 

 Nefericitul popor, are un nou preafericit patriarh! 

 Ea face faceri, el face afaceri. 
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 Unul a citit multe cărţi, iar altul a necitit şi mai 

multe. 

 Nu ştiu ce să fac: să cred fără să cercetez, sau să 

cercetez fără să cred? 

 Tot timpul fac tot posibilul ca să fac ceva posibil. 

 În lupta supremă, a fost suprimat. 

 Autorităţile sunt înţesate de autori fără autoritate. 

 Disfuncţionalităţile funcţionează impecabil. 

 Nu ştie cum să facă să nu reuşească la examen. 
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 Răutatea vine din prostie şi prostia vine din rău-

tate. 

 Dacă umbli aiurea, n-ai cum greşi ţinta. 

 Moartea n-are moarte. 

 Mai multe înveţi din eşecuri decât din succese. 

 Observând el că oamenii deştepţi au fruntea lată, a 

început să-şi epileze părul de pe frunte. 

 Se iubea aşa de mult pe el însuşi, încât nu-i mai 

rămânea iubire şi pentru alţii. 

 Nu ştiu ce am, dar ştiu ce-mi lipseşte. 

 Moartea înseamnă sfârşitul păcătuirii. 

 Am pierdut tot, dar am câştigat o lecţie. 

 Fă-mi plăcerea de a nu-mi face neplăceri. 

 Unul era mort de foame, iar altul era mort de tot. 

 A băgat divorţ de viitoarea lui fostă soţie. 

 Ea a intrat la idei, iar el a intrat la apă. 

 Nu ştie absolut nimic, şi încă ceva pe deasupra.  

 Pot să vreau, dar nu vreau să pot. 
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 Surzii au auzit că orbii aveau în vedere să se 

declare muţi. 

 Îl bătea gândul să-şi pună-n gând să nu mai gân-

dească. 

 Şi-a dat foc la casă, pentru a avea de unde-şi pune 

cenuşă-n cap. 

 Cu cât te lauzi mai mult, cu atât eşti respectat mai 

puţin. 

 Din împreunarea unui unghi cu o unghie, au 

rezultat un ungher şi o unghieră. 

 A evitat inevitabilul. 

 A avut tot ce-i trebuia, dar nu când trebuia. 

 Încălţaţi cu şosete în şoşoni, o sosie cu un sos, au 

sosit la şosea şoşotind, iar un cal cu o caleaşcă, cu 

cale, le-a ieşit în cale. 

 Sacagiul avea un sac, sacul avea o saca, sacaua avea 

o sacoşă, iar sacoşa avea un sacou. 

 Am cunoscut o necunoscută care m-a recunoscut. 
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ÎNVĂŢĂTURILE NEÎNVĂŢATULUI 
CĂTRE ÎNVĂŢĂCEL 

 

 

 
 

 

 Chiar dacă nu are rost să cauţi, caută-ţi un rost. 

 Dacă n-ai găsit ce cauţi, caută ce n-ai găsit. 

 Dacă nu te-ai prins că trebuie să te laşi prins, lasă-

te neprins. 

 Învaţă-i pe învăţaţi cum să se dezveţe de a învăţa. 

 Când cineva te contrazice, nu-l contrazice. 
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 Dacă nu te doare nimic, ai răbdare că îţi va trece. 

 Când n-ai ce face, fă-ţi din asta o preocupare. 

 Preţuieşte tot ce este de nepreţuit. 

 Nu tot ce nu zboară nu se mănâncă. 

 Nu tot ce se mănâncă trebuie mâncat tot. 

 Când n-ai ce face, nu face ce nu-i de făcut. 

 Mulţumeşte-te cu ceea ce te-a nemulţumit. 

 Dacă te-ai trezit, continuă; dacă nu te-ai trezit, 

continuă! 

 Dacă nu îţi este bine, este bine că nu îţi este mai 

rău. 

 Dacă nu eşti învăţat să fii învins, învaţă să fii 

învingător. 

 Dacă nu îţi merge foarte bine, este bine că nu-ţi 

merge foarte rău. 

 Nu-i bine să faci rău şi nu e rău să faci bine. 

 Caută să faci foarte bine ceea ce faci şi atunci când 

faci rău. 
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 Mai multe singurătăţi mici, nu fac o singurătate 

mare. 

 Totul poate fi vizibil, chiar şi invizibilul. 

 Fereste-te de măsurile incomensurabile care nu pot 

fi evitate. 

 Fii fericit cât poţi să nu fii nefericit. 

 Caută să poţi să înţelegi ce nu poţi căuta să înţelegi. 

 Nu te fă că faci ce-i de nefăcut să se facă. 

 Plăteste-ţi datoriile către datornicii rău platnici. 

 Nu fă tot ce este de nefăcut. 

 Nu te purta cu duşmănie cu duşmanii care nu se 

poartă duşmănos. 

 Nu-ţi iubi aproapele precum pe cel îndepărtat. 

 Când crezi că eşti sigur, nu fi sigur că eşti sigur. 

 Înainte de a nu spune nimic, gândeşte-te de două 

ori. 

 O singurătate nu poate fi învinsă de mai multe sin-

gurătăţi. 

 Arată că îţi pasă, chiar şi când arăţi că nu-ţi pasă. 
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 Nu încerca să fii ceea ce nu poţi încerca să fii. 

 Renunţă uşor la modul de a renunţa uşor. 

 Nu te mulţumi cu mulţumirile nemulţumiţilor.  

 Nu da cu piciorul la ocazii, când ai ocazia să nu le 

dai cu piciorul. 

 Nu fi încrezător în încrezătorii credibili. 



Gheorghe Niculescu & Florentin Smarandache 

IMPRESII ȘI EXPRESII 

 

 
159 

 Nu-ţi face vara sanie dacă iarna ai vândut caii de la 

căruţă. 

 Totul este de vânzare; chiar şi vânzătorul. 

 Să nu cuprinzi niciodată cât poţi cuprinde. 

 Dacă vrei să devii inginer miner, fă şcoli înalte, nu 

adânci. 

 Când faci mult bine, caută să faci cât mai puţin rău.  

 Respect-o pe moaşa ta, deoarece ea te-a scos de 

acolo unde alţii te vor băga mereu. 

 Nu-ţi bate joc de joaca altora, nici în joacă. 

 Nu stima nonvalorile inestimabile. 

 Nu-ţi spăla rufele în familia nefamilistului. 

 Fii atent când traversezi strada pe zebră, dar, mai 

atent, când o traversezi pe măgar. 

 Nu te urca niciodată în tren rapid sau accelerat; 

urcă-te încet şi cu mare atenţie. 

 Fii ordonat în tot ceea ce faci, chiar şi atunci când 

faci dezordine. 

 Nu te grăbi încet, atâta timp cât poţi să nu te 

grăbeşti deloc. 
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 Nu-ţi contrazice niciodată şeful, mai ales atunci 

când el are dreptate. 

 Nu lăsa copilul să sugă la pieptul soţiei tale, mai 

ales dacă nu este copilul tău, chiar dacă încă nu este 

major. 

 N-are rost să-ţi dublezi nervii gândindu-te că şi 

ploaia trecută te-a prins tot fără umbrelă. 

 Dacă nu ştii să trăieşti frumos, ai grijă să nu mori 

urât. 

 Ce poţi amâna astăzi, nu lăsa pe mâine. 

 Înainte de a te răzgândi, gândeşte-te bine dacă să te 

răzgândeşti sau nu. 

 Nu arunca cu obiecte contondente în timpul me-

ciului, mai ales dacă vezi meciul la televizor. 

 Nu tăinui ce trebuie spus şi nu spune ce trebuie 

tăinuit. 

 Întrucât pe stadioane se aud expresii obscene, nu-ţi 

lăsa fiul să meargă la meci, chiar dacă este selectat 

în echipa naţională. 

 Este de datoria ta să-ţi faci datoria de a face datorii. 

 Dacă te doare gâtul, mulţumeşte-i lui Dumnezeu că 

nu eşti girafă. 
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 Dacă îţi vine să spargi farfurii, abţine-te până după 

masă, altfel rişti să mănânci din oală. 

 Dacă data trecută n-ai votat cum trebuie, acuma să 

votezi cum nu trebuie. 

 Nu mai vota politicieni corupţi! Votează-i pe cei 

care încă n-au avut posibilitatea să fie corupţi. 

 Dacă îţi este frig şi nu ai posibilitatea să te încăl-

zeşti, abandonează ideea, căci oricum nu îţi ţine de 

cald. 

 Dacă îţi omori speranţa din faşă, s-ar putea să fii 

acuzat şi de alte omoruri, ţinând cont că speranţa 

moare ultima. 

 Dacă Statul ţi-a dat multe taxe şi impozite, gân-

deşte-te tu ce i-ai dat Statului? 

 Respectă-l pe primar, chiar dacă nu l-ai votat, căci 

nici el nu-i respectă nici pe cei care l-au votat. 

 Încearcă să urci cât mai sus în ierarhia politică, 

fiindcă numai aşa o să poţi să uiţi de unde ai plecat. 

 Când ajungi primul, gândeşte-te la ultimul, căci şi el 

te înjură pe tine. 

 Dacă ai fost bătut, nu te da învins, iar dacă ai fost 

învins, nu te da bătut. 
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 Nu te îndrăgosti la prima vedere, dar nici la ultima. 

 Recunoaşte-ţi greşelile de două ori, pentru a fi ier-

tat în întregime. 

 Dacă vrei să-ţi rămână ceva în urmă, înaintează. 

 Nu fi trufaş, chiar dacă îţi plac trufele.  

 Scoală-te de dimineaţă, pentru a avea timp să te 

întorci, fiindcă ai ajuns prea departe. 
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 Nu sta ca pe ghimpi, dacă nu eşti fachir. 

 Nu-ţi permite să fumezi în locuri nepermise, chiar 

dacă ai permis de port armă. 

 Nu încerca marea cu degetul mijlociu, şi nici cu alte 

gesturi obscene. 

 Nu fă din ţânţar armăsar, căci rişti să devii măgar. 

 Nu-şi băga nasul unde-ţi fierbe oala, fiindcă nu este 

igienic şi rişti să te opăreşti. 

 Ce poţi face astăzi, nu lăsa pe mâine, fiindcă şi poi-

mâine este o zi. 

 Caută să fii cinstit în fiecare zi, măcar cu o ţuică. 

 Nu căuta să convingi că eşti deştept, dacă nu ai 

convingerea că nu eşti prost.  

 Când doi inşi susţin că tu eşti beat, nu te duce la 

culcare până ce nu te convingi că ei sunt treji. 

 La pomul lăudat, când te duci cu sacul, ia şi securea. 

 Nu-l călca pe nervi pe cel care calcă prin străchini. 

 Nu-ţi pune mintea cu prostul; cu deşteptul, nici 

atât! 
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 Dacă nu ai răbdare să aştepţi, aşteaptă să ai 

răbdare. 

 Dacă nu-ţi place să stai la rând, aşteaptă să se 

termine rândul.    

 Dacă te-ai îndrăgostit, ţine-o tot aşa, măcar de dra-

gul continuităţii, dacă nu de dragul femeii. 
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ZICĂTORI ÎNLĂNŢUITE 
 

 

 

 

 Ochii văd, inima cere şi ţi se va da. 

 Corb la corb nu-şi scoate ochii care nu se văd se 

uită după alţii.  

 Cine râde la urmă, râde mai bine mai târziu decât 

niciodată. 

 Capul plecat, sabia nu-l taie frunză la câini. 

 Lac să fie, că broaştele nu cântă pe uscat. 
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 O mână spală pe alta şi amândouă obrazul subţire 

cu cheltuială se ţine. 

 Cine râde la urmă, râde de ce-şi aduce aminte. 

 Ulciorul nu merge de multe ori la apa trece, pietrele 

rămân. 

 Calul de dar nu se caută de dinte pentru dinte şi 

ochi pentru ochi. 

 Cine se scoală de dimineaţă, departe ajunge un par 

la un car de oale. 

 Gura bate cu ruşinea mori de foame. 

 Capra sare masa, iada sare casa arde şi baba se 

piaptănă. 

 Lupu-şi schimbă părul dar năravul ba-i laie ba-i 

bălaie. 

 Mâţa blândă zgârie rău cu rău, da-i mai rău fără rău. 

 Nu mor caii când vor câinii latră, ursul merge. 

 Cine sare garduri multe, îi intră câte-un par în 

curăţenia este mama sănătăţii. 

 Lauda de sine nu miroase-a bine faci, bine găseşti. 

 Ochii care nu se văd, se uită ca milogul în traistă. 



Gheorghe Niculescu & Florentin Smarandache 

IMPRESII ȘI EXPRESII 

 

 
167 

 Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face bani albi pentru 

zile negre. 

 Vorba multă-i sărăcia omului sărac nici boii nu-i 

trag. 

 Casa nemăturată, musafiri aşteaptă pară mălăiaţă 

în gura lui Nătăfleaţă. 

 Nu vinde blana ursului din pădure fără uscătură nu 

există. 

 Călătorului îi şade bine cu drumul cel mai scurt 

dintre două puncte, este linia dreaptă. 

 Dracul nu face mânăstire-ntr-un picior, ghici 

ciupercă ce-i? 

 Dacă nu curge, picătura mică face lacul mare. 

 Cine-mparte, parte-şi face bani albi pentru zile 

negre. 

 Pe oaia fără stăpân, o mănâncă lupu-şi schimbă 

părul, dar năravul ba. 

 Frate, frate, dar brânza-i pe banu-i ochiul dracului. 

 Cine-mparte, parte-şi face vara sanie şi iarna că-

ruţă. 

 Prost să fii, noroc să ai carte, ai parte. 
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 Se înţeleg precum câinele cu pisica blândă, zgârie 

rău. 

 Nu tăia frunză la câinii care latră, nu muşcă. 
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 Bună ziua la căciulă, că stăpânul n-are gura 

păcătosului adevăr grăieşte. 

 Mânăstire-ntr-un picior, ghici ciuperca ce-i în 

mână, nu-i minciună. 

 Pe femeie să n-o atingi nici cu-o floare nu se face 

primăvară.  
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Aşa precum poetul Tagore glăsuieşte, 

„Nimic nu este veşnic, nimic nu dăinuieşte!” 

Oricât de rău ne este sau bun de ne e traiul, 

Aicea este Iadul şi tot aici şi Raiul. 

Nu vrăjmăşiţi, nu faceţi păcate, nici în gând! 

Iubiţi-vă, că Raiul i-aicea, pe Pământ! 

Făceţi-vă prieteni, iertaţi-i pe duşmani! 

Nu fiţi robii averii. Dă-i dracului de bani! 

Trăieşte în decenţă, fii vesel şi curat; 

De ură şi prostie, nu fi încătuşat! 

Trăieşte-ţi viaţa sfântă, în fiecare zi; 

Gândeşte-te că mâine tu poţi a nu mai fi. 

C-aşa a zis Tagore: „Nimic nu dăinuieşte, 

Deci ţine minte asta şi te veseleşte!”. 


