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                   Mărturisesc că nu-mi era foarte clar cum stau lucrurile cu această  

- până la urmă - sărbătoare. Deşi, dacă mă gândesc mai bine, era şi nu era 
sărbătoare, pentru că......nu figura pe lista oficială a zilelor nelucrătoare! Aşa că  
o „respectam” la serviciu, cu ceva discursuri – de obicei – a celor care „munceau” 

în aparatul „curelei de transmisie”, flori – aduse tot de ei şi bancuri  de 
circumstanţă spuse de noi ceilalţi, masa de „oameni ai muncii”, fiecare după 

pricepere şi isteţime. Colegele noastre se simţeau desigur, băgate în seamă, mai 
altfel decât de obicei. În multe locuri, depinzând deobicei de personalitatea 
afectivă a secretarului de partid, „tovarăşele femei” beneficiau de o scurtare de 

program în ziua respectivă. Lucrurile se complicau puţin în materie de înţelegere 
a semnificaţiei acestei zile, pentru că „venea” exact după 1 martie, sărbătoare 

tradiţională a primăverii, cu dedicaţie pentru toate femeile din viaţa fiecăruia 
dintre noi. Dar dacă aşa dorea „stăpânirea”.......Unde-i ordin, cu plăcere!  
Cam atât am reuşit să-mi amintesc despre săbătorirea zilei de 8 martie, la nivelul  

„oamenilor muncii”.  
                  

                 Evident însă că aceste câteva aspecte de ordin – să spunem practic – 
nu pot în niciun caz descrie un fenomen socio-economic de importanţa şi 
amploarea celui în speţă. Deşi  scriu aceste câteva rânduri dintr-un motiv 

absolut aleator, nu pot să nu recunosc că problema mi-a suscitat, în timp, un 
interes absolut firesc, dată fiind natura sa. Este absolut nefiresc să nu te întrebi 

cum este posibil ca o jumătate din populaţia globului să sufere discriminări 
istorice de gen !?!  Este posibil ! Şi încă cum !  Ne-având studiile şi competenţa 
necesară, desigur că nu pot identifica o cauză. Dar în calitate de aparţinător la 

specie, am şi eu dreptul la opinie: respectivele discriminări sunt inechitabile, 
nejustificate şi umilitoare ! Date fiind natura şi amploarea fenomenului , singura 
apreciere pe care o pot  formula privind cauzele care-l determină, rezidă în 

stadiul actual de dezvoltare al societăţii umane. Probabil că suntem încă foarte 
departe de stadiul în care specia umană va ajunge la  armonie ca regulă 

fundamentală a existenţei noastre pe Planeta Albastră. 
 
(Cu permisiunea Dvs. vă voi supune atenţiei, în sprijinul aserţiunii mele de mai sus, un fapt cu 

caracter revelator, şi anume: dorind să mă documentez în scopul  aşternerii acestor rânduri, am 
apelat la Anuarul Statistic 2009, al ONU, ediţia 54 (apărut în decembrie 2010), pentru a afla... 

ponderea femeilor, în populaţia lumii. N-am reuşit. Această cifră...nu există, pur şi simplu! De ce? 

Pentru că multe state suverane  NU furnizează datele necesare referitoare la propria populaţie de 

gen . Şi atunci..... q.e.d!)                                                         
      
                                              Un pic de istorie. 
Ziua Internaţională a Femeilor ( International Women's Day ), iniţial denumită 

Ziua Internaţională a Femeilor Muncitoare, este stabilită la data de 8 martie, a 
fiecărui an. În diferite zone ale globului sărbătorirea se axează pe respectul, 
aprecierea şi dragostea pentru femei, precum şi pe realizările lor în domeniile 

economic, politic şi social. Început ca un eveniment politic socialist, sărbătoarea 
a fost adoptată în cultura multor ţări, în primul rând din Europa de Est, Rusia,şi 

                                 8 MARTIE  
       - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FEMEILOR - 
     UN SECOL DE LUPTĂ PENTRU DREPTATE SOCIALĂ ŞI PACE ! 

 Sursa: MECANICII’61, Supliment de 8 martie 2012        Scris de Radu GRUIA 
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în fostul bloc Sovietic. În multe ţări, ziua şi-a pierdut esenţa politică, devenind o 
simplă ocazie de exprimare a sentimentelor bărbaţilor pentru femei, de manieră  

întrucâtva asemănătoare cu o mixtură a zilelor Mamei   Sf. Valentin. În alte 
regiuni, totuşi, unde politica şi drepturile omului elaborate de Naţiunile Unite 

este strict aplicată, revendicările politice şi sociale ale luptei femeilor din întreaga 
lume, sunt puse în evidenţă şi examinate cu atenţie. 
În multe părţi ale lumii, Ziua Internaţională a Femeilor ( ZIF ) este un moment al 

activismului şi al pledoariei pentru schimbare socială. Din punct de vedere 
istoric, această zi a fost una care a adus împreună femeile, pentru demonstraţii 
şi acţiune politica globală. Moştenirea continuă, în ciuda încercărilor de a 

încadra Ziua Internaţională a Femeilor în termeni individualişti, ca o sărbatoare 
comercială, sau doar ca o oportunitate de a oferi unei femei o felicitare.  

Mai jos puteţi găsi un scurt istoric al acestei zile şi mai multe link-uri pe web 
care furnizează informaţii suplimentare despre începuturile radicale ale 
sărbătoririi acestei zile, precum şi de legatura ei cu lupta femeilor pentru 

dreptate socială şi pace. În diferitele sale forme, Ziua Internaţională a Femeilor 
există de mai bine de 90 de ani. 

 Ideea infiintarii unei zile internationale a femeilor a aparut la inceputul 
secolului 20, in mijlocul industrializarii rapide a lumii si a expansiunii 

economice, procese care au condus la proteste legate de conditiile de 
munca. 

 Femei din fabricile textile si de confectii au organizat un astfel de protest 

in 8 martie 1857 in New York City. Muncitoarele au protestat impotriva a 
ceea ce ele considerau ca fiind conditii proaste de lucru si salalarii mici. 

Protestatarele au fost atacate si dispersate de catre politie. Aceste femei 
si-au infiintat, in aceeasi luna, dar doi ani mai tarziu, primul sindicat 
muncitoresc. 

 Pe 8 martie 1908, Societatea Femeilor Social Democrate din New York a 
sponsorizat o intrunire a maselor pe tema drepturilor femeilor.  

  In 1910, la Conferinta Femeilor Socialiste din Copenhaga, a fost 

aprobata o zi internationala pentru a celebra pacea si castigarea 
dreptului la vot de catre femei. 

 Inspirata de o comemorare in America a femeilor care muncesc, 

socialista germana Klara Zetkin a organizat Ziua Internationala a 
Femeilor (ZIF) in 1911. Pe 19 martie, socialiste din Germania, Austria, 

Danemarca si alte tari europene au organizat greve si marsuri. Feminista 
si revolutionara rusa Aleksandra Kollontai, care a ajutat la organizarea 
evenimentului, l-a descris ca pe "o mare de femei clocotind si vibrand la 

unison". 

 Pe masura ce nou nascutul eveniment anual lua amploare, el a preluat 

cauza pacii, precum si pe cea a drepturilor femeilor. In 1915, Zetkin a 
organizat o demostratie in Bern, Elvetia, pentru a grabi incheierea 

primului razboi mondial. Femei aflate de ambele baricade ale razboiului 
au participat. 

 Pana in 1917, ZIF era sarbatorita in zile diferite in intreaga lume.  

 Apoi, in 1917, 8 martie a fost identificata ca Zi Internationala a Femeilor 

deoarece in acea zi in Rusia mii de femei si-au parasit casele si fabricile 
ca sa protesteze impotriva ratiilor de hrana extrem de mici, preturilor 
foarte ridicate, razboiului mondial si cresterii continue a suferintelor prin 

care trebuiau sa treaca (aceasta a fost greva "pentru paine si pace" care, 
in combinatie cu alte proteste care au izbucnit intre 8-12 martie, a dus 

la "Revolutia din Februarie" ce a fortat tarul Nicolae al II-lea sa abdice.) 
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 Printre alte evenimente istorice, 8 martie comemoreaza incendiul de la 

Fabrica Triangle Shirtwaist (New York, 1911), unde peste 140 de femei 
si-au pierdut viata. 

 In 1921, 8 Martie a fost in mod oficial si global declarata Ziua 
Internationala a Femeilor, atunci cand reprezentantele bulgare in 

Secretariatul International al Femeilor din Internationala Comunista au 
propus ca ziua sa fie sarbatorita in mod uniform pe toata suprafata 

planetei. In timp ce Ziua Internationala a Femeilor se sarbatoreste, 
acum, in mod global, pe 8 martie, exista cateva tari care celebreaza o 
Saptamana Internationala A Femeilor, iar Statele Unite sarbatoresc Luna 

Internationala a Femeilor. 

 Demonstatiile din Rusia marcand Ziua Internationala a Femeilor s-au 

dovedit a fi prima etapa a Revolutiei Ruse din 1917. Dupa "Revolutia din 
Octombrie", Kollontai l-a convins pe Lenin sa declare aceasta zi ca 

sarbatoare oficiala, iar in timpul perioadei sovietice "femeia muncitoare 
si eroica" a continuat sa fie sarbatorita in aceasta zi. 

  Ziua este inca sarbatorita in mod oficial in Rusia (ca si in Belarus, 

Macedonia, Moldova si Ucraina) in principal ca "Zi a Mamei"- cu 
felicitari, flori si cadouri pentru femei din partea copiilor, barbatilor si 

altor femei. 

 In Occident, Ziua Internationala a femeilor a fost comemorata in anii 

1910 si 1920, dar si-a pierdut, mai apoi, din importanta. Traditia a fost 
reinviata in anii '60, o data cu amploarea pe care a luat-o feminismul, 

dar fara asocierea acestei sarbatori cu socialismul. In 1975, care a fost 
desemnat Anul International al Femeilor, Natiunile Unite au confirmat 
aceasta zi si au inceput sa sponsorizeze, in mod oficial, Ziua 

Internationala a Femeilor. 

 Astazi, diverse evenimente celebreaza, in toata lumea, realizarile sociale, 

politice si culturale ale femeilor.  
  
 

INSTEAD OF THE END ! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                           
 
 

 
            

 
 
 

 
SO HELP US GOD ! 
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În calendarul creştin-

ortodox, în dreptul datei 
de 9, în luna martie, este 
un semn al crucii (adică: 

sărbătoare creştină) şi 
explicaţia: Sfinţii 40 de 

mucenici din Sevastia, 
marcând sacrificiul liber 
acceptat de cei 40 de 

ostaşi din cetatea Sevastiei 
(din Armaria), originari din 

părţile Capadochiei, la 
anul 320, pe vremea 
cnidului împărat Licinius. 

PROLOAGELE – cartea 
bisericească ce reprezintă o 

colecţie ortodoxă de texte vechi de limbă română din secolele XVII- XVIII, cu 
sincope sintetice hagiografice – redau astfel istoria evenimentului: 

Deci, aflând Agricola – conducătorul castei lor – de credinţa lor creştină, a 
dat poruncă să fie aduşi în faţa lui şi le-a spus: „Cum v-aţi arătat ascultători 
către mai marii voştri în războaie, aşa să ascultaţi şi acum porunca împăratului, 
aducând jertfă zeilor.” La acest îndemn, Chirion, căpetenia celor patruzeci, a 
răspuns: „Cum al luptat şi am biruit pe vrăjmaşi, pentru împăratul pământesc, 
tot aşa, voim şi vom lupta şi pentru împăratul ceresc, împotriva vrăjmaşilor Lui.” 

Pentru acest răspuns au fost închişi în temniţă, ca să se răzgândească. 
Dar ei n-au încetat a se ruga fierbinte la Hristos, să-i întărească pentru 
mărturisirea cea adevărată. Drept aceea, toate amăgirile, toate făgăduinţele şi 
toate ameninţările nu i-au clintit din din credinţa lor. Deci, venind în Sevastia un 
mare conducător de oaste, anume Lizie, acestora li s-a poruncit din nou să 

aducă jertfă zeilor. Cu aceeaşi nestrămutată credinţă, ostaşii creştini s-au 
împotrivit. Înfuriaţi peste fire, căpeteniile au poruncit să fie dezbrăcaţi şi siliţi să 
intre într-un iaz, care era aproape îngheţat, că era iarnă, iar pe maluri au pus 
păzitori, ca nimeni din ei să nu fugă. Şi, iată, unul din ostaşi, nemaiputând 
îndura gerul, a primit să aducă jertfa ce i se cerea: dar, ieşind din iazul îngheţat 
şi intrând în baia caldă, anume pregătită, acesta a murit îndată, în vreme ce 
Mucenicii, după o noapte întreagă, petrecută în iazul îngheţat, erau încă vii şi se 
rugau. 

Aceasta văzând, temnicerul Aglaie a avut un vis şi un tainic îndemn şi, 
mărturisind cu glas tare: „Şi eu sunt creştin”, a sărit în apa cea îngheţată, 
făcându-se părtaş muceniceştilor patimi şi întregind ceata celor patruzeci, în 
locul celui ce se lepădase de Hristos. Au fost apoi scoşi din apă şi li s-au 
sfărâmat gleznele cu ciocane grele şi, fiind arşi de vii, au primit cununa 
Mucenicilor. 

Deşi sunt cunoscute numele tuturor celor patruzeci de martiri, de la 
Chirion până la Aglaie, foarte puţine sunt uzuale (cu excepţia unui Ion, 

Alexandru,  Ilie,  Teofil,  Atanasie, Chiril, Nicolae),  locuţiunea : 
  

9 MARTIE SĂRBĂTOARE CREŞTINĂ, ORTODOXĂ, 
  TRADIŢIONAL ROMÂNEASCĂ ŞI ONOMASTICĂ. 
 

Sursa: MECANICII’61, Supliment de 8 martie 2012                                     Scris de Adrian POPA 
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  Sfinţii  40  de Mucenici din Sevastia  reprezintă locul comun al tuturor  

   numelor de botez care nu se găsesc în calendarul creştin ortodox. 
 

          În mod tradiţional, în ţara noastră, 
se mănâncă mucenici (foarte adesea se 
foloseşte termenul de măcinici, deşi 

această formă nu se află în dicţionarele 
explicative de limba română. 

Sunt cunoscute două feluri de mucenici 
(preparate): colaci preparaţi cu nuică şi 

mere, împletiţi în formă de 8 şi copţi la 
cuptor (variantă specifică zonei Moldovei) 
sau împletituri miniaturale în formă de 8 

di cocă frământată şi adusă la forma de fir 
 de aluat, fierte, la fiertură adăugându-se zahăr, nucă, scorţişoară. 

Dacă varianta ultimă vrea să aminească de aruncarea într-un iaz îngheţat 

a celor 40 de mucenici,  varianta moldovenească – a coacerii în cuptor – a 
colăceilor, vrea să semnifice sfârşitul supliciului celor 40 de martiri, care au fost 

arşi de vii. 
Indiferent de simbolistica creştină, ambele feluri de mucenici sunt nişte 

preparate deosebit de gustoase, aşteptate cu poftă, an de an, nu numai de copii. 

Bărbaţii ţin mult la încă o tradiţie împătimită la noi românii: să golească (prin 
îngurgitare) 40 de pahare de vin. (Atenţie la mărimea paharului!) 

 
 

 
         Ziua de 9 Martie, ziua Sfinţilor 40 de Mucenici  a devenit prin consens, ziua 
onomastică a celor al căror nume de botez nu se regăseşte în calendarul 

ortodox. Un astfel de  nume este cel de Rodica. 
Întâmplarea face ca Mecanicii ’61 să aibă în catalogul promoţiei trei Rodici: 

Delcescu-Bărănescu Rodica, Pop- Floarea Rodica şi Nicolescu Rodica.. Dintre 
fete, poate să-şi serbeze onomastica şi Corina Firuţă al cărui prenume nu l-a 
purtat nici o pomenită în calendar. 

          În egală măsură, pot să-şi revendice ziua de 9 martie ca zi onomastică şi 
colegii Sorin Dinescu, Stan Bone, Stoian Petrescu, Şerban Teodorescu şi 

Derlogea. Au o solidă motivaţie pentru asta şi Danii promoţiei: Ştefănescu 
Nicolescu, Filipescu, Bolintineanu, Mihălcescu, deşi unii dintre ei îşi serbează 
onomastica într-una din zilele de 17 decembrie (Sf, Proroc Daniel) sau 18 

decembrie (Sf, Cuv. Daniil Sihastrul). 
     Oricum, tuturor celor amintiţi, le urăm sănătate, fericire, numai bucurii de 

 la cei dragi şi LA MULŢI ANI! 
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 Doi tipi ies dintr-un bar: 

 -Hotărât. Mergem la femei!  

-Asculta frate, sotia mea este tanara, 

frumoasa...  

-Bine, bine, daca insisti.... Mergem la tine! 

 Soţia: - Înainte erai foarte fericit dacă 
 mă vedeai măcar două minute pe zi.  

Soţul: - Şi acum sunt foarte fericit dacă te 

văd doar două minute pe zi. 

 Anunt la Radio Erevan:    

 Un submarin american s-a ciocnit de un 
iceberg in Marea Nordului. Partea sovietica 

nu a suferit pierderi! 

 Intrebare la Radio Erevan:   

Este adevarat ca oamenii provin din 

maimute?  

Da! Primii oameni au fost evreul Aron Gutan, 
georgianul Cimpanadze si rusul Gorilov! 

 Parinte se poate face sex inainte  

de nunta ?  

-Da, cu conditia sa nu se intarzie la 

ceremonie !! 
 Într-un tramvai aglomerat, o 

 bătrânică a tuşit încet. De alături, un băiat 

de 10 ani îi zice:  

 -Să fii sănătoasă, mătuşică!  

- Mulţumesc băiatu', dar eu am tuşit, nu am 

strănutat!  
- Mătuşică, mă doare-n p**ă ce-ai făcut 

matale, tata mi-a zis să fiu politicos cu 

babele ! 

 De cînd eşti căsătorit?  

- De cinci ani!  
- Şi nici o bucurie pană acum în familie?  

- Cum să nu fie! Anul trecut am îngropat-o 

pe soacră-mea. 

 Deoarece masturbarea ucide zilnic  

miliarde de contribuabili potentiali, guvernul 

a decis sa o impoziteze! 
 Stalin dupa ce a primit o delegatie de 

 muncitori din Urali, nu-si mai gasea tigarile. 

Il suna pe comandantul NKVD Lavrenti Beria 

si-i cere sa ia masuri.  

Dupa o ora, cautand un dosar, Stalin le 
gaseste intr-un sertar si-l suna pe Beria si-i 

spune ca nu mai e nevoie de vreo masura 

pentru ca si-a gasit tigarile.  

Beria raspunde: -Pacat, mare pacat! 

Marturisisera cu totii! 

 Ai tupeu sa vii la ora asta acasa? Te 
 astept de cateva ceasuri cu lumina aprinsa ! 

-Si eu astept de cateva ceasuri in fata casei 

sa te culci. 

 In ciuda vechiului proverb "Nu luati 

 problemele cu voi in pat", multi barbati inca 
continua sa doarma cu sotiile lor.  
 Cat de ironica e viata.  

 
 

 
 

  
 

Cheltuim atat de multi bani pe haine 

scumpe, dar cele mai placute momente din 

viata sunt cele petrecute fara haine. 

 Inainte de inmormantare, sotul intră 

 in camera rece pentru a-si vedea soacra 

pentru ultima data si bufneste in plans.  
Sotia: - De ce naiba plangi, n-ai placut-o pe 

mama niciodata!!  

Sotul: - Stiu, da’ mi s-a parut ca se misca!! 

 Care este cea mai rapida si sigura 

 cale de iesire a românilor din criza?  
- OTOPENI !  

  
 

 Un canibal se mută la oraş iar după 
 ceva timp vine maică-sa în vizită. Şi, în timp 

ce mîncau, asta zice: 

- Ştii, nu prea îmi plac vecinii tăi... 

- Atunci mănîncă doar legumele.  

 Afis intr-un bar: 
"Daca beti ca sa uitati, va rugam platiti 

inainte!" 

 Doi condamnati la moarte. 

- Vreo ultima dorinta?  

- As vrea sa ascult un disc cu Guta.  

- De acord! Si tu?  
- Pe mine va rog sa ma omorati inainte! 

 Ce este mai rau: ignoranta sau 

 dezinteresul? 

- Nu stiu si nici nu ma intereseaza! 

 Unuia i-a murit soacra si i-a scris 

 urmatorul epitaf:  
"Doamne primeste-o cu aceeasi bucurie cu 

care ti-o trimit eu" 

 Epitaful unui lenes: "Aici continua sa 

 se odihneasca..." 

 De ce nu sunt lovituri de stat in SUA? 
Pentru ca e singura tara din lume care nu 

are ambasada americana . 

 Un student la facultatea de drept,  

examen oral.  

− Ce este frauda?  

− Ceea ce incercati dumneavoastra sa faceti 
cu mine!  

− Explica-te!  

− Conform codului penal: "Comite frauda 

acel ce profita de ignoranta altuia pentru a-l 

prejudicia" 
 Bula, cum iti imaginezi tu scoala 

 ideala?  

- Inchisa, doamna, inchisa! 

 Doi vampiri reparau motocicleta.  

- Da-mi te rog surubelnita!  

- Ia-o pe asta.  
- Aiiiiiigghhhhh! nu pe asta in cruce, 

cretinule! 

 Tânara la spovedanie: 

BANCURI 

Sursa: MECANICII’61, Supliment de 8 martie 2012                           „Strânse” de Marele NAE 
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- Parinte, am pacatuit cu parintele din 

parohia vecina!  

- Fiica mea, sa nu mai pacatuiesti, sa iei 

aghiazma mare, sa faci 25 de matanii si data 

viitoare aminteste-ti ca asta e parohia ta! 

 Marie, daca ai castiga 100.000.000 € 
 la Loto, m-ai mai iubi?  

- Da Ioane, dar mi-ar fi foarte dor de tine! 

 Un tip batrân si foarte bogat era grav 

 bolnav. Vin unele dintre rude sa-l viziteze si 

intâlnesc medicul.  
- Doctore, mai e vreo speranta?  

- Niciuna! Pacientul se va vindeca! 

 Doi amici, vara torida, in barca la 

 pescuit, beau bere cu lansetele in apa, 

fumeaza niste trabucuri ... când deodata 

unul din ei se opreste si zice din senin:  
- Auzi ma, cred ca divortez de nevasta-mea, 

nu mi-a mai vorbit de o saptamâna! 

- Baa, io zic sa te mai gandesti, femeie buna 

ca asta e mai greu de gasit... 

 La un serviciu funerar, cei care  
tineau sicriul se lovesc de perete, il scapa, 

iar dinauntru se aude un geamat. Deschid 

astia sicriul si vad ca femeia este inca vie. 

Mai traieste femeia cativa ani si, la moartea 

ei, din nou vin cei de la serviciul funerar, se 

ridica sicriul.... 
Din spate se aude vocea barbatului:  

- Aveti grija la nenorocitu' ala de perete!! 

 Sotia il intreaba pe sot: 

Dragule, cate femei ai avut tu in viata ta ?  

Sotul: una, doua, trei, patru, cinci, sase , 
sapte, tu , noua, zece. 

 Un instructor de parasutism face  

instructaj cu cativa incepatori. Unul dintre ei 

intreaba:  

- Si daca nu mi se deschide parasuta 

principala si nici cea de rezerva, cat timp voi 
zbura pana la pamant?  

- Tot restul vietii! 

 Un tip la spovedanie: - Parinte, am 

 pacatuit. Am pacalit un evreu.  

- Fiule, asta nu e pacat! E un miracol! 
 M-am maritat cu un vaduv, iar el nu 

 conteneste sa-mi vorbeasca de fosta lui 

sotie. Ce sa fac?  

Raspuns:  

- Vorbiti-i despre viitorul dvs. sot.  

 Numai doua blonde pot pune pariu 
 care din ele este mai inteligenta si ambele sa 

piarda!  

 Maria si Ion in pat. Maria 

 infierbantata catre Ion:  

- Ioane da nika ???  
- Marie pune un pahar de vin! Pune Maria 

un pahar de vin, Ion il bea si adoarme. Trece 

jumatate de ora Maria plictisita catre Ion:  

- Ioane da chiar nik nik in seara asta??  

- Marie mai pune un pahar cu vin. Maria ii 

pune , Ion iar adoarme.... Trece inca o ora. 
Maria Infierbantata rau ii zice lui Ion:  

- Ioane chiar nimic, is fierbinte rau.  

- Marie mai pune un pahar de vin! Bea si al 

treilea pahar de vin si iar adoarme. Maria 

indignata peste masura iese in palierul 

blocului si striga:  

- CHIAR NU ESTE NICI UN BARBAT 

ADEVARAT IN BLOCUL ASTA???....nimic... 
Mai striga odata si dintr-un apartament se 

aude o voce de barbat:  

- De ce ??? Ai ceva de baut ??? 

 Un betiv striga:  

- Unde sunt?  
- Pe strada Unirii.  

- La dracu cu detaliile! In ce oras? 

 Ce face betzia dintr-un barbat 

Curajosul vine acasa beat la trei dimineata. 

Nevasta il asteapta la usa , cu matura in 

mana. Curajosul o intreaba: 
– Vrei sa maturi, sau vrei sa zbori undeva? 

 Neinfricatul ajunge beat acasa la trei 

 dimineata. Duhneste a parfum si are 

camasa mazgalita cu ruj. Isi apuca sotia de 

fund si ii zice: 
– Acum e randul tau. 

 Indraznetul vine acasa beat la trei  

dimineata. Sotia lui sta in pat, treaza.  

Indraznetul apuca un scaun si il aseaza 

langa pat. 

– Ce faci cu asta?, intreaba nevasta, 
infuriata la culme. 

– Vreau sa stau in primul rand cand incepi 

circul. 

 - Deci, tinere, vrei sa devii ginerele 

 meu? - Doamna, sincer sa fiu - nu. ...Dar 
nu vad alta cale de a ma casatori cu fiica 

dumneavoastra!  

 În hotel. Recepţionera-sexy întreabă  

proaspătul turist cazat:  

- Dle, aveţi vreo opţiune, cum să vă trezim 

dimineaţa?  
- Da, desigur! Cu un sărut dulce la ora 6 

dimineaţa!  

- OK, nicio problemă, trimitem portarul! 

 Merge sotia cu sotul in SUA se  

cazeaza intr-un hotel la un moment dat, 
sotia vede un soarece in camera, se sperie, 

urla si ii zice sotului: suna repede la 

receptie, ca tu stii mai bine engleza si zi-le ca 

la noi in camera este un soarece.  

Sotul: - Hello 

Receptie: - Hello 
- Do you know Tom&Jerry? 

- Yes 

- Jerry is here ! 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


