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• Dacă aştepţi prea mult să se întâmple  

ceva, nu se întâmplă nimic. 
 

• Literatura proastă creează o critică de  
calitate. 

 
•  De ce poezia? Pentru că, scriind poezie, 

nu e neapărat nevoie să fii tâmpit. 
 

• Am şi eu o manie: mania mea. 
 

• Societatea nu progresează deoarece  
acum avem posibilitatea să citim orice despre ea. 

 
• Dacă tot n-ai câştigat nici un premiu, de  

ce n-ai participat?! 
 

• Să fii englez şi să ai şi umor englezesc  
e o risipă. 

 
• Dacă nu primim nici un răspuns,  

improvizăm. 
 

• Politica se face de oameni bogaţi şi  



oameni inteligenţi; nu invers. 
 
• Trebuie să sărăcim ţara pentru a nu-i  

veni vreunui străin ideea să râvnească la averile 
noastre. 
 

• În faţa înţelepciunii, ne ridicăm în  
picioare; să ne-nchinăm. 
 

• Atunci când cartea nu mai este  
percepută ca un început, e sfârşitul. 
 

• Poliţia română foloseşte clarvăzători  
miopi. 
 

• Cei doi oameni de cultură s-au întâlnit şi  
au discutat, evident, despre cultură; despre cultura 
unuia dintre ei. 
 

• Am trimis tuturor prietenilor cele mai  
bune urări; pe cele mai adevărate le-am pus într-un 
sertar. 
 

• Mi s-a spus că, pentru a putea fi citat,  
trebuie să-mi dau obştescul sfârşit. 
 

• Guvernul şi-a dublat fondul de rezervă  
din fondul  de rezervă bugetară de anul viitor. 
 

• Moare pădurea, murim şi noi, dar noi  



murim înaintea pădurii. 
 

• În viaţă, e ca în teatru. Când viaţa  
începe să pută, mergem la teatru. 
 

• Într-o lume atât de încărcată de realism,  
nu poţi şti cum este omul în realitate. 
 

• Înainte de ’89, nu se trăia mai bine; se  
trăia mai puţin. 
 

• Românii sunt nişte negri de un alb  
foarte greu de definit. 
 

• Miliardarii români îşi ascund bogăţia în  
spatele sărăciei noastre. 
 

• Ne-am zis aşa: dacă mor, medicii rămân  
fără pacienţi. 
 

• Componenţa Parlamentului ne  
demonstrează că până şi spermatozoizii pot avea 
simţul umorului. 
 

• Orgoliul îl face pe om ca, atunci când  
are o idee bună, să n-o facă publică. 
 

• O femeie deşteaptă este mai periculoasă  
ca un bărbat prost. 
 



• Prostul citeşte pe ascuns. 
 

• Paradoxal, oricât de mulţi proşti ar muri,  
prostia rămâne întreagă. 
 

• Pentru a avea ce aduna, trebuie să  
muncim din greu, să-i facem pe bogătaşi să aibă ce 
ne arunca. 
 

• Neştiind să faci nimic, stai şi te întrebi  
ce-ai face fără bani.  
 

• Pentru a nu respecta drepturile omului,  
hoţ, românul aşteaptă ca acesta să plece de acasă. 
 

• Ca să poată să ne ajute Dumnezeu,  
trebuie să stăm pe loc. 
 

• După ce îşi vând zarzavaturile, ţăranii  
redevin oameni. 
 

• Conducătorii cred că trebuie să se  
raporteze la nevoile proprii chiar şi în public. 
 

• Dacă facem realitatea un vis, avem  
impresia că putem transforma visele în realitate. 
 

• Începând din acest an, elevii vor fi  
promovaţi în funcţie de rezultatele părinţilor. 
 



• O viaţă întreagă,  a tot înjurat la  
comunişti; că nu l-au primit între ei. 
 

• Ca să nu se spună că minţim, vom folosi  
doar neadevăruri. 
 

• Şi proştii sunt oameni, dar unii nu sunt  
nici măcar proşti. 
 

• 99 % transpiraţie şi 1 % inspiraţie nu  
mai reprezintă cheia succesului. Folosind 99% 
inspiraţie şi 1 % transpiraţie, românii consumă mult 
mai puţină apă. 
 

• Numai nebunii se înconjoară de proşti. 
 

• Dictatorul a murit, dar nu ne-a folosit la  
nimic. 
 

• Plictiseala este singurul mod de a-ţi  
petrece viaţa până la ceea ce crezi că s-ar putea 
întâmpla. 
 

• Trebuie să întindem o mână celor care  
solicită aderarea la Uniunea Europeană; să ne dea 
ceva. 
 

• Englezii au mare încredere în statul  
englez. Nu e adevărat; şi românii au încredere în 
statul englez. 



 
• Chiar dacă toate paginile revistei se vor  

umple de publicitate, voi păstra o pagină de 
editoriale. 
 

• Avem foarte puţini judecători în raport  
cu nevoile lor. 
 

• Cine mai îndrăzneşte să creadă că ne  
aflăm în faţa unei prăpăstii să facă un pas în faţă! 
 

• E greu de înţeles cum un creier bolnav  
poate adăposti păsărele sănătoase. 
 

• Cei cinci români, care au plecat să  
cucerească Everestul, au ajuns la Bucureşti. 
 

• Vindem haine „second hand”, acum, şi  
într-o nouă prezentare! 
 

• Pentru că de la tine nu mă aşteptam la  
nimic, nu mă aşteptam la una ca asta de la tine. 
 

• Pe dracu’, legalizarea prostituţiei! E  
vorba de legalizarea prostituţiei voastre. 
 

• Prostul degeaba se înconjoară de  
oameni deştepţi. 
 

• Românii se simt bine oriunde; au urcat  



chiar şi pe Everest. 
 

• Nu se sinucide nimeni fără un scop. 
 

• Pentru a-ţi păstra inteligenţa, îţi trebuie  
multă forţă. 
 

• Firmele cu cel puţin 100 de angajaţi  
sunt obligate să angajeze o persoană cu handicap. 
Eu ştiam că o firmă cu 100 de handicapaţi e 
obligată să angajeze o persoană normală. 
 

• Au dreptate proştii: inteligenţa e o  
prostie. 
 

• Bogătaşul se întreabă ce se poate face  
cu banii, iar parvenitul se întreabă ce s-ar face fără 
bani. 
 

• Dumnezeu îţi dă, dar nu îţi spune de ce. 
 

• Considerăm că nu puteţi fi optimişti  
decât dacă sunteţi flămânzi. 
 

• Ca să se poată înscrie în procentul de 1  
% al oamenilor deştepţi, omul  inteligent se 
înconjoară de procentul de 99 % proşti. 
 

• Cum să nu mai existe un partid al celor  
mulţi?! Uitaţi-vă la mine, ce mult sunt! 



 
• Şi când se pune problema să mai uităm  

câte ceva, orgoliosul este tot primul. 
 

• Guvernanţii s-au gândit ca impozitul  
celor cu ferestre spre est să fie mai mic. 
 

• Suntem mincinoşi chiar şi prin faptul că  
nu vrem să credem adevărul. 
 

• Paradoxal, la viaţa grea nu se renunţă  
aşa uşor. 
 

• Doar carieriştii mai luptă pentru o viaţă  
mai bună. 
 
 *  Când poporul nu vrea nimic de la el, 
preşedintele este providenţial. 
 

• Tare mi-e teamă că nu ne mai temem de  
nimic. 
 

• Această lege prevede ca minim 10 %  
din populaţia ţării să fie handicapată. 
 

• Văzându-se cu cine votează, femeilor li  
s-a dat drept de vot. 
 

• E mai bună sărăcia; pentru ea, nu  
trebuie să munceşti. 



 
• Iubirea este cel mai frumos resentiment. 

 
• Dacă n-ar fi existat, omul n-ar fi avut  

puterea să-l creeze pe Dumnezeu. 
 

• Şi atunci când este curată, politica se  
face tot cu mijloace murdare. 
 

• Prostul nu are altă treabă decât să  
evolueze. 
 

• Omul sfinţeşte locul, apoi cheamă popa  
să o facă. 
 

• Trebuie să ne preocupe controlul  
procesului de luare de mită. 
 

• Spre deosebire de animal, omul îşi poate  
imagina orice prostie. 
 

• Necazul nu e că suntem conduşi de  
proşti, ci faptul că democraţia permite ca, în 
curând, să fim conduşi de copiii acestora. 
 

• Democraţia nu mai este puterea  
poporului, ci puterea unui popor bine condus. 
 

• Dacă nu dai omului drepturi, nu ai ce  
să-i ceri înapoi. 



 
• Dacă nu ştii să faci absolut orice, nu vei  

face asta. 
 

• Noi cităm, nu gândim. 
 

• Când nu va mai fi nimic de furat, vom  
fura din închisori. 
 

• Dacă n-ai făcut facultatea în România,  
n-ai pierdut decât şansa de a face facultatea în 
România. 
 

• Sunt două feluri de ziarişti; unii mai  
citesc câte un ziar. 
 

• Clima nu se schimbă; doar cele care  
prezintă rubrica „meteo”. 
 

• Tinereţea nu este decât o caracteristică  
ce lipseşte bătrânilor pentru a se simţi bătrâni. 
 

• Prognozele „meteo” apar ca ciupercile  
după ploaie. 
 

• După ce ţi-ai câştigat dreptul de a face  
tot ce vrei, ai tendinţa de a pasa altuia această 
povară. 
 

• Omul de face frate cu dracu’ pentru  



credinţa lui. 
 

• Dacă „veşnicia s-a născut la sat”, atunci  
partidul nostru s-a născut la ţară. 
 

• Să faci treaz ceea ce ţi-ai propus să faci  
când erai beat: să bei. 
 

• Omul este ceea ce mănâncă; ce mănâncă  
aceia care îl conduc. 
 

• De frică să nu ne prindem, Guvernul îşi  
bate joc de noi în fiecare zi. 
 

• Odihna o fi veşnică, dar nici oboseala  
nu ţine o veşnicie. 
 

• La noi, nici un cuceritor nu stă prea  
mult. 
 

• Cu toţii am uitat de unde am plecat să  
uităm de unde am plecat. 
 

• Eşti ceea ce trăieşti. 
 
• Dacă nu aş mai crede în poezie, nu aş  

mai putea scrie umor. 
 

• Poliţiştii s-au mobilizat la o acţiune de  
donare de sânge pentru hoţi. 



 
• Românii care au deschis televizoarele  

mai târziu sunt rugaţi să le închidă! 
 

• Dacă aş avea bani, mi-aş găsi un loc de  
muncă, dar, dacă mi-aş găsi un loc de muncă, aş 
munci atât de mult încât nu aş mai putea câştiga 
atât de mult încât să-l pot păstra. 
 

• La capitolul sănătate mintală stăm bine;  
nu e nimeni nebun să rămână în ţară. 

 
• Dacă vedem şi vedem că nu putem face  

integrarea europeană în S.U.A., ne întoarcem 
înapoi spre Asia. 
 

• Vă putem servi orice fel de friptură de  
porc. 
 

• Stai şi te întrebi, dacă Dumnezeu ar  
stârpi prostia, cu ce am mai rămâne?! 
 

• Creierul nu trebuie să umple stomacul,  
ci un gol mult mai profund. 
 

• Partidul de guvernământ vrea să ne  
schimbe convingerile, în condiţiile în care noi nu 
avem nici o convingere. 
 

• Viaţa omului e fără sfârşit; fără sfârşit  



imediat. 
 

• Inteligenţa distruge, prostia distruge,  
deci inteligenţa este o prostie. 
 

• Oamenii spun din ce în ce mai rar „Tatăl  
Nostru” şi din ce în ce mai des „Mama voastră!”. 
 

• Mulţi români şi-au făcut de lucru din a  
aştepta să vină americanii. 
 

• Vă rugăm să votaţi cum vă dictează  
conştiinţa cu noi! 
 

• Când vom începe cu dictatul, să vedeţi  
cum lăsaţi voi pixurile jos! 
 

• Politicienii noştri cred că politica e  
atunci când vrei să răspunzi într-un fel la o 
întrebare şi răspunzi cu totul altfel. 

  
• Când eşti sărac, ştii de ce trăieşti, dar nu  

ştii cu ce; când eşti bogat, e invers. 
 

• Când mai moare câte unul, nu face asta  
decât pentru a ne aminti de moarte. 
 

• Cum adică unde vrem să ajungem?! În  
punctul în care hoţii să nu mai poată fi corupţi. 
 



• Avem oameni politici de mare valoare;  
ei nu se gândesc la generaţiile ce vor veni, ci la 
generaţiile ce vor veni şi vor pleca. 
 

• Dacă până acum „românul s-a născut  
poet”, de acum încolo: românul s-a născut 
american. 
 

• Sentimentul de siguranţă naţională nu  
poate fi creat până nu inducem populaţiei un 
sentiment de nesiguranţă. Naţională, desigur. 
 

• Va trebui să aşezăm bustul capitalistului  
Ionescu Ion pe soclul comunistului Ionescu Vasile. 
 

• Puterea politică a devenit o banală  
putere de cumpărare. 
 

• Acasă este locul unde eşti bine primit  
ori de câte ori te întorci; din cauza asta, tot mai 
mulţi oameni se întorc în stradă. 
 

• Nu se sfârşeşte numai viaţa; şi moartea  
moare odată cu tine. 
 

• De ce s-a născut românul poet?! În fond,  
el ştie că totul nu e decât poezie. 
 

• Întrebi dacă există viaţă după moarte?  



Sigur că există; odată consumat actul morţii, 
trebuie să mai existe ceva şi asta nu e decât viaţa. 
 

• În poezie găsim tot ce dorim, mai puţin  
talentul. 
 

• Într-o ţară unde nu există interes, nu  
există nimic care să determine interesul. 
 

• Iubirea de moşie: culmea perversiunii  
sexuale. 

             
• Conducătorii proşti şi conducătorii  

deştepţi au un punct comun: şi unii, şi alţii, se 
înconjoară de subalterni proşti.  
        

• Când evenimentele trec, înainte de a fi 
făcute publice, de creează un gol în istorie. 

 
• E adevărat, o şansă poate apare o  

singură dată în viaţă, dar apare dimineaţa, prea 
devreme, când lumea nu s-a trezit încă. 
 

• La noi, hoţii sunt atât de plictisiţi, încât  
sunt în stare să dea recompense consistente pentru 
prinderea lor. 
 

• Premierul e de partea poporului; de  
partea cealaltă. 
 



• Cum să nu fim trişti?! Numai prostia  
altora e veselă. 
 

• Românii au observat că, dacă stau mult  
în România, le cade părul. 
 

• Orgoliul prostului: să fie totdeauna unul  
mai prost decât el. 
 

• Intelectualul român a ajuns la o aşa  
mare stare de sărăcie, încât nu mai are decât o 
cămaşă, dar la o aşa nebănuită stare de inteligenţă, 
încât o poartă în infinit de multe feluri. 
 

• Ceea ce văd la televizor e perfect  
adevărat; nimeni nu mă poate obliga să am propriul 
meu adevăr. 
 

• Când a apărut viaţa pe Pământ, în  
România era o mare. 
 

• Pentru un mai bun echilibru între  
impozitare şi deduceri, vom trece de la marfa 
diferit colorată, pusă în cutii identice, la marfă 
diferită, pusă în cutii divers colorate. 
 

• Văzând că nu o mai supune la nici o  
formă de discriminare, o femeie şi-a cotonogit 
bărbatul. 
 



• Problema îmbătrânirii este cercetată de  
bătrâni, dar şi problema întineririi tot de ei e 
cercetată. 
 

• Trebuie să ne iubim patria aşa cum  
suntem. 
 

• Oamenii de viitor se cunosc prin aceea  
că vor să-şi construiască un trecut sigur. 
 

• Şi proştii se iubesc. 
 

• Bogătaşii de azi şi-au construit nişte vile  
înalte cât nişte puşcării. 
 

• Cine nu-i cu noi, e plecat. 
 

• Nu trebuie să-l acuzaţi că a fost activist  
de partid; n-a fost în stare de nimic. 
 

• Prin actuala lege, vom permite şi  
maghiarilor să vorbească limba română. 
 

• Dacă cineva ar fi închis într-o puşcărie  
şi i s-ar da să citească numai ziare româneşti, şi-ar 
crea impresia că totul se dărâmă în România, pe 
când aşa are impresia că totul se dărâmă în 
străinătate. 
 

• Pacea este cel mai groaznic război; în  



timpul ei, trebuie să ai răbdarea de a aştepta să-ţi 
moară duşmanul. 
 

• Omul deştept îşi face vara sanie şi iarna  
de lucru. 
 

• Nu cred că şcoala a început la 15  
septembrie 2004. Cred că începuturile şcolii 
datează din antichitate. 
 

• Viaţa intrauterină durează 9 luni, apoi,  
puf, totul dispare de jur împrejur. 
 

• Dumnezeu îi iubeşte pe toţi, dar nu  
trimite decât pe unii la muncă. 
 

• Să ne bucurăm că încă ne mai putem  
ascunde tristeţea. 
 

• În politică, întâi se pune apa în pahar,  
apoi se diluează cu vin. 
 

• Domnu’ căpitan, noi putem să arestăm  
şi 30 de ţigani, dar să vedem cum îi numărăm. 
 

• Nu e frumos; până acum, îmi băgaţi  
microfoanele în ochi, iar acum mi le treceţi pe sub 
nas. 
 

• Vom reduce preţurile până la nivelul  



dorinţei de cumpărare. 
 

• După ce că toţi oamenii sunt păcătoşi,  
unii se mai apucă şi de furat. 
 

• Istoria ne va arăta că istoricii au avut  
dreptate. 
 

• Pălăria se deformează după forma  
capului. 
 

• Se pleacă şi din partidul aflat la  
guvernare. Cum unde? La Bucureşti. 
 

• Deoarece ne credem deştepţi, ne credem  
şi nefericiţi. 
 

• Legile nu sunt bune; ele ne transformă  
obişnuinţa în obligaţie. 
 

• Românii sunt un popor potent; ei se  
excită chiar şi la simpla vedere a unei fleici 
afumate sau a unei vrăbioare în aspic din pliantele 
publicitare. 
 

• Foamea produce sete de putere. 
 

• Nici scatologia nu ne-am însuşit-o ca  
lumea. 
 



• Ce-am fost şi ce era să ajungem?! 
 

• Auzind că într-o ţară friguroasă cum  
este Finlanda nu există corupţie, guvernanţii ne-au 
scumpit căldura. 
 

• Vremea se încălzeşte degeaba. 
 

• Istoria se repetă cu condiţia să se creeze. 
 

• Popoarele nu pot fi libere în acelaşi 
timp. 
 

• Noua Constituţie îi va face pe toţi să ne  
garanteze proprietatea privată. 
 

• Care este diferenţa dintre a visa la o  
viaţă mai bună şi a visa?! 
 

• Va învinge poporul căruia nu i se va  
lăsa timpul să plângă. 
 

• „Nu trebuie să uiţi niciodată de unde ai  
plecat”, dar unii consideră că au plecat din 
Parlament. 
 

• Nu recunosc nimic; astea au fost furate  
de altcineva. 
 

• De condamnat nu sunt numai cei care  



primesc mită, ci şi cei care, în loc să dea mită, li se 
ia. 
 

• Singurul avantaj al alternanţei la  
guvernare e că se slăbeşte pe rând. 
 

• Materia este alcătuită din nimicuri. 
 

• Românului îi este scârbă şi de umbra  
lui. 
 

• Afaceriştii români îşi mănâncă de sub  
unghii să aibă cu ce-şi face manichiura. 
 

• 2006 nu este Sfârşitul Lumii, ci anul  
dinaintea diluării României în Uniunea Europeană. 
 

• Viaţa merge înainte şi noi în urma ei. 
 

• Auzind că ne temem de ei chiar şi atunci  
când ne fac daruri, grecii au încetat cu practica asta. 
 

• Când n-ai nimic de câştigat, eşti darnic. 
 

• Atunci când propriul popor devine  
străin, recurgi la diplomaţie. 
 

• Plânsul creează funcţia. 
 

• Uitarea te salvează de prostie. 



 
• Suntem prea săraci ca să ne putem  

îmbogăţi. 
 

• Cine nu e cu noi e pe nicăieri. 
 

• Dacă ne enervaţi, o să ne punem faianţă  
şi prin casa de bani. 
 

• Auschwitz, Daschau, Birkenau. Ehee!  
Ce vremuri! 
 

• E un om care face cinste acestei ţări; din  
banii noştri. 
 

• Nu contează de unde ai bani; contează  
cine te plăteşte. 
 

• Cei mai mulţi s-au îmbogăţit degeaba. 
 

• Trebuie să readucem cultura, înapoi, în  
ţară. 
 

• Continuăm să aşteptăm să se întâmple  
ceva, iar acest ceva nu e decât o continuă aşteptare 
să treacă viaţa. 
 

• Partidul nostru a atras nemulţumiţii din  
toate zonele societăţii, dar, odată ajunşi aici, aceştia 
se ciocnesc de alţii, şi mai nemulţumiţi. 



 
• Nu am pretenţia să mă înţelegeţi, ci doar  

să vă chinuiţi. 
 

• Filmele româneşti fac reclamă mascată  
celei de-a 7 arte. 
 

• Un tânăr a încercat să se arunce de la  
etajul 4 al unei clădiri. Nereuşind, s-a aruncat de la 
etajul 3. 
 

• Nimeni nu vrea să se gândească la  
ultimele cuvinte pe care ar vrea să le rostească 
înainte de a-şi da obştescul sfârşit. 
 

• Democraţie este atunci când, în sfârşit,  
ţi se permite să umbli în fundul gol. 
 

• Unul şi l-a luat ca model pe Ştefan cel  
Mare, altul pe Mircea cel Bătrân, dar cei mai mulţi 
folosesc fete tinere şi frumoase ca modele. 
 

• Vedeţi, dacă ne-am afla acum între cele  
două războaie mondiale, nu ar mai izbucni cel de-al 
doilea război mondial.              
 

• Paradoxal, oamenii simt nevoia să se  
întoarcă la muzica de prost gust, tocmai în 
perioadele în care apare foarte multă muzică de 
calitate. 



 
• Publicitatea nu-ţi face nici un rău, dar ea  

există. 
 

• Preţurile la produsele de bază se vor  
dubla, începând de la zero. 
 

• Şi numismaţii au început să adune euro. 
 

• Reclame din astea putem să facem şi  
noi, dar le faceţi voi. 
 

• Mă pregătesc să mor frumos, dar mă  
urâţesc pe zi ce trece. 
 

• Conducătorii noştri se pregătesc s-o  
sfârşească aşa cum a sfârşit-o Napoleon Bonaparte; 
nimeni nu vrea s-o sfârşească aşa cum au făcut 
actorii care l-au interpretat. 
 

• O nenorocire nu vine niciodată singură;  
vine cu mine. 
 

• Mulţi cred că, dacă iau dragostea ca pe  
o stare de obişnuinţă, pot să ia şi talentul ca 
exerciţiu. 
 

• Noi vrem să ajutăm cultura, dar vedem  
că ea nu vrea să ne ajute cu nimic. 
 



• Decât să trăieşti la Bucureşti, mai bine  
să mori la Paris. 
 

• Când începi să nu mai aştepţi, apare  
fericirea. 
 

• Cât timp ne putem imagina orice, nu  
suntem singuri în Univers. 
 

• Medicul este statuia de la capul patului. 
 

• Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu nu sunt  
aşa. 
 

• Azi, porcul nu mai poate fi găsit decât  
în cărţi; în cărţile de bucate. 
 

• A apărut un nou concept: „economia  
reală”. 
 

• O să încercăm să vă facem zilele mai  
frumoase; decât nopţile. 
 

• Bărbaţii şi femeile au şanse egale, dar  
greu de fructificat. 
 

• Nu toţi proştii trăiesc mult. 
 

• Vom negocia până nu mai rămâne nimic  
de negociat. 



 
• Mare e grădina Domnului! Păcat că n- 

am putut s-o naţionalizăm. 
 

• Poporul nostru merită orice; din cauza  
asta, îi promitem acest lucru. 
 

• Îmi place să văd zâmbetul pe faţa  
omului chiar de-ar fi să-l forţez. 
 

• Iar acesta este portretul tânărului  
politician la bătrâneţe. 
 

• Conducătorii vor să ne omoare,  
făcându-ne să nu ne mai mirăm de nimic. 
 

• Nu-i convine nimănui să se ducă în Rai  
alături de prim-ministru. 
 

• Pentru a măsura de trei ori şi a tăia o  
singură dată, i-am sugerat să-şi facă nod gordian la 
cravată. 
 

• Poliţiştii pot ieşi la pensie la 55 de ani,  
dar noi, hoţii, ce facem?! 
 

• Teoria probabilităţii ne învaţă să trecem  
de la „ce e viaţa asta” la „ce ar putea fi”. 
 

• S-a săturat de România cine nu trebuie. 



 
• Străinii se simt în România ca acasă; ca  

la noi acasă. 
 

• Când sărăceşte, statul suntem noi. 
 

• Când ne vine şi nouă rândul la câştig, ni  
se spune că românul s-a născut poet. 
 

• Viaţa e frumoasă, dar trăim cu toţii  
dilema de a nu şti ce viaţă-i mai frumoasă. 
 

• Când se trezesc, nu-şi mai aduc aminte  
că au băut. 
 

• Nu e adevărat că, în timp ce dormim în  
Parlament, ne gândim doar la târfe; uneori, ne 
gândim şi la furat. 
 

• Pierdem timpul în loc să-l lăsăm să  
treacă. 
 

• Încercăm să vă facem zilele mai  
frumoase; poate ultimele. 
 

• Pentru a-şi proteja proprietatea  
intelectuală, intelectualii se ascund în apartamente 
din ce în ce mai mici. 
 

• Întrebarea nu e „încotro ne îndreptăm?”,  



ci „de ce?”. 
 

• Dacă stăm, în timpul programului, să ne  
gândim la sensul existenţei, noi când ne mai 
odihnim? 
 

• Nu vă putem face să trăiţi mai bine, dar  
vă putem face să trăiţi mai repede, să nici nu simţiţi 
asta. 
 

• Un senator a murit într-un grav accident  
de muncă: nu s-a mai putut trezi din somn. 
 

• Atâta timp cât au dreptate, nu contează  
ce spun conducătorii. 
 

• Preşedintele ne-a lăsat cu limbă de  
moarte subită o Românie de neştearsă amintire. 
 

• Am înţeles şi noi existenţialismul cum  
am putut. Viaţa noastră e cea mai mare sărbătoare 
naţională a noastră, dintre multele pe care le 
sărbătorim. 
 

• N-o să vezi niciodată un lord plimbând  
un câine. Un câine de lord, da. 
 

• Doar bătrânii mai susţin că bătrâneţea  
urâţeşte frumos. 
 



• Încă ne mai amăgim că  soclurile  
statuilor fac istorie. 
 

• Ne mândrim cu orice; ne mândrim chiar  
şi cu faptul că unirea nu o vom înfăptui noi. 
 

• Ziua naţională e aşa cum ne simţim; ne  
simţim. 

 
• Cum, nu vă plac!? Ne-am construit  

aceste vile după modelul caselor noastre de bani. 
 

• Dacă nu o testăm pe voi, nu avem de  
unde să ştim dacă ducem o politică proastă. 
 

• Săracii de azi se consolează cu ideea că  
nici înainte de ’89 nu aveau ceva. 
 

• Istoricii cred că a intra la istorie e o  
picătură din a face istorie. 
 

• Scoţienii sunt înnebuniţi după plăcinta  
cu carne de vită, dar efectele encefalitei 
spongiforme apar abia după 15 ani. 
 

• Nu ştiu cum aţi putea să mă uitaţi, dacă  
eu am uitat care aţi putea fi voi, aceia care aţi putea 
să vă mai aduceţi aminte de mine. 
 

• Sănătatea nu are preţ. Deci, nu trebuie  



finanţată.              
 
• Ne-am gândit să vă ferim de excese,  

mâncându-vă mâncarea. 
 

• Înlăturarea vechiului regim nu s-a putut  
face în mod paşnic deoarece suntem violenţi. 
 

• Când hoţia se generalizează, nu ai unde  
să te mai predai. 
 

• Înainte de a se alege praful, acesta se  
aşterne. 
 

• V-am spus să-i aduceţi în faţa justiţiei,  
nu în justiţie. 
 

• Manualele de istorie alternativă au  
apărut din dorinţa oricărui om de a scrie şi el o 
pagină de istorie. 
 

• Dacă ne mai votaţi încă o dată, vă vom  
spune ce am făcut pentru voi în mandatul trecut. 
 

• Nu trebuie să facem risipă de prostie;  
prostia trebuie conservată. 
 

• Nu putem fi transparenţi; nu ni s-ar mai  
vedea costumele Armani. 
 



• S-a făcut o diviziune a muncii în presă:  
unii gândesc, unii scriu şi unii profită. 
 

• Dumnezeu vrea prea puţin de la proşti. 
 

• Nu am nimic pe conştiinţă sau am uitat  
chiar acest lucru. 
 

• Reacţiile anormale apar din cauza  
originalităţii forţate. 
 

• Să fii prost, se mai întâmplă, dar să fii  
atât de prost încât să recunoşti... 
 

• Suntem crema ziaristicii româneşti;  
crema de ghete. 
 

• Ar trebui ca şi divulgarea infracţiunilor  
să intre la capitolul infracţiuni. 
 

• Există din ce în ce mai multe lucruri  
care nu pot fi cumpărate cu bani. 
 

• Poporul nostru are o istorie foarte  
scurtă; mai poate să aştepte. 
 

• Numai după dispariţia lor totală, am  
putut şi noi să introducem, nestingheriţi, conceptul 
de egalitate a şanselor. 
 



• Vrând să pară altfel, tinerii privesc viaţa  
cu seriozitatea bătrânilor, care, dând în mintea celor 
dintâi, privesc viaţa în joacă. 
 

• Dacă nu ne-am putut face capitalişti, ne- 
am făcut anticomunişti. 
 

• Viaţa e aşa lungă pentru că am împărţit- 
o, convenţional, în unităţi mult prea multe şi mult 
prea mici.  
 

• Oricine poate ajunge preşedintele  
S.U.A., dar nu oricine poate ajunge acolo. 
 

• Aţi înţeles greşit. În România nu este  
locul celor liberi să facă orice, ci al celor liberi să 
facă oricât. 
 

• Milioanele de ani care au trecut ne arată  
cât de încet evoluează viaţa pe Pământ; din această 
cauză, au făcut asta într-un timp mai scurt. 
 

• Când se împute situaţia, conducătorii  
fug în munţi; să schieze. 
 

• Cei care nu au noroc în dragoste câştigă  
puţin, dar economisesc ce au. 
 

• În ţara asta, fiecare poate să scrie ce îi  



trece prin cap; asta, bineînţeles, până când prin cap 
îi trece un glonţ. 
 

• Puterea vine şi trece; noi rămânem la  
conducere. 
 

• S-a uitat un amănunt: numai  
îmbogăţindu-ne, putem lupta împotriva sărăciei. 
 

• Adus în faţa camerei de luat vederi, te  
poţi trezi că nu mai ai cui să spui ceea ce ai 
pregătit. 
 

• Dacă şi poliţiştii, şi hoţii, sunt totuna,  
cum reuşesc să se aresteze între ei?! 
 

• Nu te mai poţi apropia de ghişeele  
băncilor; au pus gresie pe jos. 
 

• Vom împărţi cât mai echitabil avuţia  
naţională; între noi. 
 

• Stăm şi ne întrebăm dacă o democraţie  
poate anticipa numai lucruri bune sau lucrurile rele 
de care ar trebui să ne ferim, ca să ajungem la ele. 
 

• Bogătaşii de azi nu pot înţelege că  
oamenii normali nu pot avea atâţia bani. 
 

• Atunci când pentru român e foarte rău  



în România, începe să se vorbească despre 
patriotism. 
 

• De la un timp, ne vine din ce în ce mai  
greu să ne demonstrăm bunele intenţii. 
 

• Nu trebuie să-l acuzaţi că a făcut o  
muncă murdară; n-a fost în stare de nimic. 
 

• Viaţa e numai în imaginaţia noastră;  
pentru cei lipsiţi de imaginaţie, viaţa nici nu există. 
 

• Terapia prin râs e cea mai scumpă; nu  
poţi râde cu burta goală. 
 

• De fapt, negrii ne sunt superiori. Ei au  
ceva în plus: culoarea. 
 

• În acest an, salariile vor creşte mai mult  
decât preţurile. 
 

• În România, şi prostituatele se îmbracă  
prost. 
 

• Dom’ne, om fi proşti să ne sărăcim  
singuri prin denominarea leului?! 
 

• Un calcul simplu ne arată cât de simplu  
este să calculezi. 
 



• Vom face în aşa fel încât să dispară  
diferenţa dintre oraşe şi sate, dar vom începe cu 
diferenţa dintre sate. 
 

• Dacă n-ai bani, te poţi gândi la binele  
României. 
 

• Dumnezeu există chiar şi prin simplul  
fapt că mai e cineva, care să afirme asta. 
 

• Dacă n-are public, degeaba îl mai critici  
pe săracul poet. 
 

• Până în Insulele Bahamas, nu întâlneşti  
un popor mai cinstit şi mai harnic decât poporul 
român. 
 

• Dacă tot se închid fabricile, toată lumea  
face grevă împotriva închiderii fabricilor. 
 

• Cică 40% din producţia ţării nu  
generează venituri la buget. Inexact; dacă ne 
îmbătăm şi nu mergem la serviciu, nu putem lua 
decizii eronate. 
 

• Democraţia a progresat în 2004, faţă de  
2003, când nu a progresat deloc. 
 

• Principala racilă a societăţii noastre este  



confuzia de valori, dar nu le confundăm cu nişte 
valori reale, ci le confundăm între ele. 
 

• Din moment ce ne-am propus să-i  
reţinem, noi nu i-am uitat niciodată pe 
revoluţionari. 
 

• Ziarul nostru nu deranjează pe nimeni,  
nici măcar cititorii nu se deranjează să-l cumpere. 
 

• Nu veşnicia prostiei ne deranjează, ci  
existenţa ei. 
 

• Diferenţa dintre epoca ceauşistă şi cea  
actuală e că înainte ne uitam la televiziunea sârbă, 
iar acum la cea italiană. 
 

• Tratamentele moderne din ziua de azi  
reuşesc să-ţi prelungească viaţa chiar şi până la 
moarte. 
 

• De frică să nu li se facă rău, norocul îi  
ocoleşte pe cei deştepţi. 
 

• Dacă nici anul acesta nu intru în istorie,  
o dau dracu’ şi mă apuc de politică. 
 

• Nu se indică să-ţi apară chipul pe vreo  
bancnotă; nu poţi şti ce face unul sau altul cu banii. 
 



• Omul modest reuşeşte să-şi înfrâneze, în  
mod ostentativ, aroganţa. 
 

• Chiar şi urâţenia se consideră o  
precursoare a frumuseţii. 
 

• Văzând că filmările la războiul din Irak  
au durat prea mult, Congresul şi-a retras finanţarea. 
 

• A fost Revoluţie sau Contrarevoluţie, în  
funcţie de interesul fiecăruia. 
 

• Dacă e întrebat ce ştie să facă, românul  
spune că face ce vrea. 
 

• Unii îşi ascund inteligenţa din orgoliu  
şi, din cauza asta, proştii sunt foarte orgolioşi. 
 

• Dacă îţi dă cineva o palmă, întoarce-i şi  
obrazul subţire! 
 

• Necazul e că nu am învăţat toţi după  
aceeaşi Psihologie Generală. 
 

• Şi în acest an, revista noastră îl va  
declara pe premier „omul anului”; al anului 1938, 
cel mai bun an al capitalismului. 
 

• Ce vă supăraţi aşa că v-am luat banii, că  
doar nu v-am luat viaţa?! 



 
• Cum dracu’ au putut descoperi vameşii  

de dincolo de graniţă mai multe droguri decât am 
lăsat noi să treacă?! 
 

• Dacă nu puteţi uita, vă facem noi să nu  
aveţi ce uita. 
 

• Moralitatea ţine de nivelul de înţelegere  
al ei. 
 

• Cu cât înaintează în vârstă, oamenii  
devin din ce în ce mai cinstiţi. 
 

• Menţinută între anumite limite, corupţia  
poate fi chiar benefică; între limitele sferei noastre 
de influenţă. 
 

• Dumnezeu a creat lumea prin simpla lui  
prezenţă. 
 

• Lumea din spatele lui Dumnezeu se  
împarte în două: cei care cred că, fără Dumnezeu, 
totul e posibil şi cei care cred că nimic nu e posibil. 
 

• Credincioşii au avantajul de a nu-l  
părăsi pe Dumnezeu o singură dată, ci de o 
infinitate de ori. 
 

• Neavând timp nici să scrie, scriitorii de  



azi nu au timp nici să citească. 
 

• Când nu va mai fi nimeni pe Pământ, va  
trebui să rămână, totuşi, cineva, să consemneze 
acest fapt. 
 

• Ce tâmpenie! Am ajuns să credem că  
nefericirea este singurul drum spre fericire. 
 

• Bugetul pe anul viitor este  votat la  
sfârşitul acestui an pentru a ne face să credem că 
Noul An va veni cu un buget nou. 
 

• Deoarece ne putem imagina orice  
despre el, iar el ne poate imagina pe noi, în acest 
sens, Dumnezeu există!      
 

• Din când în când, mai vine câte un Iisus,  
care doreşte să ia asupra lui toate păcatele omenirii, 
fără ca tu să ai vreo vină. 
 

• În măsura în care totul e banal, nimic nu  
e banal. 
 

• Paradoxul privatizării româneşti: strângi  
o sumă de bani, să poţi începe o afacere, dar 
constaţi că ai strâns destul, astfel încât să nu-ţi mai 
trebuiască să începi nici o afacere. 
 

• Prima dragoste nu se uită; o ia la goană. 



 
• Să vă aducă noul an tot ce nu aţi putut  

realiza în anul trecut, adică nimic! 
 

• Dacă avem miliardari de carton, e clar  
că avem şi drame de hârtie igienică. 
 

• Negresele se bronzează cu ultrasunete. 
 

• Decăderea rasei umane constă în faptul  
că oamenii înţeleg absolut orice, dar numai din ce 
vor ei. 
 

• Secretul intrării noastre în NATO nu e  
să ştim să tragem cu puşca, ci la ce ne-ar folosi 
acest lucru. 

 
• Iubirea este cel mai brutal mod de a-ţi  

ieşi din ţâţâni. 
 

• Avem hoţi atât de urâţi, încât Poliţia se  
jenează să-i caute. 
 

• Când ajungi să faci tot ce vrei, ai  
tendinţa de a pune şi pe altul să facă tot ce vrei tu. 
 

• Când am auzit că „veşnicia s-a născut la  
sat”, ţăranii au început să plece la oraş. 
 

• Şi anul ăsta, revistele l-au desemnat  



„omul anului” pe premier; omul anului 1949, anul 
când nu se născuse încă. 
 

• Dacă nu o duceţi mai bine, vă ajutăm  
noi s-o duceţi mai mult. 
 

• Cei care merg în străinătate fac acest  
lucru din curiozitate. Culmea e că aceia care rămân 
în ţară fac asta tot din curiozitate. 
 

• Inteligenţa e o prostie; nu putem ajunge  
la ea şi pace. 
 

• Până nu-ţi aminteşti că vei muri, nu-l  
poţi lăsa şi pe altul să trăiască. 
 

• E adevărat, o şansă poate să apară o  
singură dată în viaţă, dar nu te poţi hotărî dacă 
aceea este şansa ta. 
 

• Orgoliul prostului: să nu fie niciodată  
unul mai deştept decât el. 
 

• În timp de pace, se poate distruge  
economia fără a trage măcar un glonte. 
 

• Vă anunţăm şi pe această cale că în  
zilele cu soţ se va da apă caldă! 
 

• Politicienii îşi imaginează că ziariştii  



nici nu-şi pot imagina ce spun ei. 
 

• Stăm şi ne întrebăm ce e perfect, ceea ce  
facem sau ceea ce vrem să facem? 
 

• Hai, bă, să facem o partidă de vânătoare,  
că România se poate autoconduce şi singură! 
 

• Acum, putem călători nestingheriţi;  
putem pleca în ce parte a ţării vrem. 
 

• Ce vă supăraţi aşa?! Ăştia nu sunt bani  
din impozitele plătite de voi, ci din impozitele 
micilor întreprinzători privaţi. 
 

• A şti la ce ne foloseşte să tragem cu  
puşca implică banalul fapt de a şti să tragem cu 
puşca. 
 

• Gândim văzând cu ochii; uneori,  
gândim mult mai încet. 
 

• Suntem foarte ocupaţi; nu avem timp  
nici să slăbim. 
 

• Dacă ar şti care e acela, ne-ar da  
Dumnezeu gândul ăl bun. 
 

• După o tentativă nereuşită de sinucidere,  



domnul ministru este în afara oricărui pericol 
imediat. 
 

• Deţinuţii de la un penitenciar de  
maximă siguranţă au cerut să nu se mai bage toţi 
proştii în puşcării. 
 

• Mă insultaţi. Nu am eu atâtea rude, câte  
averi am strâns. 
 

• Greşesc foarte mult pentru a da  
posibilitatea celorlalţi să înveţe din greşelile mele. 
 

• Frumoasă pălărie! Se poartă pe capul  
gol. 
 

• Diferenţa dintre dictatură şi democraţie  
e că, în dictatură, intelectualii vorbesc în secret, iar 
în democraţie tac în secret. 
 

• România este guvernată de foarte multe  
legi nescrise; nescrise de toţi proştii. 
 

• A trebuit să moară pentru a ne da seama  
că a avut şi el o calitate. 
 

• Democraţia este dictatura adevărului. 
 

• Suntem nemuritori până la moarte. 
 



• Dacă la noi proprietatea este considerată  
privată, nu prea ştim ce poate fi considerat ceea ce 
conţine privata. 
 

• Nu avem probleme cu libertatea de  
expresie; am inventat chiar şi expresii noi. 
 

• Eu sunt ministrul sănătăţii voastre. 
 

• Ce plagiat, domnule?! Eu m-am inspirat  
din realitate; cartea respectivă e o realitate. 
 

• Am introdus spre aprobare un nou  
pachet de legi; legile lui Murphy. 
 

• Nu suntem aşa proşti încât să fim  
fericiţi. 
 

• Fraţilor, am reuşit! Am reuşit şi eu să nu  
fac nimic. 
 

• Nu e calomnie murdară, domnule  
judecător; e de notorietate faptul că noi lucrăm 
curat. 
 

• Pe unde a trecut, a lăsat loc de „bună  
ziua”; în loc de „bună dimineaţa”.  
 

• Nu vreau să vă plătesc salariile; prin  
bani, se transmit tot felul de boli. 



 
• Îţi spun „domnule” pentru că nu îmi  

amintesc numele. 
 

• Ţiganii se duc în Anglia să se  
românizeze. 
 

• Să nu fii hoţ din naştere e cu atât mai  
periculos; înseamnă că trebuie să faci eforturi 
notabile în acest sens. 
 

• Nu trebuie să repeţi întocmai greşelile  
celui ce face numai lucruri bune. 
 

• Poporul exersează pe spanac bătălia pe  
ciolan. 
 

• Până nu vede că ar putea face altul  
treaba asta, nu dă nimeni nici doi bani pe tine; după 
aceea, dă exact doi bani. 
 

• Toţi mincinoşii stau la soare; hoţii sunt  
nevoiţi să stea la umbră. 
 

• Una e să mănânci cartofi pentru că se  
mănâncă şi alta să-i cumperi pentru că se cumpără. 
 

• Răul nu se poate schimba în bine; poate  
în din ce în ce mai puţin rău. 
 



• În faţa dezastrului actual, nu avem decât  
o alternativă: dezastrul viitor. 
 

• Dacă vrei să-ţi faci rudele prieteni,  
înrudeşte-te, întâi cu prietenii! 
 

• Nu se ştie dacă aceia care se chinuiesc  
să pară proşti sunt deştepţi sau mai mult decât atât. 
 

• Culmea democraţiei e să te milogeşti  
pentru banii tăi. 
 

• Dacă toţi ar fi şmecheri, cine ar mai  
munci pentru ei?! 
 

• Atâta timp cât nu te contrazice nimeni,  
orice minciună e adevărată. 
 

• Dacă tineretul ar fi  mai bine pregătit de  
bătrâni, nu ar mai fi nevoie de bătrâni. 
 

• Abia atunci când Dumnezeu a început  
să se întrebe dacă a făcut un lucru bun sau un lucru 
rău, a apărut credinţa. 
 

• Libertatea este raportarea obsedantă a  
omului la cadrul legal. 
 

• Chip cioplit îşi fac neciopliţii. 
 



• O carte bună îţi lungeşte viaţa, iar o  
carte proastă te face să te gândeşti la acest lucru. 
 

• S-a stabilit o legătură între presă şi  
Ministerul de Interne; un poliţist s-a suit pe un ziar, 
să fie mai înalt. 
 

• De ce dorm parlamentarii în  
Parlament?! Să poată visa că se găsesc în 
Parlament. 
 

• Libertatea presei: nu ştie dreapta ce face  
stânga, nu ştie dreapta ce face, nu ştie dreapta, nu 
ştie, nu. 
 

• Producem cele mai ieftine fire şi fibre  
sintetice din bumbac. 
 

• Pentru o mai bună separaţie a puterilor  
în stat, suntem în stare să ridicăm ziduri şi garduri 
de sârmă ghimpată. 
 

• Am trecut prin focul evenimentelor ca  
un câine prin apă. 
 

• Acum avem constituţia care ne trebuie;  
putem începe cura de slăbire. 
 

• Bătaia ne demonstrează că există Raiul;  
de acolo e ruptă. 



 
• „Românul s-a născut poet” şi foloseşte  

acest lucru în toate domeniile de activitate. 
 

• Dacă nu ştiau unde e, investitorii străini  
au venit în România. 
 

• Speranţa trebuie să devină o certitudine. 
 

• Când politicul se va ridica la nivelul  
culturalului, culturalul se va ridica la nivelul 
aşteptărilor. 
 

• Dragostea şi ura devin letale doar luate  
împreună. 
 

• E bolnav cel ce nu-şi acceptă  
înfrângerea, dar, odată înfrânt, la ce îi mai foloseşte 
sănătatea?! 
 

• Bandele de hoţi nu trebuie să acţioneze,  
aşa, de capul lor; de-asta suntem noi aici. 
 

• Între două rele, îl alegi pe cel mai bun,  
dar nu poţi şti niciodată ce poate fi mai rău. 
 

• Când libertatea e în pericol, preşedintele  
mai graţiază un lot de puşcăriaşi. 
 

• Diferenţa dintre prost şi deştept este  



faptul că amândoi se bucură la fel de mult de eşecul 
celuilalt. 
 

• Preşedintele s-a apropiat de nevoile  
poporului; cu mercedesul. 
 

• Când Dumnezeu face oamenii egali,  
aceştia o iau care încotro; când face lumea 
împărţită, devin cu toţii tot o apă şi-un pământ. 
 

• Progresul este dreptul de a greşi;  
nicidecum obligaţia. 
 

• Poporul acesta nu merită nici măcar să  
ne voteze. 
 

• Scriitorii adevăraţi publică după moarte,  
mint scriitorii contemporani. 
 

• Poporul nu vrea să trăiască bine; vrea să  
nu se plictisească. 
 

• Diplomaţia este arta de a-l face pe om să  
nu mai ştie ce caută; adevărul sau minciuna? 
 

• Da, dar în statele civilizate familiile sunt  
dezorganizate într-un mod organizat. 
 

• Vă recomand acest cod al manierelor  
alese cu grijă! 



 
• Căutăm viaţă pe Marte; pe Pământ, a  

devenit imposibilă. 
 

• Pentru a putea ocupa un loc de muncă,  
trebuie să fii hoţ; nu poţi fura de unde nu produci. 
 

• Prin epuizare, arta poate fi transformată  
în comerţ.    
 

• Nu putem da banii pe mâna  
intelectualilor; se prostesc şi ei. 
 

• Statul vrea să se privatizeze el întâi. 
 

• Nimic nu e sigur până nu se prăbuşeşte. 
 

• Omul cinstit este un hoţ pierdut pentru  
societate. 
 

• Potrivit teoriei cum că dragostea ar fi o  
stare de obişnuinţă, dacă tot îţi vezi şeful în faţa 
ochilor, în fiecare zi, ajungi să nu-l mai urăşti. 
 

• Armani ăsta ar putea să ne facă şi nouă,  
guvernanţilor, costume cu dungi; ca la proprietarii 
de echipe de fotbal. 
 

• Nimic nu poate fi mai rău la noi în ţară  
decât ceea ce este la noi în ţară. 



 
• Atâta timp cât sunteţi conducători, vă  

rog să vă comportaţi ca oamenii; ca oamenii din 
subordinea voastră! 
 

• Şi, ca să vedeţi că nu am nici un gând  
ascuns, încetez să gândesc. 
 

• Cu toate că se opun, multor oameni ar  
trebui să le ridicăm statuile. 
 

• Văzând că nu sunt prinşi în România,  
mulţi hoţi pleacă în Spania. 
 

• Legea economiei de piaţă: să pui un ban  
deoparte, fără să se cunoască. 
 

• Dacă mă vor convinge că există unul  
sau mai mulţi candidaţi, mai buni decât mine, îi las 
să treacă, apoi mă înscriu şi eu în cursă. 
 

• De sărbători, trăim momente deosebite;  
deosebite cu mare greutate. 
 

• După ce a descoperit că există viaţă în  
România, preşedintele SUA şi-a propus să 
descopere viaţă şi pe Marte. 
 

• Să fie trimişi la muncă oamenii  
incomozi. Celor comozi nu le place munca. 



 
• Nu ştiu de ce suntem acuzaţi că nu am  

respectat legislaţia privind adopţiile ilegale! 
 

• Cine spune că alegerile nu sunt libere?!  
Dacă nu vreţi, puteţi să nu ne votaţi. 

 
• Dacă nu vreţi, puteţi să nu ne votaţi. 

 
• Fără un cartier de vile împrejur, o  

biserică strică ambientul. 
 

• Românii au început să compare viaţa cu  
ţigani cu filmele cu ţigani. 
 

• Am sesizat oportunitatea politică şi am  
băgat hotelul într-un program social pentru oameni. 
 

• E adevărat că pretind mai mulţi bani  
pentru schimbarea unui cearceaf, dar îl schimb mult 
mai rar. 
 

• Nu pot să vă privesc în ochi; ochii îmi  
înoată în grăsime. 
 

• Culmea orgoliului; un scriitor român n-a  
luat premiul Nobel pentru literatură pentru că n-a 
vrut să permită nimănui să-l propună. 
 

• Bunul simţ ne părăseşte odată cu cei ce  



pleacă în străinătate. 
 

• Prostia începe atunci când e  
conştientizată. 
 

• Cum adică nu suntem naţionalişti?!  
Furăm din străinătate. 
 

• Dacă e vreunul întreg la minte, nu  
spune. 
 

• Când cazi cu avionul, nu soarta ta e de  
vină, ci a celui de pe scaunul de lângă tine. 
 

• Vom scumpi pâinea prin micşorarea  
gramajului. 
 

• Deoarece nu mai avem ce mânca, am  
hotărât să demisionăm. 
 

• Prostul se bucură de victoria deşteptului,  
iar deşteptul de bucuria prostului. 
 

• Dintre proşti, îl vom alege pe cel mai  
sincer. 
 

• Nu avem nevoie să înţelegem decât ceea  
ce este de neînţeles. 
 

• Necazul e că, oricât ar fi de devreme, e  



prea târziu. 
 

• Când se enervează, deşteptul se  
prosteşte. 
 

• Când vă spunem că nu vom scumpi  
pâinea, nu vă vindem gogoşi. 
 

• Să ştiţi că, dacă mai furaţi, suntem  
nevoiţi să vă ameninţăm cu puşcăria! 
 

• Reprezentanţii organizaţiei „Reporteri  
Fără Frontiere” s-au aşezat pe frontiera româno-
maghiară. 
 

• Postul nostru de radio poate fi  
recepţionat după cum bate vântul. 
 

• Plăteşte-ţi impozitele; ajută-ţi vecinul! 
 

• Aici, nimeni nu este nebun să  
recunoască faptul că acesta este spitalul de nebuni. 
 

• Puterea din ţara noastră s-a dovedit a fi  
doar o banală putere de cumpărare. 
 

• Cu ocazia ultimelor retrocedări, ţăranii  
au fost invitaţi să participe la colocviul „Ocolul 
Pământului în 80 de zile”. 
 



• De frica hoţilor, în România nu au loc  
atentate teroriste. 
 

• Domnul ministru a fost scos degeaba în  
afara oricărui pericol; în curând, vom avea noi 
alegeri generale. 
 

• Majoritatea oamenilor muncesc pentru a  
putea fi invidiaţi. 
 

• Credinţa este ceea ce ne rămâne după ce  
a murit toată lumea. 
 

• Nu îmi distrug, oare, duşmanii,  
transformându-i în prieteni?! 
 

• Politicienii au ales să meargă în Iad;  
acolo, lucrurile sunt mai vizibile. 
 

• Democraţia este tot ce poate fi mai bun  
la noi în ţară, fără ca acest lucru să fie făcut 
observabil. 
 

• Ni se spune că toţi românii sunt egali,  
dar se ia tot americanul ca punct de referinţă. 
 

• Setea de cultură nu induce decât o  
groaznică foame de cultură. 
 

• Secolul XXI va fi religios sau va începe  



prost. 
 

• Omul nu mai munceşte decât pentru a se  
convinge de acest lucru. 
 

• Nu fugiţi! Voi înfiinţa funcţii de  
vicepreşedinţi pentru toate funcţiile. 
 

• Când a aflat că mituieşte acelaşi  
parlamentar ca şi soţia lui, a divorţat. 
 

• Câţiva reprezentanţi ai canibalismului  
african s-au întâlnit cu reprezentanţii şacalismului 
român, într-un schimb de experienţă. 
 

• Căutăm să acoperim nevoile agriculturii  
cu nevoile sănătăţii. 
 

• Nu avem ce să mai criticăm; cu  
ipocrizia am mai rămas. 
 

• Nu mai e dreptate în ţara asta; fac cură  
de slăbire toţi sărăntocii. 
 

• Înainte de `89, am avut o cultură ieftină,  
aproape gratuită; nu dădeam nici doi bani pe ea. 
 

• Dacă va scădea natalitatea, va scădea şi  
numărul dezertărilor din armată. 
 



• Preşedintele s-a deplasat la o întrunire  
cu trenul personal; cu această ocazie, personalele 
celorlalţi au tras pe linie moartă. 
 

• Cum adică „foloase necuvenite”?!  
Foloase necuvenite sunt atunci când trebuie să dai. 
 

• Vechiul regim a fost un regim bazat pe  
salam cu soia. Actualul regim ne vinde separat 
aceste produse. 
 

• Sunt două feluri de băutori de apă în  
ţara noastră, băutorii de la robinet şi băutorii de apă 
plată, dar asta nu-i împiedică să vină pe două 
cărări. 
 

• Toţi bătrânii speră să supravieţuiască  
până în anul în care se preconizează că va creşte 
speranţa într-o viaţă mai lungă. 
 

• Sunt cărţi atât de bine scrise, încât te  
ridică în picioare de emoţie; în picioarele dinapoi. 
 

• Dacă nu fac dovada că vor muri,  
pensionarii nu primesc ajutor de înmormântare. 
 

• În sfârşit, privatizarea s-a terminat; noi  
am terminat-o. 
 

• Pesimiştii spun că nu mai au ce fura;  



optimiştii spun că mai au. 
 

• Astăzi vom iniţia concursul: cine  
mănâncă mai bine. 
 

• Spre deosebire de preşedinţii SUA, care  
candidează pentru că sunt avizi de putere, 
preşedinţii României sunt doar dornici de senzaţii 
tari. 
 

• Ţara noastră are cu 500 de urşi mai  
mulţi decât trebuie; restul sunt pădurarii cu acest 
nume. 
 

• În continuare, vă voi prezenta rubrica de  
fotbal, iar în încheiere, rubrica de sport. 
 

• Guvernanţii spun că merg spre  
normalitate. Dinspre ce? 
 

• Pentru bătrâni, Revoluţia din `89 a venit  
prea târziu, dar le-a dat şansa să nu se acrească aşa 
devreme. 
 

• Am reuşit să reglăm mersul trenurilor;  
dacă un tren pleacă din gară cu 42 de minute mai 
devreme, ajunge la destinaţie cu 45 de minute mai 
târziu. 
 

• Scriitorii români sunt cei mai bogaţi din  



lume; nici unul dintre ei nu are nevoie de Premiul 
Nobel pentru literatură. 
 

• Cu acest volum de versuri am vrut să  
demonstrez că poezie poate scrie orice prost. 
 

• Când înţeleg că medicii nu pot fi plătiţi  
cu bani, pacienţii se îmbolnăvesc. 
 

• Eşecul este orgoliul hrănit cu nimicuri. 
 

• Nu, economia noastră n-a rămas pe loc;  
ea se mişcă pe loc. 
 

• Dezbaterile noastre vor avea loc cu uşile  
închise; închise în nas. 
 

• Inteligenţa românească există, dar  
lipseşte partea ei materială. 
 

• Ce „Snagov”?! Ce „Carpaţi”?! Astea  
sunt ţigări fumate. 
 

• Dacă nu faceţi nimic, nu puteţi fi nici  
măcar amendaţi. 
 

• Ca să se dea americani, românii mestecă  
gumă, dar cu gust de seminţe de floarea-soarelui. 
 

• Când veţi învăţa să pierdeţi, vei vedea  



că nu are nici un rost să câştigi. 
 

• Avem o agricultură puternică, chiar şi  
prin simplul fapt că suprafaţa însămânţată e mai 
mare decât suprafaţa arată. 
 

• Cum adică să produc singur un milion?!  
Ce sunt eu, hoţ sau tipograf? 
 

• Dacă nu înţelegi ştiinţa, încă de la  
început, apucă-te de literatură! 
 

• Dacă pui mai multe haine pe tine, simţi  
că temperatura în apartament scade. 
 

• Dacă veţi intra în partidul nostru, vă  
vom crea condiţii să puteţi plăti cotizaţia. 
 

• Suntem la capătul acţiunii de unificare a  
spaţiului de dreapta: vă anunţăm din timp la care. 
 

• Norocul nostru e că prostia se măsoară  
diferit, de la un popor la altul. 
 

• Când li se iau amprentele, hoţii invocă  
Legea Copyright-ului şi cer poliţiştilor drept de 
proprietate asupra tuturor mânăriilor lor. 
 

• Nu e nici un necaz faptul că politicienii  



nu ştiu să vorbească; necazul e că nu ştiu să 
vorbească şi vorbesc. 
 

• Când vom învăţa să pierdem, vom  
învăţa ce avem de câştigat din asta. 
 

• V-am promis schimbarea; pentru  
început, ne-am schimbat maşinile. 
 

• Românul s-a născut poet până la  
epuizare. 
 

• Sunt pline ziarele de accidente; uite, de  
exemplu, dezvoltarea economică. 
 

• Nimeni nu este de neînlocuit, atâta timp  
cât este un nimeni. 
 

• Dacă veţi lăsa leproşii să se  
înmulţească, nu veţi mai avea loc de tebecişti. 
 

• Am înfiinţat acest partid pe baza  
obiceiului membrilor săi de a vota acest partid. 
 

• M-am întors în ţară, iar voi, ca nişte laşi,  
aţi plecat în străinătate şi nu mai am cu cine să 
muncesc. 
 

• Dacă nu taci din gură, viaţa ta e mai  
plină; de cuvinte. 



 
• Dacă putem să ne plimbăm creanga prin  

Europa, e normal să vrem să atragem şi  politica 
României în această aventură. 
 

• Acum, că ne-am luat maşini care  
consumă mai mult, e cazul să scumpim benzina. 
 

• Ce ne trebuie nouă artă?! Arta nu  
şlefuieşte decât conştiinţe deja şlefuite. 
 

• Cum adică de ce am ucis?! Tatăl meu  
mi-a spus să-mi găsesc un loc de muncă mai bun 
decât al lui; el este gropar. 
 

• Nu luăm comision pentru tot ce facem  
pentru simplul motiv că nu facem nimic pentru 
acesta. 
 

• La dracu` am strâns atâta bănet, dacă nu  
reuşim să intrăm în Europa. Acolo, banii voştri ar 
avea altă valoare. 
 

• În sfârşit, s-au predat toţi hoţii. Acum,  
nu ne mai arestează nimeni. 
 

• Aţi înţeles „titani ai literaturii”? Nu, eu  
am spus „tirani ai literaturii”. 
 

• Ne-am îmbogăţit pentru a demonstra  



Occidentului că aveţi şi voi conducători. 
 

• Şmecherilor! Nu m-am băgat în baie  
pentru a-mi deschide venele, ci pentru a deschide 
vanele. 
 

• Când nu ai bani, banii nu mai contează;  
la fel e şi atunci când ai bani. 

 
• Dacă nu intrăm în Europa, trebuie să  

intrăm şi noi în ceva, dar în acel ceva suntem deja. 
 

• Dacă nu te sinucizi, trebuie să munceşti  
de te ia dracu`, să strângi bani de înmormântare.    
 

• Ne-am întors foarte bucuroşi de la  
Bruxelles; acolo, am putut fura de pe mese tot felul 
de pliante, frumos colorate, cu standarde, 
regulamente, puncte de negociere şi planuri de 
reformă. 
 

• Până nu intră în politică, nu e nimeni  
bolnav. 
 

• Atunci când şoriceii declară război  
pisicii, au măcar bunul simţ să se ascundă în gaură 
de şoarece. 
 

• Pentru a fi scutiţi să declare porcii şi  



vinul pe care le-au primit, demnitarii consumă cel 
mai repede aceste produse. 
 

• Partidul nostru e mic, dar, atunci când  
ne strângem, suntem toţi. 
 

• Ca să nu se prindă nimeni că a spart  
banca, hoţul a dus la Poliţie o geantă plină cu bani, 
găsită într-un tramvai. 
 

• La această bursă a locurilor de muncă,  
am scos la concurs doar job-urile ocupabile prin 
transfer. 
 

• Sunt proşti ăia care pleacă în străinătate.  
Bine că suntem noi deştepţi! 
 

• E dictatură; scade numărul celor care  
joacă la Loto şi se preconizează ca, până duminică, 
să ajungă la unu`. 
 

• Ar trebui să ni se permită să gestionăm  
şi eşecurile, dă-le dracu` de succese! 
 

• Nici eu nu cred că poate cineva să facă  
tot ce doreşte cu banii lui; cu banii noştri, da.   
 

• Atâta timp cât vă permitem să spuneţi  
numai prostii, sistemul nu se clatină. 
 



• În cadrul programului de protecţie a  
proprietăţii intelectuale, protecţia proprietăţii 
intelectuale a proştilor poate fi mult mai eficientă. 
 

• Atâta timp cât nu ataci pe nimeni,  
războaiele sunt doar de expansiune. 
 

• Dacă nu aveam bani, eram deştept. 
 

• Dacă noi, poporul român, nu ne trezim  
la timp, nu mai vin americanii. 
 

• Nu mai vorbiţi aşa! În fond, Securitatea  
noastră a fost şi Securitatea voastră. 
 

• Proştii pleacă, hoţii rămân. 
 

• Stomatologia merge mai mult de gura  
noastră. 
 

• Când face o fixaţie, o plimbă pe la toate  
ministerele, spre aprobare. 
 

• Dacă ne vom alinia la legislaţia  
internaţională, vom elabora un plan de bătaie, chiar 
şi pentru o simplă bătaie la uşă. 
 

• Frumoasă ţară avem! Lucrul ăsta se  
poate vedea chiar şi de pe Lună. 
 



• În curând, plăţile în lei se vor face în  
euro. 
 

• Nu aţi înţeles! Conducerea de partid şi  
de stat n-a spus „hai, să mâncăm mai bine!”, ci 
„hai, mai bine, să mâncăm!”. 
 

• Dacă hoţia a ajuns să fie considerată o  
crimă, înseamnă că şi hoţii pot deveni criminali, 
lăsând hoţia pentru oamenii cinstiţi. 
 

• Au şi nemţii proştii lor, dar aceştia au  
un alt fel de a fi aşa. 
 

• Dacă observaţi că s-a schimbat  
prezentatorul rubricii meteo, luaţi-vă umbrela! 
 

• Dacă ne votaţi, vă mărim pensiile; dacă  
nu, nu. 
 

• N-am spus niciodată că acest dictator ar  
fi un pericol iminent, ci unul potenţial. 
 

• Deoarece, când ajung în Occident, cei  
mai mulţi îşi pierd capul în faţa unei aşa înaintate 
civilizaţii, nu avem de-a face cu un exod al 
creierelor. 
 

• Măcar noi avem cu ce ne lăuda; mai  
proşti ca noi nu există! 



 
• Nu sunt un scriitor român; sunt un  

scriitor normal. 
 

• Ce interes am avea să nu minţim?  
Interesul nostru este să fim crezuţi. 
 

• Conducătorii sunt supăraţi că nu li se  
fac şi lor nedreptăţi. 
 

• Nu declaraţiile de avere, averea trebuie  
să o schimbaţi. 
 

• Nu pentru a înţelege ce se întâmplă aici  
am început să gândesc, ci pentru a înţelege de ce nu 
se întâmplă ceea ce ne-ar place nouă să gândim. 
 

• Propun ca stagiul militar obligatoriu să  
fie eliminat, treptat, din vocabular! 
 

• Dilema lui Kennedy: Ar trebui să se  
hotărască din ce parte a venit glonţul. 
 

• De bani, te mai scapă vreun hoţ; de  
urâţenie, nu te mai scapă nimeni. 
 

• Fiecare are tendinţa să creadă că, atunci  
când termină el facultatea, terminată rămâne. 
 

• Nu trebuie să spui poporului că e sărac;  



e adevărul cu care se minte. 
 

• Dacă te consideri inferior, chiar eşti. 
 

• Nu vă mai văitaţi atâta! Foamea  
întreţine viaţa pe Pământ. 
 

• În dorinţa de a lupta împotriva  
discriminării, domnul primar a promis că va oficia 
căsătorii şi între politicieni. 
 

• Mi-am angajat bodyguarji, să mă apere  
să nu fur. 
 

• Nu, corupţia nu reprezintă un pericol  
imediat pentru averile acumulate prin corupţie. 
 

• Auzi colo, să-mi spună mie că sunt un  
om slab, lipsit de personalitate şi nu sunt în stare să 
lupt cu hoţia din mine! 
 

• Pentru a lupta cu ţigănia din partid, vom  
aduce ţigani adevăraţi. 
 

• O carte reuşită e ca un autor; conţine  
75% apă. 
 

• Stăm şi ne întrebăm ca proştii, dacă nu  
putem duce povara impozitelor, de ce o ducem? 
 



• Unii spun că un intelectual veritabil e  
intelectualul relaxat, alţii spun că intelectualul 
trebuie să fie stresat. Unii spun că intelectualul 
veritabil este intelectualul bine plătit, alţii că acesta 
este cel prost plătit. Nimeni nu vrea să recunoască 
faptul că un intelectual este un intelectual. 
 

• Nici un ziarist nu e dat în mă-sa; toţi  
ziariştii sunt daţi în judecată pentru calomnie. 
 

• În Occident, sexualitatea a început să fie  
considerată un lucru ieftin; sexualitatea 
românească. 
 

• România este o ţară primitoare; te  
primeşte cu pâine, sare şi atât. 
 

• Vila s-ar putea să nu vă placă, dar  
gardul este o minune a arhitectonicii. 
 

• Profesorul de istorie le spune elevilor că  
istoria se repetă, dar şi profesorul de matematică le 
spune acelaşi lucru, că matematica se repetă. 
 

• Am avut destui conducători proşti, dar  
nu atât de mulţi încât să ne deşteptăm. 
 

• Dacă nu furăm noi, atunci cine să fure?! 
 

• Trebuie să avem inteligenţa de a nu  



 
avea nevoie de bani. 
 

• Trebuie să votăm doar oamenii bogaţi  
care nu au nevoie de banii noştri. 
 

• Aceste lucruri vor avea loc indiferent ce  
s-ar întâmpla. 
 

• Aţi observat? Cele mai întâlnite demisii  
au loc la prezentatorii rubricii de timp probabil. 
 

• Dacă hoţia a ajuns să fie considerată o  
crimă, înseamnă că şi hoţii vor avea posibilitatea să 
se considere nişte martiri; în branşă. 
 

• Dacă noi, poporul român, nu ne trezim,  
degeaba ne sună ceasul. 
 

• Cei de la Bruxelles au impresia că, dacă  
încap mai multe verze de-ale lor într-o varză 
normală, au descoperit eficienţa muncii. 
 

• Dacă n-aş avea barbă, aş arăta ca Bill  
Gates de bogat. 
 

• Gândesc, deci exişti. 
 

• Industria pornografiei a început să se  
 



ridice la nivelul industriei textile. 
 

• Dacă nu sunteţi mulţumiţi cu  
promisiunile pe care vi le fac, vă fac altele. 
 

• Vom recorela pensiile astfel încât  
valoarea lor să fie mai mare pentru pensionari decât 
pentru ceilalţi. 
 

• Vom elabora legi care să mulţumească  
fiecare cetăţean în parte. 
 

• Animalele sunt mai uşor de umanizat. 
 

• Există oameni care ar fi în stare să te  
bată ca să râzi. 
 

• Fac această figură de tâmpit tocmai  
pentru a nu fi luat de prost. 
 

• Nu e nimeni destul de tâmpit pentru o  
societate ca asta. 
 

• Femeile au şanse egale în politică; egale  
cu zero. 
 

• După ce vom intra în toate structurile  
europene şi euro-atlantice, ce vom face? Nu vom 
mai avea unde intra. 
 



• În momentul în care renunţi la  
singurătate, şi singurătatea celorlalţi e periclitată. 
 

• Pentru a fi egale cu bărbaţii, femeile  
trebuie să fie femei. 
 

• Împuşcând toţi porcii mistreţi şi toţi  
urşii, premierul şi suita sa a pornit vânătoarea la 
râs. 
 

• Uneori, binele trebuie făcut, dar, de cele  
mai multe ori, trebuie evitat. 
 

• 47 % dintre români n-au citit niciodată o  
carte, dar nici scriitorii n-au citit prea multe. 
 

• Învăţăm de la alţii cu speranţa că aceştia  
vor uita acest lucru. 
 

• Cei doi fraţi seamănă: unul e prost, iar  
celălalt e urât. 
 

• Cum adică, de ce vă luăm lumina?! Să  
vi se pară viitorul mai luminos. 
 

• Pentru Tolstoi, fericirea însemna  
satisfacerea necesităţilor, dar românul a luat-o ca pe 
satisfacerea necesităţilor altora. 
 

• Un individ a încercat să intre în clădirea  



Parlamentului cu opt gloanţe în corp. 
 

• Deşi ştiu foarte bine limba germană,  
germanii sunt foarte tăcuţi. 
 

• Nu pot să-mi fiu propriul meu şef; nu  
mă lasă inima să-mi dau singur ordine. 
 

• Secretul succesului? Cheltuirea banilor  
aduce bani; cheltuirea banilor poporului. 
 

• Vecine, dacă vrei să fii vecin cu mine,  
construieşte-ţi şi tu o vilă! 
 

• În ţara noastră nu există crimă  
organizată. De asta stăm noi acum?! 
 

• Mulţi mi-au salvat viaţa, dar ce, asta a  
fost viaţă?! 
 

• Dacă nu sunteţi cuminţi, am să vă anunţ  
moartea într-o revistă de umor! 
 

• Se vor înfiinţa vagoane speciale,  
destinate doamnelor care călătoresc singure, 
noaptea, însoţite doar de şefi. 
 

• Ce păcat că nu am putut învăţa să fim  
oameni decât de la animale! 
 



• Veşnicia s-a născut la stat. 
 

• După o generaţie de scriitori rataţi,  
urmează o generaţie de cititori rataţi. 
 

• Preşedintele a promis că masa rotundă,  
pe teme economice, va fi îmbelşugată. 
 

• Dacă demnitarii ar fi bolnavi, ar mai fi  
ceva de făcut, dar ei afirmă că sunt sănătoşi. 

 
• Prin mutarea ţăranilor la oraş, vom face  

în aşa fel încât să dispară diferenţa dintre sat şi 
oraş. 
 

• Aveţi dreptate, suntem incapabili;  
incapabili de orice. 
 

• De frică să nu fie arestaţi, românii  
preferă puşcăria. 
 

• Guvernarea a găsit, pentru noi, reţeta  
fericirii: să încetăm să ne mai mirăm. 
 

• În procesele din România, omul nu mai  
are nimic de pierdut; poate numai procesul. 
 

• Patronii nu angajează handicapaţi pentru  



că toţi cei ce vor să se angajeze, în condiţiile 
impuse de aceşti patroni, trebuie să fie cel puţin 
handicapaţi să se angajeze. 
 

• Nu reuşeşti să-i faci pe guvernanţi să  
râdă decât dacă le povesteşti ce necazuri ai. 
 

• Preşedintele stă şi se întreabă unde se  
duc poeţii când îi trimite el. 
 

• Dacă nu-l înţelegi pe aproapele tău, nu-l  
chinui! 
 

• Paradoxal, cu cât e mai proastă viaţa pe  
care o duce omul, cu atât mai mult nu şi-ar da-o 
pentru patria sa. 
 

• Românii sunt geniali; ei pun în practică  
ideile, înainte de-a le veni. 
 

• Nu e adevărat că domnul parlamentar a  
plecat dintre noi; el a plecat dintre voi. 
 

• Numai ştiinţa poate să transforme  
minciuna în adevăr. 
 

• Bogatul ştie el ce ştie: cu cât sărăceşte  
mai mult, săracului îi creşte preţul. 
 

• De ce trebuie să mergeţi în străinătate,  



când puteţi să vă rataţi, aici, în ţară?! 
 

• Au dreptate cei ce spun că Marea  
Neagră e singurul nostru vecin paşnic; pe ea, nu le 
împiedică nimeni contrabanda. 
 

• Un studiu ne arată că femeile sunt mai  
bune la volan, când nu sunt în pat. 
 

• Unele idei sunt de vânzare, altele sunt  
bune. 
 

• E adevărat, am avut unele neîmpliniri,  
dar am modernizat mijloacele de comunicare a lor. 
 

• Ziua de ieri este o amintire; mâine vei  
mai avea o amintire. 
 

• Ca să poţi să te înconjori de subalterni  
deştepţi, trebuie să fii foarte deştept. 
 

• E bine, acolo unde e bine să fie patria. 
 

• Străinii sunt impresionaţi de credinţa  
românilor, dar nu-şi dau seama în ce cred aceştia. 
 

• Fie lucrul cât de bun, tot trebuie să aibă  
un defect. 
 

• Dumnezeu te ajută să-ţi plăteşti singur  



impozitele. 
 

• Neputând să le facă altceva, oamenii îi  
iubesc pe conducători. 
 

• Sărbătoare e cum te simţi; dacă te simţi  
bine, e sărbătoare. 
 

• Nu am ce să învăţ din greşelile istoriei;  
eu nu voi face aceleaşi greşeli. 
 

• Acesta este cel mai coerent ministru din  
câţi am avut; el a reuşit să explice inexplicabilul. 
 

• Comunismul a murit, dar noi continuăm  
să întârziem la pomana acestuia. 
 

• Când libertatea unora ajunge să  
deranjeze libertatea altora, avem dictatură. 
 

• Oamenilor nu le vine să creadă că nu ne  
aflăm la începutul infinitului, ci la sfârşitul 
acestuia. 
 

• A fi scriitor nu e mare lucru, dar a nu fi  
scriitor e un lucru rău. 
 

• Fiecare om are un preţ; unii nu au decât  
valoare. 
 



• Ca să demonstreze ceva, domnul  
deputat s-a mutat la bloc; a cumpărat blocul. 
 

• Dumnezeu nu-i dă omului inteligenţa,  
pentru că acesta începe să se prostească şi să ceară 
prăpăstii şi mai mari. 
 

• S-au apucat să strângă semnături pentru  
modificarea legii bunului simţ, înainte ca aceasta să 
fie votată. 
 

• Am rămas în urmă până şi cu tranziţia. 
 

• E greu să ai inteligenţa de a nu te crede  
deştept. 
 

• Începi să simţi dorul unui lucru bun abia  
atunci când îl obţii; abia atunci când obţii un lucru, 
îţi dai seama cât de fericit erai când sperai să obţii 
lucrul dorit. 
 

• Nu poţi să te dai tot timpul pe după dud.  
Uneori, eşti nevoit să te dai pe după cireş. 
 

• Se spune că în România bate un vânt de  
prosperitate. Nu e adevărat; în România, bat mult 
mai multe vânturi de prosperitate. 
 

• Ca şi scriitorii, politicienii nu  



imaginează o lume mai bună, ci aşa cum le-ar place 
lor să fie. 
 

• Aspiratoarele noastre au garanţie 3 ani;  
după aia; nu mai merg. 
 

• Normal că nu avem nimic de împărţit;  
am acaparat noi totul. 
 

• M-am gândit să nu demisionez; nu pot  
să ştiu cine vine în locul meu. 
 

• Avem datoria să veghem la bunăstarea  
poporului, să avem ce lua de la el.   
 

• Cea mai bună metodă, să vă fac să  
munciţi degeaba, este inducerea sentimentului 
nesiguranţei locului de muncă. 
 

• Românii sunt oameni neobişnuiţi;  
neobişnuiţi cu binele. 
 

• Oricât te-ai lăuda că scazi impozitele,  
nu există impozit suficient de mic pentru omul 
sărac. 
 

• Şi anul ăsta am fost la băi; în fiecare  
dimineaţă, şeful îmi începe ziua cu „Băi, 
tâmpitule!”. 

 



• Până la o vânătoare de vrăjitoare, vă  
propun să ne vedem de urşii noştri. 
 

• Se vede că societatea românească  
începe să se civilizeze; ea a început să acorde 
bătrânilor dreptul de a începe să aştepte ceva, fără a 
şti prea bine ce aşteaptă. 
 

• După investirea în funcţie, domnul  
prefect a intrat în pâine ca în brânză. 
 

• Pentru că poartă pălărie, toţi texanii se  
cred la fel. 
 

• Omul, cât trăieşte, învaţă că acest lucru  
nu foloseşte la nimic. 
 

• Unii se sinucid din cauza căldurii, alţii  
pentru mult mai puţin. 
 

• Nimeni nu este mai presus de lege; de  
legea care ne avantajează pe noi. 
 

• De ce foarte mulţi nu merg să doneze  
sânge?! Simt că sunt neam prost. 
 

• Cu cât citeşti mai mult, cu atât sari mai  
uşor peste mese. 
 

• În politică, electoratul nu acceptă decât  



prostia proştilor. 
 

• Noi admitem că impozitarea forţei de  
muncă este foarte mare, dar ce, asta este muncă?! 
 

• Democraţia este o lume morală cu  
oameni imorali. 
 

• Cât timp nu îi enervezi, agenţii secreţi  
nu au nici un secret. 
 

• Banii au devenit o problemă; unii îi au,  
iar ceilalţi nu-i dau. 
 

• S-a inventat şi săpunul ecologic. 
 

• În ziua de azi, oamenii au foarte puţină  
imaginaţie; fiecare există numai în imaginaţia lui. 
 

• Din înţelepciunea popoarelor: un poliţist  
cinstit este un poliţist mort. 
 

• Aleşii noştri ne fac cinste; cu o ţuică. 
 

• Comunismul a vrut să ne înveţe că viaţa  
e ca statul la coadă; ori avansezi, ori stai pe loc. 
 

• Defectele proştilor nu se văd. 
 

• Acolo unde nu se întâmplă nimic bun,  



nu se întâmplă nimic rău. 
 

• Ce păcat! Saloanele de înfrumuseţare nu  
pot înfrumuseţa decât frumuseţea. 
 

• Liniştea este cea mai ieftină muzică. 
 

• Măcar, într-o ţară necivilizată,  
civilizaţia este mai vizibilă. 
 

• Uneori, un accident îţi poate schimba  
viaţa; uneori, nu. 
 

• Omul de ştiinţă îşi poate permite să  
creadă orice. 
 

• Cu o minciună bună, trăieşti o lună; nu  
două. 
 

• Ai câştigat, continuă! N-ai câştigat,  
continuă să speri! 
 

• Sunt prea leneş, ca să fur. 
 

• Câte unul îşi omoară nevasta pentru a  
demonstra că e bărbat. 
 

• Dacă nu am nimic de făcut, pot să spun  
absolut orice. 
 



• Într-o dictatură, nu ai nimic de pierdut,  
iar într-o democraţie, nu ai nimic de câştigat, ceea 
ce, pe undeva, e acelaşi lucru. 
 

• Programul meu politic constă în a face,  
azi, mai bine decât ieri, fără intervenţia medicului, 
care stă la fundul meu, să vadă ce-am făcut. 
 

• Câinele meu a supravieţuit după ce a  
căzut de la 915 metri; alţi 84 de metri. 
 

• Orice se poate fura în ţara asta; totu-i să  
vrei. 
 

• Criticii de azi nu mai citesc mult, dar  
aprofundează acest lucru. 
 

• Miliardarul român are mai multe  
miliarde, dar a rămas cu o racilă de pe vremea 
comunismului: se întreabă tot timpul ce s-ar face 
fără bani. 
 

• Mori şi tot mai ai ceva de învăţat. 
 

• Propun ca doamna să fie nominalizată  
pentru acordarea primului ajutor! 
 

• Legile astea se vor aplica dacă vă vor  
găsi în viaţă. 
 



• În ţările cu ierni veşnice, verile sunt cele  
mai frumoase anotimpuri. 
 

• N-a reuşit să facă nimic în viaţă; a scris  
la cărţi ca prostul. 
 

• 75 % din populaţia ţării trăieşte la limita  
decenţei; aceasta este o indecenţă. 
 

• Orice lucru care se termină are un  
sfârşit. 
 

• Urmaşii i-au dus numele mai departe;  
atât de departe, încât nu s-a mai auzit nimic de el. 
 

• Succesul creează obligaţii. 
 

• Ca să fii prost, nu-ţi trebuie neapărat  
diplomă. 
 

• Tot ce nu poate fi luat peste picior,  
poate fi luat pe sub mână. 
 

• Numai politica poate da măsura prostiei  
unui om de afaceri necurate. 
 

• În sfârşit, am reuşit să-i educăm de aşa  
natură, încât să se mai sinucidă şi singuri. 
 

• Peste 50 de ani, vom fi mai puţini, dar  



vom avea măcar consolarea de a fi la fel de proşti. 
 

• Puterea şi Opoziţia merg în alegeri umăr  
la umăr; ţinându-se de braţ. 
 

• Uneori, spun ceea ce gândesc, dar mi se  
întâmplă foarte rar. 
 

• Avem conducători de o aleasă ţinută; de  
la marile magazine occidentale. 
 

• Pentru a veni în sprijinul sculptorilor, va  
trebui ca noi, pictorii, să începem să pictăm statui. 
 

• Viitorul sună bine, dar, ce păcat, se  
manifestă doar prin sonor. 
 

• Dacă tot nu muncim, măcar să fim  
odihniţi. 
 

• Când banalitatea este ridicată la rang de  
excepţie, viaţa devine foarte agitată. 
 

• Dacă anul trecut oamenii n-au primit  
nimic de la stat, aflaţi că anul ăsta e invers: oamenii 
nu primesc nimic de la nimeni. 
 

• Nefiind nimeni primprejur, oamenii s-au  
hotărât să treacă la capitalism. 
 



• Conducătorii fac tot posibilul să ne facă  
să ne bucurăm de faptul că o duc ei bine. 
 

• Cu cât suntem mai mulţi, cu atât  
devenim mai simpatici. 
 

• Românii au un umor de nu-l pot duce. 
 

• O ducem aşa rău, încât nu mai avem  
nevoie de nimic. 
 

• Totdeauna, omul îşi doreşte ce n-are;  
foarte mulţi nu au cancer. 
 

• Uneori, e bine ca romanele bune să nu  
aibă sfârşit. 
 

• Cuget, deci mă chinui! 
 

• Ţine-mă, Doamne, sănătos, că prost mă  
ţin şi singur! 
 

• Numai oamenii deştepţi spun prostii;  
proştii trec direct la fapte. 
 

• Dacă vrei să creşti mare, trebuie să  
înveţi să faci pe prostul! 
 

• Dacă frumuseţea vine din interior, ce ne  
facem cu frumuseţea naturii? 



 
• Legea evoluţiei: lacheii vor să ajungă  

stăpâni, iar stăpânii nu vor. 
 

• Credeţi că e cinstit ca unii să poarte în  
raniţă bastonul de mareşal, iar alţii să le care 
raniţele?! 
 

• Electoratul a evoluat; nu se mai votează  
înjurătura, ci informaţia cuprinsă în ea. 
 

• Am trecut la capitalism. Cum ce am  
trecut la capitalism?! Comunismul. 
 

• Voi scoate sărăcia din ţară, dar întâi voi  
trimite săracii la muncă, în străinătate. 
 

• În 1864, A.I.Cuza a dat o lege a  
măsurilor şi greutăţilor; a măsurilor şi greutăţilor 
noastre. 
 

• Trăim în România de parcă altceva mai  
bun de făcut nu avem. 
 

• Acum, după ce v-am acordat facilităţi la  
mersul cu trenul şi autobuzul, e cazul să vă 
acordăm şi ceva facilităţi pentru mersul pe jos. 
 

• Oamenii au început să trăiască doar din  
pasiune. 



 
• Banul săracului are o valoare mai mare,  

o valoare sentimentală. Uite, de-aia trebuie să luăm 
mai mult de la săraci. 
 

• Puşcăriile româneşti sunt periculoase; te  
poţi învăţa la băutură. 
 

• Uneori, eşti atât de aproape de moarte,  
încât ajungi să ai pretenţia că moartea eşti chiar tu. 
 

• Ajunşi preşedinţi, preşedinţii României  
devin, brusc, curioşi; curioşi să vadă ce fac 
preşedinţii ţărilor vecine. 
 

• Când sunt mici, şi miniştrii de finanţe  
sunt oameni. 
 

• Conducătorii noştri calcă în picioare  
chiar şi legea atracţiei gravitaţionale; ei nu cad 
decât în sus. 
 

• Un studiu recent arată că donatorii de  
sânge trăiesc mai mult decât media celor care 
primesc acest sânge. 
 

• Orice scriitor are impresia că, pe textele  
lui, se nasc generaţiile viitoare. 
 

• Politicienii români preferă să învingă  



lamentabil. 
 

• Românul trebuie să înveţe că nu ajunge  
să te găseşti la răscruce de drumuri. 
 

• Ce, credeţi că Puterea are oameni? Are  
membri de partid. 
 

• V-aş ruga să fiţi serioşi măcar atâta timp  
cât nu râdeţi! 
 

• Rollex-ul e ceas deşteptător. E şi  
normal: după ce ai dat 15 mii de euro pe el, te 
trezeşti brusc. 
 

• Dacă nu câştig alegerile, nici nu ştiu  
cum să mai conduc România. 
 

• Ce putem să-i facem hoţului?! Nu-l  
putem schimba; putem să-i schimbăm doar 
încadrarea juridică. 
 

• Cine râde la urmă, n-a murit încă. 
 

• În afară de averi, n-avem nimic de  
pierdut; doar demnitatea. 
 

• După o lungă şi grea suferinţă,  
preşedintele ţării s-a trezit că are şi el ceva de spus. 
 



• Un lucru mi-e clar, dar nu mi-e clar care  
este acela. 
 

• Vă suntem superiori; noi suntem în  
declin de mai multe sute de ani decât voi. 
 

• Ce glumă mai e şi asta, de care râd toţi? 
 

• Nu s-a adoptat încă moneda cu care un  
om să nu poată fi cumpărat. 
 

• Nu mai vreau să vă ploconiţi în faţa  
mea; vreau să luaţi poziţie de drepţi. 
 

• Binele învinge totdeauna răul; binele  
nostru. 
 

• Fiecare face ce vrea, mai ales atunci  
când nu poate să facă nimic. 
 

• Leneşul se consideră tot timpul prea în  
vârstă pentru a mai face ceva. 
 

• Orice nou început are un nou sfârşit. 
 

• Istoria se repetă, dar, ce păcat, se repetă  
în fiecare zi. 
 

• Ministrul sănătăţii are mari probleme cu  
sănătatea; cu sănătatea noastră, desigur. 



 
• Reţeta fericirii?! Să n-ai idei. 

 
• Am făcut şi eu o glumă şi toată lumea a  

râs de mine. 
 

• Un bătrân recunoaşte că e tâmpit. În  
momentul în care şi un tânăr recunoaşte că e 
tâmpit, e deja bătrân. 
 

• Faceţi dragoste, nu sex! 
 

• Am ajuns în punctul în care până şi  
tinereţea a ajuns un sindrom nervos. 
 

• Politicienii n-ar trebui primiţi nici măcar  
în Iad. Culmea e că politicienilor chiar le-ar 
conveni acest lucru. 
 

• Când eşti tânăr, ai impresia că pe  
Pământ e Raiul; când eşti bătrân, nu-ţi mai convine 
nici Raiul însuşi. 
 

• Deşteptăciunea inconsecventă e mai  
periculoasă decât prostia consecventă. 
 

• Nu trebuie să te supui la chinuri pentru a  
deveni aşa cum eşti. 
 

• Talentul nu este un produs de larg  



consum; de larg consum, este produsul talentului. 
 

• Salvându-se cu fuga, românul  
transformă orice înfrângere într-o victorie. 
 

• După 4 ani de guvernare, speranţele  
noastre s-au împlinit; uite, de exemplu, Speranţa, 
soţia domnului Ionescu! 
 

• Dacă ai răbdare, vei vedea că, tot ce ai  
scris, se va rescrie. 
 

• Vom stabiliza preţul pâinii, făcând-o  
mai mică. 
 

• Pentru a fugi din România, guvernanţii  
ne spun că ar fi bine să ne antrenăm fugind prin 
România. 
 

• Lasă-l, domne, pe Sfântul Nicolae! Stai  
să vezi ce minuni facem noi, conducătorii 
României. 
 

• Şi bogătaşii trăiesc la limita  
subzistenţei; la limita subzistenţei lor. 
 

• Să fii deştept e curată plictiseală. 
 

• Şi dialogând la infinit, putem imita  
democraţia. 



 
• Înainte de a se baza pe câştig fără  

muncă, orice societate se bazează pe muncă fără 
câştig. 
 

• Am sacrificat interesul personal pentru  
interesul meu general. 
 

• Cei din urmă, vor fi cei dintâi, dar mult,  
mult prea repede. 
 

• La noi, oamenii fură pentru ca să poată  
să trăiască; să trăiască bine. 
 

• Cel mai eficient serviciu de spionaj au  
ţările despre care nici nu se ştie că ar avea aşa ceva. 
 

• Vă voi demonstra că mă pricep la un  
singur lucru, dar nu vreau să-l practic. 
 

• Am să stârpesc sărăcia; încurajând  
lenea. 
 

• Numai furând vom putea ajunge la  
obsesia furtului. 
 

• Există oameni care au curajul să fie  
proşti fără să se găsească nimeni în jur. 
 

• Dacă văd că nu ne luăm după ei,  



conducătorii pun Poliţia să se ia după noi. 
 

• Dacă încalcă legea, o arestez şi pe  
mama. Dacă nu, o arestez pe maică-ta. 
 

• Trebuie să votaţi astfel încât să  
continuăm să furăm numai noi. Dacă vin ăilalţi la 
putere, cine ştie ce le trece prin cap să fure. 
 

• Dacă vom câştiga alegerile, vom avea  
probleme cu numărarea voturilor. 
 

• Sigur că vom avea alegeri anticipate;  
noi le anticipăm şi pe acelea. 
 

• Legea nu iartă; judecătorii, da. 
 

• Dacă nici măcar proştilor nu le-ar mai  
plăcea lucrurile neinteligente, am putea spune că 
am progresat. 
 

• În continuare, hoţii sunt hărţuiţi cu  
blândeţe, să nu se streseze şefii lor. 
 

• Văzând că nu se îmbolnăveşte pe fond  
nervos, Opoziţia a infiltrat un tebecist în rândurile 
Puterii. 
 

• Nu dorim nici duşmanilor noştri să vadă  
cât suntem de proşti. 



 
• Ce poate fi mai comic pe lume decât  

tragedia românească?! 
 

• Ca să nu se mai spună despre ei că  
lucrează cu curul, parlamentarii s-au ridicat în 
picioare. 
 

• Ar trebui să facem front comun, dar nu  
aici, în oraş, că deranjăm locatarii. 
 

• De când se naşte, omul munceşte să  
devină om. 
 

• Aderarea României la Uniunea  
Europeană este dorinţa ascunsă a unora, care, dacă 
n-au avut oportunitatea să trăiască în Occident, 
măcar să moară acolo. 
 

• Timpul stă în cuvânt. 
 

• Le-aş recomanda ziariştilor să scrie ce  
vor, dar să nu aibă pretenţia de a avea ce scriu. 
 

• Veşnicia s-o fi născut la sat, dar necazu- 
i că nu se mai termină. 
 

• Români, nu vi se mai pregăteşte ceva!  
Vi se pregăteşte orice. 
 



• La urmă de tot, va veni un preşedinte,  
care va dori să ştie ce vrea poporul, exact în 
momentul în care acesta nu va mai vrea nimic. 
 

• În sfârşit, am format aripa reformatoare  
a partidului, dar e atât de mult timp de atunci.         
 

• Noi, pentru popor vrem să ne  
îmbogăţim! 
 

• De la o vârstă încolo, nu mai trebuie să  
te strecori printre celebrităţi; ajunge să le cauţi 
printre morminte. 
 

• Dacă vede că orice prost poate primi  
„Steaua României”, emigrează în Franţa; măcar 
acolo se dă „Legiunea de Onoare”. 
 

• Veşnicia s-o fi născut la sat, dar s-a  
terminat odată cu cei plecaţi la oraş. 
 

• Orice mişcare de protest, în interiorul  
partidului, va fi înăbuşită într-o friptură în sânge. 
 

• De când au înfundat unii puşcăria,  
ceilalţi nu mai au pe unde să intre. 
 

• Dacă speranţa moare ultima, chiar că  
merită să trăieşti cu speranţa. 
 



• Nu înţelegem, de ce să dăm publicului  
banul public, dacă publicul ni l-a dat nouă?! 
 

• Am pierdut alegerile deoarece, printre  
votanţii mei tipici, s-au strecurat şi votanţi atipici. 
 

• Poţi să te deştepţi şi amânând la infinit  
abordarea deşteptăciunii altora, dar nu vei fi 
niciodată conştient cât de mult te-ai deşteptat. 
 

• Actuala conducere este un pericol la  
adresa democraţiei noastre, a vechii conduceri. 
 

• Dacă poporul te roagă să pierzi un  
război, pierde-l! 
 

• Trebuie să pierzi o viaţă întreagă ca să  
simţi că trăieşti. 
 

• Nefiind o direcţie, comunismul ne  
pândeşte din toate direcţiile. 

 
• Un poliţist bun te prinde oricât de  

nevinovat ai fi. 
 
• Strămoşii noştri s-au ridicat pe  

picioarele dinapoi mult mai repede decât o facem 
noi astăzi. 

 
• Cele 8 ore de muncă n-ar fi  



înspăimântătoare, dacă nu te-ar înspăimânta ce 
trebuie să faci în timp ce munceşti. 

 
• Trecutul nu poate fi modificat, dar  

viitorul, da; cu condiţia să-l cunoşti.  
 
• Printr-un noian de cuvinte, politicienii  

vor să ascundă ideea, nu s-o îmbrace. 
 
• Nu poţi rămâne în memoria celor ce vin  

decât dacă le stimulezi memoria. 
 
• Au fost reţinuţi marii corupţi ai ţării. Ce  

memorie! 
 
• Ca să fii un domn, trebuie să ai foarte  

mult timp pentru asta. 
 
• Cu toate că ştiu faptul că femeia e o  

simfonie, mulţi preferă manelele. 
 
• Viaţa e ca un tren. Da, dar pentru unii e  

ca un „mercedes benz”. 
 
• E mai puţin nociv ca unii să înceapă  

războiul şi alţii să-l continue. 
 
• Decât să tot învăţăm din greşelile  

trecutului, mai bine le-am ocoli pe cele viitoare. 
 



• Cel care nu înţelege nimic, nici nu  
merită să înţeleagă ceva. 

 
• Ne pregătim pentru o viaţă mai bună,  

dar facem asta de o viaţă întreagă. 
 
• Din cauză că ar fi nevoiţi să preia şi  

atribuţiile celor răi, cei buni nu înving niciodată.  
 
• Ce păcat, numai inteligenţa se sinucide. 
 
• Viitorul e luminos pentru că, din  

perspectiva prezentului, nici nu există. 
 
• Româncele se îmbracă prost, dar  

constant. 
 
• Oamenii nu înţeleg de ce le e frică  

trupelor străine să plece de pe teritoriul lor. 
 
• Când te găseşti în faţa unui om mare, ar  

trebui  să te ridici în picioare, când stai jos. 
 
• Presa aude cum vrea ea; n-am spus că  

voi promova oamenii „agresaţi” de mine, ci 
oamenii „agreaţi” de mine. 

 
• Prin denominarea leului, nu vom afla  

cum se câştigă 1 ban. 
 



• Fac tot ce spune şeful, cu speranţa că,  
într-o zi, voi spune şi eu acele lucruri.  

 
• De la „Nimic fără Dumezeu”, se trece  

prea uşor la „Mai nimic, fără nici un Dumnezeu” 
 
• Cei mai mulţi preferă să considere  

prostia de la ei în jos. 
 
• E mai bine să mori de curiozitate, decât  

să duci o viaţă ca asta. 
 
• Paradoxal, dictatura ridică independenţa  

justiţiei, pentru a face ce vrea ea, iar democraţia 
ridică şi ea independenţa justiţiei, pentru ca aceasta 
să nu facă, în continuare, ceea ce a învăţat în timpul 
dictaturii. 

 
• În magazinul nostru, găseşti şi ce nu-ţi  

trece prin cap şi, dacă nu-ţi trece prin cap, n-avem. 
 
• Cel mai obositor lucru e să faci ce vrei. 
 
• Prin această emisie monetară, ne  

adresăm, în primul rând, nevăzătorilor; n-or să vadă 
nici un ban. 

 
• Românul se mulţumeşte cu puţin; lui să- 

i promiţi ceea ce ai promis şi altora. 
 



• Vom organiza alegeri anticipate de  
ziarişti. 

 
• Urmărim eliberarea ostaticilor şi  

aducerea lor pe calea cea bună. 
 
• Pentru a intra în Uniunea Europeană,  

mai avem multe de făcut, dar şi mai multe de spus. 
 
• Cred că România are un viitor sigur:  

trecutul. 
 
• Omul a câştigat alegerile pentru că a  

spus exact ce a avut în cap: pălăria. 
 
• Cercetătorii au descoperit o nouă formă  

de viaţă: viaţa bună. 
 
• Va trebui să evoluăm din punctul în care  

ne întrebăm „de unde avem bani?” în punctul „ de 
ce avem bani?”. 

 
• Faţă de un singur lucru nu poţi fi  

revoluţionar, faţă de prostie, pentru că, se ştie, 
revoluţiile se fac cu proşti. 

 
• Se fuge de o lume, unde prezentul ar  

trebui să fie plin de ceea ce ar trebui să fie prezent 
şi nu e. 

 



• Cel fericit în căsnicie, e cel mulţumit de  
societatea, care l-a dat pe el nevestei sale. 

 
• Guvernatorul Băncii Naţionale ne-a  

asigurat că vom suporta foarte uşor leul greu. 
 
• Să fii deştept, ce nebunie! 
 
• Cine mai iese din vorba mea, intră în  

gura lumii. 
 
• Dintre artele liberale, să începem cu arta  

de a fi liberi de orice răspundere. 
 
• Au şi ei demnitatea lor; sunt demni de  

milă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
De acelaşi autor: 
 
 
„Aforisme”- 1995 
“Arhitectura şoaptei” (poezii) -1996  
“Insolaţia de la miezul nopţii”(aforisme) - 1996 
“Binţinguri cu flanţanguri”(aforisme) - 1999 
“Timbrul”(povestiri science-fiction) - 2000 
“Dispariţii”(povestiri science-fiction) - 2000 
“Violatorii zilei de mâine”(aforisme) - 2000 
„Teoria prazului”(aforisme) - 2001 
„Plimbare cu telemobilul” (aforisme) - 2002 
„Can şi Ideea” (roman science fiction) - 2002  
„Triumful prostiei” (aforisme) - 2003 
„Curcubeie de ciocolată” (poezii) - 2004 
„Elogiul muncii de partid” (roman science fiction) - 2004 
 „Carte de citit la volan”(aforisme) – 2005 
 „Frigiderul cu cărţi( eseuri)-2006 
 „ Patru proze science fiction” -2007 
 « Noaptea oraşului ilustrat », (roman science fiction)-2007 
 « Partidul de export », (roman science fiction )- 2008 
 
 
                   E-mail : mar_vic_2005@yahoo.com 
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