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Mușcătura
— Hei, câinele tău 
m-a mușcat de gleznă.
— Îmi pare rău, doar 
până acolo ajunge.

Limbi străine
Un motan se apropie de un acvariu și încearcă să 
prindă peștișorul auriu din interior. Acesta din urmă 
îl vede și mârâie:
— Ham, ham!
Motanul se sperie și fuge. 
Peștișorul îngână fericit:
— Ce bine că am învățat o 
limbă străină!

Un câine nou
— Vrei să te joci cu noul 
meu câine?
— Nu știu ce să zic. Pare 
cam fioros. Mușcă?
— Asta vreau să aflu.
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Venin
Tatăl șarpe și puiul șarpe:
— Tată, suntem veninoși?
— Nu, fiule, de ce întrebi?
— Tocmai mi-am mușcat limba.

Pinguinul și barmanul
Un pinguin intră într-un bar și-l 
întreabă pe barman:
— Mi-ai văzut fratele?
— Habar n-am. Cum arată?

Pisica
— Biata mea pisică nu are nas!
— Păi, și cum miroase?
— Îngrozitor!

EDITURA P
ARALE

LA
 45



LA ȘCOALĂ

EDITURA P
ARALE

LA
 45



Nota 0
La ședința cu părinții:
— Nu cred că copilul meu merita 
nota zero la test.
— Nici eu, doamnă, dar e cea mai 
mică notă pe care pot s-o dau.

Animal de 
companie
— Din ce familie face 
parte caracatița?
— Nu știu, doamna 
profesoară. La noi pe 
stradă n-are nimeni.

Puțină gramatică
— Dinu, fă o propoziție 
cu un substantiv.
— „Sunteți foarte 
frumoasă, doamna 
profesoară.“
— Care e substantivul?
— Nota mare!EDITURA P
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Gumă de mestecat
Profesoara: Marcel, mesteci gumă?
Marcel: Da, vreți și dumneavoastră?

Extratereștri în clasă
— Corectează această propoziție, Gigel: 
„Extratereștrii este în clasă.“
— Lăsați propoziția, doamna profesoară! Fugiți și 
salvați-vă viața!

Munții Apuseni
Mama: Azi de ce te-a ținut profesorul 
după ore?
Dănuț: Am picat testul. N-am știut unde 
sunt munții Apuseni.
Mama: Data viitoare să-ți aduci aminte unde-ți pui 
lucrurile.
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Proverbul
— Mamă, mai vreau să mănânc 
două prăjituri, te rog.
— Nu, dragul mamei, lasă și pe 
mâine.
— Mamă, nu spui tu mereu: „Nu 
lăsa pe mâine ce poți face azi“?

Supa
— Mamă, nu vreau supă. 
Nu-mi place.
— Mănâncă! N-ai decât să te 
faci că-ți place.
— N-aș putea mai bine să mă 
fac că mănânc?

Chiria
— Tată, a venit proprietarul după banii pe chirie.
— Spune-i că nu sunt acasă.
— Nu pot să mint!
— Bine, îi spun eu.EDITURA P
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Scurtătura
— Sora mea a parcurs distanța de 100 de metri în 
cinci secunde.
— Imposibil! Recordul mondial nu e de nici măcar 
opt secunde.
— Știe o scurtătură.

Cum ne cerem scuze
— Mamă, Mia a spus că 
sunt proastă.
— Mia, cere-ți imediat 
scuze surorii tale!
— Bine. Îmi pare rău că 
ești proastă.

Nedreptate
— De ce ești supărat, Mihăiță?
— Pentru că părinții mei nu sunt 
drepți cu mine!
— Cum așa?
— Dacă eu țin degetul în gură, 
mă ceartă, dar când frățiorul meu 
de trei luni își bagă tot piciorul în 
gură, li se pare nostim.
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La cinema
Doi băieți merg la 
cinema. După ce 
începe filmul, se 
ridică și se duc să-și 
cumpere popcorn. 
Când se întorc în 
sala cufundată în 
întuneric, unul dintre 
băieți îi spune unui bărbat aflat pe un rând:
— Scuzați-mă, domnule, v-am călcat cumva pe 
picior când am ieșit?
— Da, chiar m-ați călcat!
Băiatul se întoarce spre prietenul lui și spune:
— L-am găsit! Ăsta e rândul nostru!

Piesa de teatru
— Ionel, de ce nu ai rămas și 
la actul al doilea al piesei de 
teatru?
— Pentru că în program 
scria „Doi ani mai târziu“, iar 
eu trebuia să fiu acasă la ora 
nouă.EDITURA P
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Pictura
— Ce pictezi acolo?
— Un tablou cu Dumnezeu.
— Dar nimeni nu știe cum arată 
Dumnezeu.
— O să știe după ce termin 
tabloul.

Podea curată
— Mama spune că 
podeaua de la noi din 
bucătărie e așa de curată, 
că poți să lingi de pe ea.
— La noi acasă numai 
pisica are voie să facă 
asta!

Știrea
— Ai auzit știrea? De dimineață, într-o 
mlaștină a fost salvat un om al cărui 
picior a fost mușcat de un crocodil.
— Care?
— Cine știe? Toți crocodilii arată la fel.EDITURA P
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