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CULEGERE  DE  ANECDOTE 
 
 
 
 
 
 
 
Bună! Eu sunt Tică. 
Lumea mă mai strigă 
și HazTică. 
Spun povestiri hazlii... 
unele, chiar mie întâmplate, 
altele, de pe net luate. 
Multe le-am scris aici  
în a mea cărticică, 
vă invit să le citiți  
și să vă amuzați cu Tică! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Tică, de ce mănânci cu mâna??? 
- Nu mănânc cu mâna, mănânc cu gura! 
 
Tică își întreabă tatăl: 
- Tăticule, ziua de ce nu apar stele pe cer? 
- Nu știu, răspunde tatăl. 
- Păi tu de ce nu ai întrebat când erai copil? 
 
- Tică, de câte ori pe săptămână faci baie? 
- Zilnic fac baie în cadă!!! 
- Atunci îți recomand să mai schimbi apa din cadă! 
 
Tică își întreabă tatăl: 
- Tati, tati, voi cum reușeați să faceți poze în parc, mai 
demult, atunci când aveați doar telefonul fix, că ăla era 
legat cu un fir de perete, pe hol? 
 
Tatăl merge în weekend cu copiii la un parc de distracții 
unde câștigă un ursuleț. Îi adună pe copii și îi întreabă: 
- Ia să vedem, cine e cel mai ascultător, cine nu face 
mofturi la masă, cine nu iese din cuvântul mamei?  
La care copiii spun: 
- Tată, numai tu meriți ursulețul! 
 
-Tică, de ce ești supărat  pe colegul tău de bancă? 
-M-a făcut hipopotam, domnule învățător. 
-Când? 
-În urmă cu trei luni! 
-Și de ce te-ai supărat pe el astăzi? 
-Abia acum am văzut cum arată un hipopotam! 
 
Un trecător îl observă pe Tică, care nu ajunge la sonerie, 
deși se chinuie de numa', numa'. 
Sună el, după care se apleacă spre Tică și zice: 
- Și acum ce facem, puișor? 
- Acum... fugiiiiiiiim! 



Tică se necăjea de două ceasuri să dezlege o problemă și 
nu reușea. Se duce, în fine, la tatăl său și-l roagă să i-o 
rezolve, dar nici el nu știe. Deznădăjduit, întreabă: 
- Tată, așadar mâine voi fi pedepsit pentru că tu nu ști să 
faci socoteli? 
 
- De ce tema ta pare scrisă de tatăl tău? Seamănă cu 
scrisul lui de mână! 
- Pentru că am folosit stiloul tatălui meu, domnule 
profesor! 
 
- Dacă ai îndepărta trompa unui elefănțel, cum ar mai 
putea mirosi el? 
- Cu trompă sau fără trompă, tot urât ar mirosi! 
 
Un trecător îl întreabă pe Tică: 
- Băiete, poți să-mi spui cât e ceasul? 
- Desigur, i-a răspuns Tică. Dar de ce vreți să știți? 
Oricum ora se schimbă tot timpul! 
 
Tică plângea pe holul școlii. Învățătoarea îl întreabă: 
- De ce plângi? 
- Un copil mi-a dat jos plăcinta! 
- A fost cu intenție? 
- Nu! A fost cu brânză. 
 
- Ce învață mai întâi un elev când merge la școală? 
 -Un elev învață mai întâi drumul spre școală. 
 
- Ce este răscoala? 
- Răscoala înseamnă atunci când nu găsesc creioanele 
colorate să răscolesc prin toată casa să le găsesc. 
 
- Fi-fi-fiți bun, u-u-unde se află ş-ş-şco-co-coala de-de 
bâl-bâl-bâlbâiţi? 
- La ce vă mai trebuie? Observ că vă bâlbâiți foarte bine! 



- Ți-am citit lucrarea de control. Foarte bună, dar e 
identică cu cea a colegului tău de bancă. Ce concluzie să 
trag de aici? întreabă profesorul. 
- Că și a lui e foarte bună, răspunde Tică. 
 
- Tată este adevărat ce ne-a învățat profesorul la școală? 
- Ce v-a zis? 
- Că noi trebuie să-i ajutăm mereu pe alții. 
- Firește, da, este adevărat. 
- Însă, atunci, alții ce ne fac? 
 
O fetiță care abia terminase prima săptămână de clasa 
pregătitoare vine supărată acasă și spune mamei: 
- Îmi pierd vremea cu școală. Nu știu să citesc, nu știu să 
scriu, știu doar să vorbesc și nu mă lasă! 
 
-Vai, dragul tatei, iar ai luat notă mică la istorie! 
- Dar, tăticule, nu-i vina mea! Doamna învățătoare m-a 
întrebat despre tot felul de chestii care s-au întâmplat 
înainte de a mă naște eu!!! 
 
Băiatul reclamă acasă că doamna învățătoare îl 
persecută. Exasperat, tatăl se duce la școală să o întrebe 
pe învățătoare ce se întâmplă. 
- Cum așa? se miră învățătoarea. Eu doar îl întreb tabla 
înmulțirii. Ia spune-mi, cât fac 7x6? 
Băiatul îi răspunde supărat: 
- Vezi, tată? Iar începe… 
 
- Spune-mi ce este predicatul? 
- Dragă doamnă învățătoare v-aș spune cu plăcere, dar 
nici eu nu știu!!! 
 
- Am un câine care mă simte de la un kilometru de casă. 
Ce părere ai despre asta? 
- Cred că ar trebui să faci urgent o baie. 



- Îți pun o întrebare, îi zice profesorul lui Tică. 
- Bine domnule profesor, dar numai una! 
- Unde este Timișoara pe hartă? 
- Acolo, răspunde Tică. 
- Unde acolo? 
- Asta este deja a doua întrebare... 
 
- Tică, dacă te rătăcești ziua în pădure și nu ai busola la 
tine, cum afli unde e nordul? 
- Foarte simplu, domnule profesor. Mă duc acasă să-mi 
iau busola! 
 
- Tică, trebuie să știi că Washington la vârsta ta a fost cel 
mai bun elev din clasă. 
- Da, dar atunci când Washington a fost de vârsta 
dumneavoastră, domnule profesor, a fost președintele 
Statelor Unite ale Americii. 
 
La examen Tică ia un bilet, nu știe. Ia altul, iarăși nu știe. 
Îl ia pe al treilea, de asemenea... Și așa al patrulea, al 
cincilea... Profesorul îl oprește și îi dă nota 5. Ceilalți elevi 
se revoltă: 
 - Pentru ce i-ați dat nota 5? 
 - Cum pentru ce? După cum caută, înseamnă că tot știe 
ceva..... 
 
Tică se duce la poștă să trimită o scrisoare în străinătate. 
- Par avion? îl întreabă funcționara.  
Tică o privește cu atenție, și apoi răspunde decis: 
- Nu! Nu păreți! 
 
Tică mergea pe cal. La un moment dat cade de pe cal. De 
ce? S-a terminat calul. 
 
Doi copii se joacă pe trotuar. Pe unul îl cheamă Tică, pe 
celălalt îl cheamă mama lui acasă. 



Trei cai pășteau pe o pajiște: unul este alb, unul este 
negru și unu-i mai încolo. 
 
Într-un magazin erau trei televizoare. 
Unul color, unul alb-negru și unul închis... 
 
Când spune un eschimos "Bună ziua!"? 
După ce învață românește. 
 
De ce dă câinele din coadă? 
Câinele dă din coadă pentru că, dacă ar fi invers, ar da 
coada din câine... 
 
Ce se înțelege prin cuvântul "meritoriu"? 
"Meritoriu" este teritoriul ocupat de o livadă cu meri. 
 
Cum o cheamă pe nevasta lui HERcule? 
Pe nevasta lui HERcule o cheamă FRAUcule. 
 
- Te văd că aduni sticle…De ce? 
- De plastic!!! 
 
- Ce-i maro și începe cu "O"? 
- O râmă. 
- Ce-i maro și începe cu "D"? 
- Două râme. 
- Ce-i maro și începe cu "T"? 
- Tot o râmă! 
 
La lecția de geografie, doamna învățătoare întreabă: 
- Tică, dacă în față ai nordul, în dreapta estul, în stânga 
vestul, în spate ce ai? 
- Rucsacul!!! 
 
- Tată, am test la istorie, spune-mi cine a luat Troia? 
- Bineînțeles că maică-ta, ea le pune la loc pe toate! 



- Tică, te-a căutat un fost coleg de școală primară? 
- Da? Cum îl cheamă? 
- Am uitat, dar era înalt, brunet și cu chelie… 
- Atunci nu mi-a fost coleg. N-am avut în clasă pe nimeni 
cu chelie… 
 
- Domnule, cum vă numiți? 
- Ro-ro-mâ-mâ-nes-cu Ti-ti-ti-că. 
- Nu vă supărați, sunteți bâlbâit? 
- Nu, tata era bâlbâit, iar funcționarul de la evidența 
populației nu a știut. 
 
- La ce îți mai folosește telefonul fix? 
- Să găsesc telefonul mobil prin casă… 
 
- De ce își pun leneșii pâinea în ciorbă? 
- Ca să nu caște gura de două ori! 
 
- Ce face găina după ce a ouat? 
- Publicitate! 
 
- Ce este perfect rotund și din sticlă? 
- Un cub din lemn. 
 
- Ce e roșie și strică dinții? 
- Cărămida! 
 
- Cum este zebra? Albă cu dungi negre sau neagră cu 
dungi albe? 
- Da! 
 
- Stimată doamnă, v-am adus felicitările mele? 
- Mulțumesc, stimate domn, unde sunt? 
 
- De ce tragi de sfoara aia? 
- Am încercat s-o împing, dar se îndoaie. 



- Ceaiul tău este grozav! 
- Da, e adus tocmai din Anglia… 
- Formidabil! Și e încă cald… 
 
- Ce face o broască la bibliotecă? 
- Stă în ușă. 
 
- Alo? 
- Da! 
- Institutul internațional de astrofizică, prospecțiuni 
intergalactice, studiul quasarilor și determinarea 
universurilor ciclice cu structură toroidală? 
- Da, noi suntem! 
- Cu Gogu de la cazane, vă rog! 
 
- Tică, de ce ai întârziat azi la serviciu? 
- Păi, mi-ați spus ieri să-mi citesc ziarul acasă... 
 
- Băi, Tică, știi tu ce-i un "lator"?  
- Nu știu! Dar cum îți veni în cap cuvântu' ăsta? 
- Păi, uite, a zis fecioru' lu' vecinu' meu că-și ia un cal cu 
"lator"?. 
 
- Tică, văd că ți-ai luat un câine. Este de rasă pură? 
- Pură, răspunde Tică. 
- Are și arbore genealogic? 
- Nu e nevoie, folosește arborele din curte! 
 
- Tică, ce faci în timpul liber? 
- Stau pe fotoliu și mă uit la televizor. 
- Nu crezi că e timpul să îți schimbi puțin viața? 
- Ce ai vrea să fac?... Să stau pe televizor și să mă uit la 
fotoliu??? 
 
- Ce este litrul? 
- E ceva ca și metrul, numai că acesta curge!!! 



Tică stă cocoțat în cireșul din livada vecinilor. Deodată, 
vine vecinul și-l întreabă: 
- Tică, ce cauți acolo? 
- Mănânc cireșe! 
- Din cireșul meu? 
- Nu, mi-am adus cireșe de acasă! 
 
- Tu știi să înoți? îl întreabă doamna învățătoare pe Tică. 
- Da, doamna învățătoare! 
- Și unde ai învățat să înoți? 
- În apă, doamna învățătoare! 
 
- Tică, tu te culci vreodată supărat? 
- Nu! Niciodată!!! Rămân mereu până termin cearta și 
apoi mă culc liniștit! 
 
Tică e oprit de un polițist, care îi spune: 
- Dați-mi numele și prenumele! 
- Ce? Și pe urmă eu cum mă mai numesc? 
 
- Pisica noastră este foarte harnică. Nu trece o 
săptămână să nu prindă un șoarece. 
- Împrumută-mi-o și mie că și noi avem șoareci acasă! 
- Pisica mea n-o împrumut! Mai bine aduci șoarecii la noi! 
 
- Domnule profesor, vă rog să îmi spuneți drept, Tică al 
meu, la câte teste a luat notă mică? 
 - Cu cel de mâine, la șase teste!!! 
 
- Tică, ai mai primit până acum nota 4 în catalog? 
- Nu, domnule profesor! 
- Bravo, vom corecta de îndată această lipsă a ta! 
 
- Din ce familie de animale face parte șarpele cu ochelari? 
întreabă profesorul de biologie. 
- Din familia animalelor cu vedere slabă, răspunde Tică. 



- De ce leul are capul așa de mare? 
- Ca să nu poată ieși printre gratiile cuștii! 
 
- Câți oameni mari s-au născut în orașul vostru? întreabă 
inspectorul pe Tică. 
- În orașul nostru nu s-a născut nici un om mare, 
răspunde Tică. Toți erau mici când s-au născut! 
 
- Tică, încearcă să scrii și tu mai citeț! spune doamna 
învățătoare. 
- Da, dar dacă voi scrie mai citeț o să vreți apoi să scriu 
și fără greșeli! 
 
- De ce caietul tău de teme la matematică este gol? 
- Pentru că eu îmi fac temele doar cu calcule mintale!  
 
- Cum se numesc viețuitoarele care trăiesc și pe apă și pe 
uscat? 
- Marinari, domnule profesor! 
 
- Unde a fost semnată declarația de la Izlaz? 
- În josul paginii, domnule profesor! 
 
- Ce crezi că este mai aproape de noi: Luna sau Parisul? 
- Luna, domnule profesor, că o văd aproape în fiecare 
seară, pe când Parisul cine știe unde este... 
 
- Ce este infinitul? 
- Infinitul este o coloană pe care am văzut-o când am 
fost în excursie la Târgu-Jiu! 
 
- Crezi că Luna este locuită? 
- Bineînțeles! Tu nu vezi că este luminată! 
 
- Tică, grăbește-te, că întârzii la școală? 
- Fii liniștită, mamă, este deschisă toată ziua! 



- Dacă stai cuminte am să îți scot măseaua cariată fără 
durere. 
- Nu s-ar putea să-mi scoateți doar durerea, fără să-mi 
scoateți și măseaua? 
 
- Mamă, să știi că profesorul meu de desen nu a văzut 
niciodată o pisică. 
-De unde știi? 
- Păi azi, după ce m-am străduit să desenez o pisicuță, 
m-a întrebat: „Ce lighioană mai e și asta?” 
 
- Tată, unde este Africa? 
- Nu știu exact, dar cred că nu este prea departe... La 
servici avem un african care vine în fiecare dimineață cu 
bicicleta! 
 
- Tată, 1000 de lei înseamnă mult? 
- Depinde... Vrei să-i câștigi muncind sau să-i cheltui? 
 
- De ce au inventat oamenii electricitatea? 
- Păi, dacă nu o inventau, acum ne-am uita la televizor cu 
lumânarea!!! 
 
- Profesorul de matematică mă sună că nu ţi-ai făcut 
tema, diriginta mă sună că ai vorbit neîntrebat la mai 
multe ore... spune-mi, ce-i de făcut? 
- Păi... renunță la telefon!!! 
 
- Mamă, azi doamna învățătoare m-a lăudat!!! 
- Şi ce a spus? 
- A spus către copiii din clasă: „Astăzi ați cam fost 
neastâmpărați, iar Tică v-a întrecut pe toți!” 
 
- Tică, zice mama, ne împrumuți și nouă Playstation-ul? 
- De ce? Vreți să vă jucați la ora asta? 
- Nu, vrem să dormim!!! 



- Profesorul de geografie m-a certat pentru că n-am știu 
unde sunt Alpii... 
- Bine ți-a făcut! Altă dată să nu mai uiți unde-ți pui 
lucrurile! 
 
- Tică, ai învățat pe de rost tabla înmulțirii? 
- Da, mai am doar o strofă... 
 
- Când folosești mânușile de cauciuc? 
- Le folosesc atunci când vreau să mă spăl pe mâini și nu 
vreau să mă ud. 
 
- Mamă, mamă, e un șoarece în oala cu lapte! 
- Și ce-ai făcut? 
- Am băgat și pisica... 
 
- Eu locuiesc undeva înafara Londrei... 
- Și unde anume? 
- La Timișoara. 
 
- Tică, te mai doare măseaua de minte? 
- Nu știu! 
- Cum nu știi? 
- Păi... a rămas la dentist! 
 
- Cum te numești? 
- Ticăăă... 
- Spune frumos! 
- Frumooos... 
 
- Îmi spuneți, vă rog, cum ajung la gară? 
- Mergeți înainte până la capătul străzii, apoi vreo 500 m 
pe lângă pădurice, treceți podul, mergeți încă 500 m pe 
lângă lac și ați ajuns.  
- Dar de ce ați pus gara așa departe de sat? 
- Păi, ne-am gândit să fie mai aproape de calea ferată. 



- Tică, de ce n-ai umflat roțile bicicletei? 
- Păi nu mi-a încăput capul între spițe! 
 
Un tânăr îl întreabă pe Tică: 
- Nu vă supărați, îmi spuneți cum ajung la facultate? 
- Învățând! răspunde Tică. 
 
Tică, la restaurant, îl cheamă pe ospătar și zice: 
- Gustă, te rog, supa? 
- De ce, este prea caldă? 
Tică întreabă din nou: 
- Gustă, te rog, supa? 
- De ce, este prea rece? 
Ospătarul, obosit de ghicit, cedează și, când vrea să 
guste, întreabă: 
- Unde-i lingura?  
- Păi, vezi… 
 
- Măi Tică, aseară aproape că l-am văzut pe tatăl tău? 
- Ce vorbă-i asta? Ori l-ai văzut, ori nu l-ai văzut? 
- Poartă la servici salopetă albastră? 
- Da, poartă... 
- Are numărul 55 scris mare pe salopetă? 
- Da, are... 
- E, apoi d-aia zic, eu l-am văzut pe cel care poartă 
salopeta cu numărul 54. 
 
Pe la 12 noaptea, Tică sună la ușa vecinului și-l întreabă: 
- Aveți cerneală? 
- Nu am! răspunde vecinul somnoros. 
Tică pleacă, dar pe la 3 dimineața se întoarce și sună din 
nou la ușa vecinului. Vecinul deschide și Tică zice: 
- Vecine, ți-am adus cerneală! 
 
- De ce zboară păsările în țările calde? 
- Pentru că e prea departe să meargă pe jos. 



- Tică, ai citit „Iarna pe uliță”? 
- Doamna învățătoare, eu nu citesc nici vara pe terasă și 
vreți să citesc iarna pe uliță? 
 
La dentist, mama îl roagă pe Tică: 
- Tică, te rog ascultă, deschide gura și spune „Aaaa”, 
pentru ca doctorul să poată să-și scoată degetele… 
 
- Tică, știi împotriva a ce ți-am făcut vaccinul? 
- Da, împotriva voinței mele! 
 
- Ce ai de gând să faci azi? 
- Nimic! 
- Păi tot nimic ai făcut și ieri! 
- Da… Dar nu am terminat… 
 
- Tică, imaginează-ți că ești într-o barcă, în mijlocul unui 
lac mare și ai rămas fără vâsle. Ce faci ca să ajungi la 
mal? 
- Mă opresc din imaginat, răspunde Tică. 
 
Tică iese la un suc cu un prieten. 
- Ce suc bei? întreabă prietenul. 
- Ce îți iei și tu, răspunde Tică. 
- Ospătar, adu două sucuri de mere, te rog! spune 
prietenul. 
La care, Tică zice: 
- Ospătar, te rog adu-mi și mie la fel! 
 
- Trezește-te că sună ceasul… 
- Lasă, îl sun eu mai târziu! 
 
Tică și un prieten de-al lui au plecat de la restaurant spre 
casă. Tică zice: 
- Am uitat să merg la toaletă! 
- Lasă că te învăț eu! îi răspunde prietenul lui. 



- De ce trăiesc unii pești numai în apă sărată? 
- Pentru că piperul îi face să strănute. 
  
- Tică, zi-mi două ape din România, întreabă profesorul 
de geografie. 
- Apa plată și apa minerală, domnule profesor! 
 
Un doctor își deschide un cabinet și în timp ce aștepta să 
vină pacienți, intră Tică. Doctorul, dorind să pară ocupat, 
ridică receptorul telefonului și vorbește ca și cum ar face 
o programare. După ce încheie „convorbirea”, întreabă: 
- Cu ce vă pot ajuta? 
- Sunt de la Telefoane și am venit să vă fac conexiunea la 
telefon, răspunde Tică. 
 
Tică intră într-un magazin, purtând pe umăr un papagal 
imens, viu colorat. Vânzătoarea exclamă, uimită:  
-Vai, ce frumos este! De unde îl ai? 
-Din Africa, răspunde papagalul. 
 
Tică şi cu un prieten de-al lui caută un brad de Crăciun. 
După o zi întreagă de umblat, prietenul său îi spune: 
-Auzi, n-ar fi mai bine să cumpărăm unul așa, fără 
globuri? 
 
- Știi că există viață și fără FACEBOOK și fără INTERNET? 
- Da... Dă-mi și mie link-ul!!! 
 
Wikipedia: Eu știu totul! 
Google: Eu am de toate! 
Facebook: Eu știu pe toată lumea! 
Internet: Fără mine nu aveți valoare! 
ENEL: Serios? 
 
- Cum se spune în engleză „a căuta”? 
- To GOOGLE! 



 
 
 

Mulțumesc tuturor celor care 
mă învață să-mi amintesc trecutul 

cu nostalgie și umor... 
 

...să trăiesc prezentul cu bucurie, armonie, 
curaj, încredere, înțelegere, răbdare... 

 
...și să privesc viitorul cu speranță, 

perseverență, entuziasm și optimism. 
TICĂ 
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