




















































D`ale voluntarilor...
E bine...! şi mă bucur… râvnesc...! şi simt cum curge prin vene al meu 

sânge. Mirosul florilor mă-mbată şi nu-mi doresc nimic. Speranţa-n mine 
încolteşte şi-ncerc... şi vreau, eu pot... 

Nimic nu mă învinge! Poţi spune că-s nebună dar simt că pot să zbor. 
Sunt liberă ... M-asemăn cu o pasăre măiastră ce în al său zbor zâmbeşte şi 
încearcă s-atingă înalte culmi… privesc acum natura, aud.... mă cheamă şi ma 
vrea! Iar eu, copil nebun ce sunt, las iarba să-mi mângâie piciorul şi-aşa dispar 
încet către necunoscut..... 

Şi totul pare din mătase şi satin! De-asta tot ce-i frumos durează al naibii 
de puţin!

Madalina Bicu

Soţul se ceartă cu soţia: 

- Vorbeşti că o idioată! 

- Vorbesc că să fie pe înţelesul tău!

O gaina a fost calcata de un tractor. Gaina se ridica, se scutura:
-Uite asta barbat!

Vine soțul acasă beat...soția îl asteapta în prag pregatita cu o tigaie în mână, la care soțul: 
-Du-te și te culcă, nu mi-e foame!

Vine soțul acasă beat...soția îl asteapta în prag pregatita cu o tigaie în mână, la care soțul: 
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"- Acuzat, recunoaste ca ai gresit. 

- Imposibil, domnule judecator, pledoaria 

avocatului m-a convis ca nu am furat..."

- Ospatar! ma uit ciudat la sarmalele astea, ai 
idee cat de vechi sunt? 
- Cu parere de rau, lucrez aici doar de două 
saptamani.

- Ospatar! ma uit ciudat la sarmalele astea, ai 
idee cat de vechi sunt? 
- Cu parere de rau, lucrez aici doar de două 
saptamani.

Un roman face cunostinta cu un arab: 

- Ali Baba. 

- Ion. Barbat!

Un băiețel intră plângând în casă. Maică-sa: 
-Ce-ai mă de plângi? -Tata repară gardul și și-a dat cu ciocanul peste degete. 
-Păi asta e de râs,nu de plâns! -Așa am crezut și eu...
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-Păi asta e de râs,nu de plâns! -Așa am crezut și eu...

Ce vor avea afisat la pompa, in 2015, benzinariile: 
„Fa-ti plinul si primesti cadou o masina."
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