בדיחות על רומנים
עם שמצליח לעורר חיוך אצל החבר'ה .אז ככה קצת על קצה המזלג:
שאלה :כמה זמן לוקח לכרטיסן לבדוק אוטובוס של רומנים?
תשובה :אפס ,איך שהוא עלה ,כולם ירדו.
שאלה :מה כותבים על מצבה של רומני?
תשובה :הוא לקח הכל בקלות
שאלה" :מה הפתגם המפורסם ביותר ברומניה"?
תשובה" :אל תסתכל בקנקן ,קח אותו"...
רומני אחד ביקר את חברו ביום כיפור.
ולהפתעתו הרבה מגלה הרומני כי חברו נהנה מעוף צלוי בעל ריח מאוד מגרה" .מה קרה לך?" ,אמר הרומני,
"אתה לא יודע שהיום יום כיפור"?
ענה לו החבר" ,אני לא חטאתי ולא גנבתי כל השנה ,מדוע אני צריך לצום"?
חשב הרומני ואמר" ,אני לא מוצא שום הגיון בכך ששנה שלמה אתה לא גונב בשביל לאכול יום אחד"...
מה זה רומני על רומני?
סולם גנבים
שאלה" :מה מלמדים בבית ספר לנהיגה ברומניה"?
תשובה" :כיצד לפרוץ למכונית בעזרת סיכת ביטחון"...
איך מזהים חתול רומני?
איך שלא תזרוק אותו הוא תמיד יפול על הראש!
אחרי הופעה של זמר בכלא כולם בראים לדבר איתו .ואז איזה רומני מתפרץ וצועק :וואוווו יש לי את כל
הדיסקים שלך ,את כל התמונות שלך ,וגם.....את המערכת סטריאו והמקרר שלך !!
שאלה" :מה כתוב על הקיר בבית כנסת ברומניה"?
תשובה" :תפילה בעיניים עצומות על אחריותך בלבד"...
שאלה" :מדוע ברומניה אין איידס"?
תשובה" :משום שאיידס זו מחלה של המאה העשרים והם עדיין חיים במאה התשע-עשרה"...
שאלה" :מה הפתגם המפורסם ביותר ברומניה"?
תשובה" :אל תסתכל בקנקן ,קח אותו"...
שאלה" :למה פסי הרכבת ברומניה הולכים בזגזג"?
תשובה" :כדי שנהג הקטר יוכל תמיד לוודא שלא גנבו לו את הקרון האחרון"...
איך רומני לומד לשחות?
לגנוב...להחביא....לגנוב....להחביא...
בישיבת הממשלה של רומניה ,מודיע שר החוץ לראש הממשלה ששר הבטחון גנב לו את השעון.
עונה לו ראש הממשלה" :אל תדאג אני מיד מטפל בעניין".
אחרי חמש דקות ,חוזר אליו ראש הממשלה עם השעון.
שואל אותו שר החוץ" :נו ,ומה אמר שר הביטחון "? אומר לו ראש הממשלה" :הוא אפילו לא הרגיש".

