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Să ne rîdem (sic!)  
 
 

Opincarul Ionică: – Să ne rîdem (sic!)   
O pacientă îl întrebă pe un psihiatru cunoscut (AtenŃie! Nu pe un psiholog.) cum de îşi dă seama dacă 

omul cu care vorbeşte e întreg la minte. 
– Nimic mai simplu, doamnă. E suficient să-i pun o întrebare care, pentru un om normal, nu 

reprezintă nici o dificultate. De exemplu, după cum se ştie, căpitanul Cook a călătorit de 3 ori în jurul lumii. 
În timpul uneia dintre ele a murit. În a cîta călătorie? 

Femeia meditează o habă1 de vreme (adică, un anumit timp), apoi zice cu un zîmbet forŃat: 
– N-aŃi putea să daŃi un alt exemplu? Trebuie să recunosc că stau cam rău la istorie. 
 

Glosar:    
1- Habă = Şezătoare, clacă, priveghi: 

„Prostu-i badea, n-are coarne, 
Vine-n habă, numa doarme”   

 
P.S. 

Un sfat: Fereşte-te de proşti, pentru că au mintea odihnită. 
                          Iar pentru mine: Fereşte-mă Doamne, de prieteni, că de duşmani mă feresc singur. 

Tainicul Dinu : – Nu înŃeleg amestecul de habe în bancul slab şi diversele sale înŃelesuri şi mai ales 
P.S.-ul. 

Opincarul Ionică: – Ei nu înŃelegi.  
 Bancul mi-a plăcut mie. 

Şi ar fi fost culmea să-Ńi placă şi Ńie. 
Iar cuvîntu habă (nu habe) se găsea scris în el, în banc.  
Eu doar am încercat să-l explic, ştiind că tu nu-l cunoşti, nu-i cunoşti sensul. 
Vezi şi paranteza şi apoi am dat şi în glosar explicaŃia. 
Iar referitor la P.S.-ul cu ale sale diverse înŃelesuri cum zici tu, nu prea am multe să-Ńi explic, 

deoarece am crezut de cuviinŃă că două idei se desprind din el, din el bancul, una pentru tine, adică  
„Fereşte-te de proşti, pentru că au mintea odihnită.”,  

iar a doua pentru mine, adică   
„Fereşte-mă Doamne, de prieteni, că de duşmani mă feresc singur.” 

Dacă vrei, şi cred că vrei, am vrut să spun mai pe larg, mai pe înŃelesul tău, că ultima idee ar fi fost 
cam aşa : 

„Fereşte-mă Doamne, de prieteni proşti ca-n acest banc, adică să nu am parte, că de duşmani 
mă feresc singur.” 

Aşa că nu este nimic deosebit, ci doar nişte îndoieli de-ale tale. 
Pa! Pa! Papa. 
 
 
 
 
 
  
 
 


