Replici amuzante auzite Ã®n autobuz! Tu te regÄƒseÈ™ti
printre ele?

2017-07-27 16:23:26

Cele mai amuzante replici schimbate de cÄƒlÄƒtori în mijloacele de transport din comun sunt adunate, de mai bine de un an, p
o paginÄƒ de Facebook intitulatÄƒ ?Auzite în RATB?.
CITEÈ˜TE È˜I
... AtenÈ›ie, argeÈ™eni! Amenzi usturÄƒtoare pentru depozitarea haoticÄƒ a gunoiului

?AdevÄƒrul? vÄƒ prezintÄƒ o selecÅ£ie cu cele mai amuzante replici relatate de cÄƒlÄƒtori pe pagina ?Auzite în RATB?.
1. BÄƒ, femeie, data viitoare sÄƒ iei dricul pânÄƒ la cimitir, dacÄƒ nu suporÅ£i aglomeraÅ£ia.
2. Un cÄƒlÄƒtor ÅŸoptind cÄƒtre un altul:
- Auzi, ÅŸtii cumva dacÄƒ sunt controlori în autobuz?
- Da, rÄƒspunde o doamnÄƒ de alÄƒturi.
CÄƒlÄƒtorul pleacÄƒ, iar cel de-al doilea o întreabÄƒ pe aceasta:
- DumneavoastrÄƒ sunteÅ£i, aÅŸa-i?
- Da, rÄƒspunde doamna zâmbind!
3. - Cobori?
- Nu, urc. La ceruri (semnul crucii). AÅŸa sÄƒ ne ajute Dumnezeu.
4. - DoamnÄƒ, de ce aÅ£i deschis geamul? CÄƒ îmi plouÄƒ în cap.
- PÄƒi, dacÄƒ aveÅ£i capul gol!
5. RATB-ul full. UrcÄƒ un tip, mort de beat. Se închid uÅŸile, iar insul strigÄƒ la ÅŸofer:
- Åžefule, cred cÄƒ mi-ai prins mâna!
- PÄƒi, crezi sau chiar Å£i-am prins-o?
- Mi-ai prins-o, ÅŸefu! (se deschid uÅŸile, acesta îÅŸi recupereazÄƒ mâna). Gata, ÅŸefule! Oricum nu simt nimic, cÄƒ-s p
data viitoare, mai cu atenÅ£ie!
6. - Nu vÄƒ mai uitaÅ£i, doamnÄƒ, aÅŸa mult la mine, am nevastÄƒ acasÄƒ.
- Nu mÄƒ uit, domnule, la tine. MÄƒ uit în gol, cÄƒ am ÅŸi eu bÄƒrbat acasÄƒ.
7. CÄƒlÄƒtor coborând dintr-un 62 plin:
- Zici cÄƒ am mers cu Titanicul, sÄƒ moarÄƒ viaÅ£a mea!
8. - Hai, copilu, coboarÄƒ azi!
- Stai, bre, cÄƒ nu e moartea în spatele tÄƒu!
9. Doi liceeni grÄƒbiÅ£i discutau dacÄƒ ajung la ore:
- Am încredere în ÅŸofer cÄƒ ajungem în 15 minute!
- Åži eu am crezut odatÄƒ...
10. - Degeaba vÄƒ închinaÅ£i, doamnÄƒ, la fiecare staÅ£ie. Când e sÄƒ vinÄƒ controlul toÅ£i sfinÅ£ii fug!
11. - Am timp sÄƒ fac un copil în tramaviul Äƒsta ÅŸi sÄƒ îl ÅŸi botez pânÄƒ ajung la muncÄƒ.
12. - Închide geamul cÄƒ e frig afarÄƒ!
- Poftim, l-am închis! Acum e cald afarÄƒ?

13. - Ce aÅ£i fÄƒcut azi la ÅŸcoalÄƒ, întreabÄƒ bunica?
- Mate, românÄƒ etc, enumÄƒrÄƒ bÄƒiatul de vreo 8-9 ani, cu ochii pe gheam.
- Multe! ExclamÄƒ bunica!
- Da, viaÅ£a-i o povarÄƒ!
14. - Cred cÄƒ am greÅŸit autobuzul...
- Nu e 104 Äƒsta?
- BÄƒi, nu cred! Ä‚sta are aer condiÅ£ionat.
15. - Auzi, tinere, nu ai vrea sÄƒ te ridici de pe scaun?
- Ba da, dar mi-e fricÄƒ cÄƒ îmi luaÅ£i locul!
16. Controlorul cÄƒtre un bÄƒrbat:
- MÄƒ trataÅ£i cu spatele?
- Am vrut sÄƒ nu ne certÄƒm!
17. ? Un act de identitate!
- Nu am!
- În cazul Äƒsta, coborâÅ£i la prima sÄƒ vÄƒ legitimaÅ£i!
- Nu vreau!
- Domnule, legitimaÅ£i-vÄƒ sau cem Jandarmeria la urmÄƒtoarea!
- Da, sunÄƒ-i sÄƒ te ia de aici cÄƒ deja mÄƒ enervezi!
18. - Abonamentul la control, vÄƒ rog!
- L-am uitat acasÄƒ, îmi cer scuze!
- Atunci trebuie sÄƒ coborâm sÄƒ vÄƒ legitimÄƒm!
- Nu, trebuie sÄƒ ajung la examen. DacÄƒ îl pic o sÄƒ ajung ca dumneavoastrÄƒ!
19. Nu vÄƒ supÄƒraÅ£i, puteÅ£i lÄƒsa mâna jos?
- VÄƒ încurcÄƒ?
- Da!
- La ce, doamnÄƒ?
- La respirat!
20. Doi liceeni în RATB:
- Å¢ine-te, bro, cÄƒ Äƒsta viseazÄƒ sÄƒ ajungÄƒ pilot Nascar.
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