
 

Ce glume spun europenii despre vecinii 

lor.„Ce fac mamele belgiene când apa din 

cadă este prea caldă pentru bebeluşi? Îşi 

pun o pereche de mânuşi” 
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Când spui Europa te gândeşti la bătrânul continent, la crize (imigranţilor, din Grecia, Uniunea Europeană), la 

fotbal, la cultură, dar şi la contraste. 

În acelaşi timp este şi locul unde trăiesc zeci de culturi care dezvoltă afinităţi una pentru cealălaltă, rivalităţi sau se 

iau peste picior. De exemplu, este cunoscută frăţia noastră cu moldoveni, dar şi rivalitatea cu maghiarii. 

Romain Seignovert s-a gândit să speculeze aceste lucruri şi a publicat o carte cu glumele şi bancurile spuse de 

anumite ţări europene despre vecinii lor. 

Câteva glume din carte: 



„Care este diferenţa dintre suedezi şi finlandezi? Suedezii au vecini drăguţi” sau modul în care portughezii care râd 

de aroganţa spaniolilor „Potrivit unui sondaj recent, 11 din 10 spanioli au declarat că se simt superiori celorlalte 

culturi”. 

Polonezii râd de jucătorii de fotbal ai Germaniei. „Jucătorii de fotbal germani sunt ca mâncarea germană: dacă nu 

este importată din Polonia atunci nu sunt este bună” 

Italia 

Afiş pe un autobuz: Nu vorbi cu şoferii. Au nevoie de mâini pentru condus. 

Trei motive pentru care Isus a fost italian: numai un fiu italian trăieşte cu mama lui până la 30 de ani. Numai un fiu 

italian ar putea crede despre mama lui că este încă virgină. Numai o mamă italiancă ar putea crede despre fiul ei că 

este Dumnezeu. 

Belgia despre Olanda 

„Cum începe fiecare reţetă de gătit olandeză? Împrumută şase ouă, 200g de făină, jumătate de litru de lapte...” 

„Ce fac mamele belgiene când apa din cadă este prea caldă pentru bebeluşi? Îşi pun o pereche de mânuşi” 

Marea Britanie 

Englezul: „Aduc şase sticle de bitter” 

Irlandezul: Aduc şase sticle de Guiness 

Scoţianul: Aduc şase prieteni 

Danemarca despre Suedia 

„Care este cel mai bun lucru care a venit vreodată din Suedia? Un ferrybot gol” 

Germania despre Polonia 

Când este Crăciunul în Polonia? La două zile după cel din Germania 

Austria despre Germania 

Marea diferenţă dintre austrieci şi germani este că germanii ar vrea să-i înţeleagă pe austrieci, dar nu pot, iar 

austriecii îi înţeleg pe germani, dar ar prefera să nu-i înţeleagă. 

România despre Ungaria 

Mi-am făcut toate testele, iar doctorul îmi spune că nu este nicio îndoială, sunt xenofob. Încă o boală pe care am 

luat-o de la unguri. 

Belgia despre Franţa 

De ce au ales francezii cocoşul drept simbol naţional? Pentru că este singurul animal care cântă atunci când este în 

rahat până la genunchi. 

 


