
Nr.  
Crt. 

Jingle Traducere în limba română Difuzat la data, ora 

1.  
 If sex is a pain in the ass?! 

Than you do you in wrong! 
Rock FM, Clasic Rock! 

Dacă sexul e o durere în fund? 
Atunci greşeşti! Rock FM, rock 
clasic! 

14 dec.- 17:18, 22:52 
15 dec.- 09:03, 19:51 
16.dec.-11:41, 16:45, 
22:08 
17 dec.- 08:14, 13:54. 

2.  
 

I've got big balls. 
Rock FM, Clasic Rock! 
 

Am nişte testicole (sau „bile” - 
n.n.) mari. 
Rock FM, rock clasic! 

14 dec.- 18:47 
15 dec-10:36,16:01, 

21:09 
16.dec.- 07:32, 12:23, 

13:01, 18:03, 
23:36 

17 dec.- 09:40, 15:09. 

3.  
I’m bring sexy ... 
He was gone bring sexy 
back! But he lost the receipt! 
Rock FM, Clasic Rock! 

O să am un (…) sexy ...; 
El a putut avea un fund sexy! Dar 

el a pierdut reţeta. 
Rock FM, rock clasic! 

14 dec.- 19:22 
15 dec-11:17,16:43, 
21:54 
16 dec.- 13:37, 18:40 
17 dec.- 10:42, 16:01 

4.  –Ho, ho, ho! 
–Hey Santa don't say that! 
–Why? 
–Because in Romania, „ho” 
means „stop”! 
–I can do my  randiens 
spoke Romanian? 
–Oh, yes they do, you stupid, 
fat busted! 
Rock FM, Clasic Rock! 

–Ho, ho, ho! 
–Hei, Moş Crăciun nu spune asta! 
–De ce? 
–Pentru că în România, „ho” 
înseamnă „stop”! 
–Eu pot face mitocanii mei să 
vorbească româneşte? 
–Oh, da ei pot, tu prostule, 
grăsanule neatrăgător! 
Rock FM, rock clasic! 

16 dec.- 08:27, 09:31 
17 dec.- 13:25 

5.  –Sometimes they arrive in 
the morning and they smell 
like sex! 
–„Rock in the morning”! ” 
Rock FM, Clasic Rock! 

–Uneori ei ajung dimineaţa şi 
miros a sex! 
– „Rock in the 
morning”(denumirea emisiunii-
n.n.) Rock FM, rock clasic! 

15 dec.- 09:21 
16 dec.- 08:51 
17 dec.- 8:56 

6.  
 Bărbat: Get better! 

Femeie: Oh, yes! 
B: Younger!      F: Oh… 
B: Smarter!      F: Oh… 
B: Wilder!         F: Oh ... 
B: Did you get it?; 
Rock FM, Clasic Rock! 

Bărbat: Mai bine! 
(O voce de femeie, pe parcursul 
dialogului, exclamă cu diferite 
intonaţii): Femeie: Oh, da! 
B: Mai tânăr!          F: Oh… 
B: Mai inteligent!    F: Oh… 
B: Mai sălbatic!      F: Oh ... 
B: Ai priceput? 

Rock FM, clasic rock! 

15 dec.- 10:43 
16 dec.- 10:48 
17 dec.- 11:32 

7.  
 

The only remedy for sex (s-a 
inserat sunet sexy - voce de 
femeie), more sex, therefore, 
the only remedy for rock is 
more, and more rock, 

Rock FM, Clasic Rock! 

Singurul remediu pentru sex 
(sunet sexy - voce de femeie), 
mai mult sex, de aceea, singurul 
remediu pentru rock este mai 
mult, şi mai mult rock, 

Rock FM, rock clasic! 

15 dec.- 11:49 
16 dec.- 11:44 
 

8.  So, Mammy can kiss Santa's Deci, mămica poate săruta lui 15 dec.- 15:30 



 in to the missile toe (sau 
„under the mistletoe”-n.n.) 
and no one cares but I 
sodomised one elf, a 
different body freacks out! So 
much for happy hollyday! 

Rock FM, Clasic Rock! 

Moş Crăciun în („missile toe” ar 
putea însemna „acea parte a 
organului sexual al bărbatului 
vizibilă prin îmbrăcăminte” - sau 
„sub vâsc”- „under the mistletoe”, 
„mistletoe”, care ar însemna în 
limba română „vâsc”-n.n.) şi 
nimănui nu îi pasă, dar eu am 
sodomizat un elf, un tip diferit s-a 
speriat! Atât de mult pentru 
sărbători fericite! 

Rock FM, rock clasic! 

16 dec.- 12:29, 21:32 
 

9.  –A wife is like a mistress for 
the young man and a nurse 
for the old ones! Rock music! 
–Fuck it! 
–Is with you the whole of 
your life! 

Rock FM, Clasic Rock! 

–O soţie este ca o amantă pentru 
un tânăr şi o asistentă medicală 
pentru cei bătrâni! Muzica rock! 
–La dracu! 
–Este cu tine toată viaţa ta! 

Rock FM, rock clasic! 
 

15 dec.- 13:45 
16 dec.- 13:44 
17 dec.- 14:11 

 


