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M-am apropiat de „lumea bancurilor” din mai multe motive:
– sunt  o  persoană  care  apreciază  orice  manifestare  a  spiritului

uman, indiferent de nivel, domeniu și formă;
– îmi place să râd și, la rândul meu, să creez bună-dispoziție celor din

jur;
– noi, românii, avem și tradiție în domeniu – vezi snoavele populare;
– datorită transmiterii orale, bancurile se aseamănă într-un fel cu

folclorul. „Procesul de creație” este același. Prin șlefuirea de către gene-
rații (în cazul folclorului) sau de către șiruri de oameni cu spirit (în cazul
bancurilor), se nasc mereu variante și chiar bancuri noi.

Așadar, chiar dacă veți întâlni în paginile ce urmează lucruri știute, vă
puteți bucura de ele ca de unele noi.



„Badea meu cel cu mustețe
Nu-i cărunt de bătrânețe,
Că-i cărunt de poale crețe
La câte le-o dat binețe.”

(din folclorul bihorean)



APEL

A
accident
Iarnă, februarie, minus douăzeci de grade. Ion și cu Gheorghe erau la

pădure, la tăiat de lemne. Gheorghe, cu o căciulă mare pe cap; Ion, cu
capul gol, urechile vinete și promoroacă pe păr. Gheorghe îl întreabă:

– Mă Ioane, di ce nu ți-ai luat șapca aia cu urechi pe care ai adus-o din
Rusia?

– De la accidentul de anul trecut n-am mai luat-o.
– Ce accident, mă?
– Bai mare. Eram ca și acum, în pădure la lemne, cu Pătru, și aveam

șapca cu urechi pe cap. Pătru m-o strîgat să mă duc să-mi deie un vinars și
io n-am auzît!

acord
Un tip, într-un tren, întreabă conductorul:
– Se poate fuma în compartiment?
– Numai cu acordul tovarăşilor de călătorie!

7



– Bine, dar vedeţi că sunt singur!
– Îmi pare rău, în această situaţie va trebui să aşteptaţi până mai urcă

cineva.

alcool
Părerea medicului (dacă îți este soție) despre performanțele bahice:
– Dacă ai fost la o petrecere, ai băut mult și, spre deosebire de parte-

neri, nu te-ai îmbătat, asta demonstrează faptul grav că organismul s-a
obișnuit cu acest drog periculos – alcoolul.

– Dacă ai fost la o petrecere și ai consumat și tu, la fel ca toți ceilalți, o
cantitate rezonabilă, care însă te-a afectat, asta demonstrează faptul că
ficatul începe să cedeze.

– Dacă ai fost la o petrecere și tu te-ai cherchelit primul, înseamnă că
organismul este slăbit, a ajuns la o anumită saturație și nu mai suportă…

– Dacă ai fost la o petrecere și nu ai băut aproape nimic, dar totuși
te-ai simțit bine, înseamnă că pentru tine alcoolul este un drog care îți dă
oricum un semnal stimulativ, dar organismul nu-l mai poate procesa.

a alege
Tipic feminin. Mama, către fetiță:
– Uite, Mariana, am cumpărat două jucării, una pentru tine și una

pentru Gigel. Pe care o alegi?
– Pe-a lui Gigel!

alfabet
Învățătoarea, la școală:
– Cine știe să spună alfabetul începând cu litera M?
Bulă, repede: 
– Malfabetul!
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amabil
Un  tip  intră  într-un  magazin  alimentar.  Vânzătoarea,  amabilă,  îl

întreabă: 
– Cu ce vă putem servi?
– Aveţi portocale?
– Da!
– Vă rog 2 kg, dar să le ambalaţi bucată cu bucată! Vânzătoarea, puţin

deranjată de solicitare, îl serveşte totuşi.
A doua zi, acelaşi tip :
– Aveţi nuci?
– Da!
– Vă rog 2 kg, dar să le ambalaţi bucată cu bucată! Vânzătoarea, cu

nervii întinşi, îl serveşte totuși. A treia zi, aceeaşi situaţie:
– Aveţi mac?
Vânzătoarea, ezitând:
– Da…, apoi luminându-se brusc, dar nu e de vânzare!

amantă
Un țăran, un muncitor și un intelectual discutau dacă este bine sau nu

să ai amantă. Țăranul: „eu zîc că nu-i bine defel. Dacă ți-ai luat o muiere și
te-ai și jurat la biserică, apăi cu aia să rămâi”. Muncitorul: „eu cred că nu-i
rău. Poți zice acasă că mergi la un meci și tu... îți mai înseninezi viața”. Inte-
lectualul: „eu consider că este nu numai bine, ci și necesar. Nevasta crede
că ești la amantă, amanta crede că ești la nevastă și tu poți sta liniștit la
bibliotecă să studiezi”. 

analiză
Având ceva probleme, sunt obligat să-mi fac din când în când analize

medicale. Ocazional mi se verifică și grupa sanguină. Ultima dată am avut
AB IV-Cabernet Sauvignon. 
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anticoncepțional

anus
Țiganul stătea cu familia într-o casă de chirpici, în afara satului. Într-o

seară, pe la zece, piranda începe să urle, ţinându-se de burtă:
– Vai, foalele meu! Vaai că mooor! Du-te, mo, până-n sat la domnu

farmacist şi zi-i să-mi deie ceva leacuri că io nu mai poci!
– Ha, cum să merg tu, la ceasu ăsta că, să mânie domnu farmacist pă

mine!
– Du-te, mo, că dacă nu, chiar mor.
Pleacă ţiganul fără tragere de inimă, ajunge la farmacist şi-i explică

situaţia.
Farmacistul caută o cutie de medicamente şi i le dă:
– Uite aici, măi ţigane, nişte supozitoare şi spune-i să şi le bage în

anus, de două ori pe zi.
Merge ţiganul acasă şi-i zice pirandei:
– Ț-am adus nişte suprinzătoare , o zis domnu farmacist să ţi le baji în

anus.
– Da, mo, ce-i ăla anus?
– Tu, io nu ştiu, el aşe o zîs.
– Ha du-te şi întreabă-l pe domnu farmacist că unde să mi le bag.
– Tu muiere, nu vezi că-i unșpe ceasu, să mânie domnu farmacist pă

noi că mă duc la ora asta.
– Da’ tu vrei să mor, să rămână cochiii pă drumuri?
Pleacă ţiganul, îl trezeşte pe farmacist:
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– Spune-i la femeie să şi le bage în rect!
Povestea se repetă din nou, ţiganul merge a treia oară, aproape în

miez de noapte şi, foarte spăşit, îi zice farmacistului:
– Domnu farmacist, nu te mânia pă noi că suntem aşe proşti, da

piranda mea tot nu ştie unde să-şi baje suprinzătoarele!
– Spune-i, mă omule, să şi le bage în cur! Ajunge ţiganul acasă năcăjit

foc şi zice:
– Vezi, tu, ţ-am zis io că să mănie domnu farmacist pă noi? O zîs că

acuma poţ să ţî le baji în cur!

apartheid
Trei negri, într-o închisoare dintr-o anumită ţară „democratică”, unde

apartheidul era lichidat de mult, condamnaţi la cinci, zece şi respectiv
cincisprezece ani de detenţie, povesteau despre motivul pentru care au
fost încarceraţi.

Primul: „Pe o trecere de pietoni m-a luat un alb cu maşina în plin şi am
intrat  prin  parbriz.  Am  primit  cinci  ani  pentru  încălcarea  proprietăţii
private.”

Al doilea: „Pe o trecere de pietoni m-a luat un alb cu maşina în plin, am
intrat prin parbriz şi am ieşit prin lunetă. Am primit zece ani pentru încăl-
carea proprietăţii private şi fugă de la locul faptei.”

Al treilea: „Pe o trecere de pietoni m-a luat un alb cu maşina în plin,
am intrat prin parbriz şi am ieşit prin lunetă, după care am căzut lat.
Şoferul, nervos, a coborât şi mi-a înfipt un cuţit în spate. Am primit cinci-
sprezece ani pentru încălcarea proprietăţii private, fugă de la locul faptei şi
port ilegal de armă albă.”

aplauze
Un bărbat în vârstă, la medic:
– Domnu’ doctor, nu ştiu ce mi se întâmplă, dar de câte ori fac sex cu

soţia, aud fluierături în ureche.
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– Ce vârstă aveți?
– 65 de ani.
– Şi la vârsta asta ce-ați vrea să auziți? Aplauze?!

aptitudini
Moldovencele au  aptitudini lingvistice de excepție. Destul de des

le-am auzit rostind varianta în engleză a formulei gheață-ceai-picior.  

a arăta
Soțul, pe fotoliu, moțăie la televizor. Soția, în bucătărie, în frenezia

multiplelor probleme, se stropește pe rochie, de sus până jos, cu sos de
roșii. Vine, aproape plângând, în fața soțului și-i zice:

– Uită-te, dragă, arăt ca o scroafă!
El își ridică ochii din ecran și-i răspunde morocănos:
– Da, și te-ai și pătat cu sos!

argument
Argument pentru soții: „Nu ești beat atâta timp cât poți sta întins pe

podea fără să te ții de nimic” (Louis Pasteur).

armonie
Un tip merge la pescuit şi prinde peştişorul de aur.
Peştişorul îi spune:
– Muritorule, dă-mi drumul în apă şi o să-ţi îndeplinesc orice dorinţă!
Pescarul stă, se gândeşte, apoi îi dă drumul şi îi zice:
– Uite, am aici o hartă. Îţi arăt eu principalele focare de război din

lume şi zonele unde bântuie foametea. Te rog să faci în aşa fel încât să fie
pace şi belşug peste tot!

– Îmi  pare rău,  îmi  ceri  ceva peste puterile mele!  Gândeşte-te la
altceva, mai uşor de realizat.

Omul meditează câteva momente, apoi zice:
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– Bine, eu sunt interpret de muzică populară. În cercul nostru există
tot felul de invidii, răutăţi, obstrucții. Fă, te rog, în aşa fel încât între inter-
preţi să domnească armonia, respectul şi aprecierea reciprocă!

Peştişorul, vădit încurcat:
– Nu-mi mai arăți odată harta aia?

asigurat
Un miliţian dirija circulaţia într-o intersecţie. La un moment dat, din

exces de zel și neatenţie, se lovește cu paleta în ochi. Este dus de urgenţă
la spital, operat, dar din păcate își pierde ochiul. Fiind asigurat, primește
drept despăgubire opt milioane de lei. După perioada de convalescenţă
revine la serviciu, iar șefii se hotărăsc să-l menţină în funcţie și-l trimit în
aceeași intersecţie. În timp ce dirija circulaţia, miliţianul se gândește: Dacă
mă lovesc cu paleta și în celălalt ochi, mai primesc opt milioane și o să-mi pot
cumpăra televizor color!

aşteptare
Un bărbat, conducător auto cu o vechime de 25 de ani şi cu un istoric

impecabil, fără niciun eveniment rutier în tot acest timp, nicio zgârietură,
nicio amendă, este implicat într-un accident absolut surprinzător: mergea
în spatele unei maşini, aceasta a semnalizat, apoi a virat stânga, iar șoferul
nostru a lovit-o în plin. Agentul de circulaţie venit la faţa locului verifică
documentele, apoi îl întreabă:

– Dumneavoastră,  șofer  vechi,  cum  aţi  fost  capabil  să  faceţi  o
asemenea gafă?

– De la distanță am observat că la volanul mașinii din față se află o
femeie. Apoi am observat că semnalizează stânga și, contrar așteptărilor
mele, a virat tot stânga...
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a auzi
Nenea Gheorghe, către 80 de ani, merge la „medicul de circă”, unde

doctorul îl primește destul de surprins:
– Ce te aduce la mine, uncheșule, că doar ne cunoaștem de ani de zile

și știu că ai o sănătate de fier!
– Domn’ doctor, am un bai destul de mare; nu mai  aud aproape

defel. Nici când mă beșesc nu mai aud!
– Nu-i nimic, nu fi îngrijorat, că-ţi scriu eu niște prafuri.
– Și o să aud mai bine?
– Nu, o să te beșești mai tare!

avicol
O duduie merge în piaţă, la sectorul „Avicola”, şi se adresează vânză-

torului:
– Aş dori să cumpăr șapte găini şi șapte cocoşi. 
Vânzătorul, amabil, se interesează:
– Pentru consum imediat sau pentru ţinut în curte?
– Pentru curte.
– În acest caz, la șapte găini e suficient un cocoş.
– Domnule, eu vreau șapte găini şi șapte cocoşi!
– Cum doriţi, doamnă, eu mă bucur că îmi faceţi vânzare, dar vă

repet: la șapte găini e suficient un cocoş!
– Nu, domnule, eu vreau șapte și șapte! Dumneata habar n-ai ce în-

seamnă să aştepţi!

avocat
La ieşirea din tribunal, un avocat este abordat de un cerşetor:
– Domn’ doctor, fă bine şi dă-mi şi mie câţiva lei, de-o pâine!
– Nu ţi-e ruşine să-mi ceri mie bani? Păi tu ştii că am doi părinţi în

vârstă, neajutoraţi, un copil cu probleme de sănătate şi un frate şomer?
Adică nu le dau lor niciun leu şi vrei să-ţi dau ţie?!
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