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Omul suprizelor,  
sculptorul Valeriu Cercel 

 
Pe sculptorul Valeriu Cercel îl cunosc, dacã nu mã înşel, 

de vre-o 15 ani. Am fost amândoi enoriaşi la aceiaş 
parohie.Desigur cã în parohie erau mulţi enoriaşi, totuşi pe 
Valeriu Cercel l-am remarcat şi l-am ţinut minte, nu ştiu de 
ce dar l-am remarcat cu toate cǎ nu se batea cu caramida în 
piept şi nici nu dãdea cu barda-n Dumnezeu. Am aflat mai 
târziu, ca este sculptor şi încã un sculptor de talent, dar mai 
executã şi comenzi la lucrǎri de calitate. Eu am o sufragerie 
lucratã la Paris pe care am cumparat-o de la fostul 
ambasador al României în Franţa, doctorul Dimitriu Asta se 
întâmpla prin 1960. În timpul transportului din Bucureşti în 
Winnipeg, unde am „aterizat”  aceasta mobilǎ finã s-a 
deteriorat rãu de tot. L-am rugat pe scultorul Valeriu Cercel 
sã mi-o recondiţioneze. A fãcut o adevaratã bijuterie. Atunci 
am început sã-l vãd cu alţi ochi, dar „mi-a turtit fesul” acum 
nu de mult când iaraşi s-a întâmplat sã fim colegi la cenaclul 
literar OBSERVATORUL şi i-am citit citeva poezii şi 
epigrame.  

Ãsta sã fie sculptorul de talent care a âştigat peste 100 
de premii la diferite concunsuri? Ãsta sã fie nazdravanul 
care la 19 ani a trecut Dunãrea înot, pe care sârbii (români 
din Banatul Sârbesc) l-a dat inapoi pe mâna securitãţii şi 
bãiatul a facut un an pârmnaie. Ãsta sã fie nãzdravanul care 
nu s-a astâmparat şi a organizt o demonstraţie în plin 
centrul Bucureştiului în 1978, tot pentru plecare din ţarǎ ?! 

Da exact ãsta era nãzdravanul ce iscalea sub 
pseudonimul de Val şi care scria poiezii excelente şi 
epigrame (mai bine ca mine). 

Dar odata ce îl prezint ca poet şi epigramist se cuvine sǎ 
spunem câteva cuvinte despre biografia lui: s-a nǎscut în 



Bucureşti, într-a patra zi de Mai, din pǎrinţi emigraţi din 
Panciu, deci este Bucureştean din Vrancea, sadea ! A trǎit în 
România 29 de ani, unde prea multe n-a fǎcut, cǎ ce vroia el, 
nu prea era voie la vremea aceea. Împreunǎ cu soţia , 
Paulina şi cele douǎ fiice , care atunci erau de un an si 
respectiv doi, Eleonora şi Mirela, au ajuns prin Italia in 
Statele Unite. Acolo au trait la Cleveland vreo 10 ani , iar 
din 1989, s-au mutat la Hamilton, în Canada, unde-şi au casa 
şi el, atelierul. E cetǎţean canadian, american, dar cum o 
spune el mereu, prima datǎ e român şi punctum. Când îl veţi 
întâlni, vǎ va spune el mai multe.  

Poeziile lui Val Cercel sunt foarte „digerabile” nu îţi 
stau în gât ca ale altor pretinşi poeţi. Aş putea spune ca sunt 
tot nişte epigrame dar nu cu patru versuri ci cu mai multe 
dar toate se termina cu o poantǎ surprizǎ ca de pilda : 
Scǎparǎm noi de leprǎ, ciumǎ, Dar cu sciatica...nu-i glumǎ! 
(Sora prietenului meu ) 

Eu dupa 80 de ani am trãdat profesiunea mea tehnica de 
inginer chimist şi am început sã „poluez” literatura cu 
epigrame şi bucãţi memoralistice. Deoarece am „creat” un 
club epigramistic pe care l-am denumit „Frunza de arţar” şi 
fiindcã eu eram „tatãl” era firesc sǎ fiu „ales” preşedinte. 
Am reuşit deoarece nu aveam nici un contra candidat. Dar 
când a apǎrut Val Cercel, mi-am dat seama ca el va face o 
treabǎ mai bunǎ ca mine şi i-am cedat „tronul” de 
preşedinte, eu pastrând un titlu onorific. 

Dacǎ vǎ aduceţi aminte cum suna titlul acestei 
„predoslovii” Omul surprizelor, sculptorul Valeriu Cercel. 
Şi este exact cum am spus, eram impresionat de înalta artǎ 
cu care Val face sã vorbeascã lemnul, însã cu aceiaşi 
mãiestrie mânueşte şi condeiul. 

 
      Ovidiu Creangã, membru al Uniunii Scriitorilor din 
Moldova (Basarabia) - 28 martie 2006  
 



 
 
                        Un iconarist: sculptorul VALERIU CERCEL 

 
"Idei, Oameni, Fapte: VALERIU CERCEL” 
                                                    - de Victor Corbut 

[Articol apãrut în ziarul LIBERTATEA, N.Y., 
 Anul V, Nr. 44, Martie 1986] 
 

     Un talentat sculptor în lemn    
 
    Valeriu Cercel, împreunã cu sotia si douã fetite minore, au 
trecut oceanul si s'au stabilit in Cleveland, Ohio, în anul 1980 
(actualmente cu domiciliul în Canada -N.N.). Pretul plecarii din 
tara subjugatã l-au plãtit scump: în 1969, o condamnare de un an 
inchisoare, la Turnu Severin, pentru incercare de trecere a 
frontierei; 3 luni inchisoare, in anul 1978, 10 Decembrie, "Ziua 
internationala a drepturilor omului", cand a facut o demonstratie 
de protest impotriva guvernului comunist. Un act de mare curaj. 
A asteptat trei ani pentru pasapoartele legale, care, in orice tara 
civilizata se obtin in cateva zile. A varsat o lacrima in clipa cand 
se desprindea de pamantul patriei pe care a iubit-o, dupa cum o 
iubim toti. O lacrima de durere si bucurie totodata. Oricare 
roman din exil, cu sufletul curat stie valoarea unor asemenea 
lacrimi...    
   L-am intalnit in vara anului 1985, in Pennsylvania, la 
Manastirea dela Elwood City cu ocazia sfintirii unei minunate 
troite, lucrata chiar de el, la comanda Maicei Alexandra si 
inchinata memoriei patriotilor romani, morti in inchisorile din 
Romania, in lupta lor pentru libertatea nationala si respectarea 
credintei stramosesti. A fost o mareata sarbatoare, la care a 
participat mitropolitul Teodosius, IPS Nathanael si toata 
preotimea din regiune.   
    Auzind ca troita a fost lucrata de un tanar roman, nu a fost 
greu sa dau de el. Era inconjurat de lume, la o masa lunga pe care 



se aflau expuse zeci de lucrari sculptate in lemn: tripticuri, rame, 
cruci de mana, troite in miniatura si candele. Repede am intrat in 
vorba. Un om extrem de vioi cu ochi adanci, negri si cu o voce 
calda, duioasa, de moldovean stramutat in Muntenia. 
  Mi-a spus povestea lui, refulandu-si sentimentul de durere si 
suferinta, ca sa nu umbreasca splendoarea sarbatorii si peisajului 
aproape carpatin in care strajuieste manastirea. O Sinaie in 
Muntii Appalachieni ai Pennsylvaniei, loc pe care numai un suflet 
de roman il putea descoperi si destina unei manastiri  
    Este de 36 de ani si in viata lui nu s'a gandit ca va lucra candva 
in lemn. 'In anul 1984, mi-a spus Dl. Cercel, neavand ce face 
acasa, am luat dalta si am inceput sa fac cateva crestaturi intr'un 
lemn, gasit la intamplare in curte. Acesta a fost inceputul".  
   Binecuvantat inceput, zic eu, aflând de cele ce au urmat.    
   Din zi in zi dadea la iveala lucrari de inceput tot mai atractive 
ochiului, pana cand a luat treaba in serios. Chiar in acel an s'a 
prezentat cu o lucrare din arta populara romaneasca, la un 
concurs: GREAT LAKES WOODCARVING EXHIBIT din 
Cleveland, Ohio, unde a luat premiul I.  A fost remarcat pe loc de 
catre artistii prezenti. Dupa numai o luna, s-a prezentat la un alt 
concurs, in Columbus, capitala statului Ohio. A luat si aici 
premiul I, pentru ca in august-septembrie, acelas an, sa participe, 
invitat special, la INTERNATIONAL WOODCARVING 
EXHIBITION din Toronto - Canada, unde a luat deasemenea 
premiul intai, concurand cu o serie de sculptori veniti acolo din 
intreaga lume. Acesta este pana in prezent palmaresul lui, al 
talentului si geniului lui... Televiziunea l-a prezentat doua zile la 
rand, luandu-i interviuri, lui si familiei si expunandu-i pe micul 
ecran lucrarile executate cu o deosebita maiestrie si dar artistic.   
     Printre ultimele lucrari se numara si o troita, de peste 13 fiti 
inaltime, care asteapta in curtea inflorita a casei, sa fie 
transportata la Campul Romanesc de la Hamilton, Canada, unde 
va fi sfintita in ziua de 10 Mai acest an. Este o troita divina, care 
se inalta spre cer, spre infinit, spre vesnicie, asemenea unui 



fragment din Coloana Infinita a lui Brancusi, la care, imi spunea 
ca se gandise atunci cand a proiectat-o. 
    Valeriu Cercel este si un artist al slovei scrise. Scrie versuri 
care, intr'o zi vor vedea si ele lumina in aceasta generoasa si 
binecuvantata tara a LIBERTATII, libertate de care nu ne-am 
putut bucura in tara noastra, Romania.  
   Departe, peste munti si vai si ape intinse, vad Bucovina si, 
privind asa, intr'o doara la acest vlastar al patriei noastre, vad in 
el, sapand in lemn si slova, intrupare unui ICONAR din acea tara 
de vis, pe care o voiam "ca soarele sfant de pe cer".   
    Numai Dumnezeu i-a daruit acest har, alegandu-l cu un scop 
anume tocmai pe el.  
     Dorul lui de tara, de libertate si de cei dragi, amintirea 
suferintelor indurate de la "fratii" lui romani, se ostoiesc si se 
astampara in truda creatiei care prinde viata si iese la lumina din 
dalta sa. Este un act de sublimare, asemeni celui care a lucrat si a 
rodit in fiinta si adancurile sufletesti ale marelui taciturn din 
Canada (Toronto), Ion Nicolau-Delta, inzestrat de Acelas Mare 
Dumnezeu, cu darul artei picturii. Noi cavaleri cu chip de 
heruvim."   

                                        VICTOR CORBUT 
  
   



 
 

      
 
    Valeriu Cercel, spirit european prin talent şi mare dragoste de 
poezie nu are de primit sfaturi decât de la natură, de la adevăr şi de la 
inspiraţie. El este prezent pretutindeni în poezia şi sculptura sa, vine, 
se duce, rătăceşte, visează, toate îi aparţin: cerul, pământul şi norii, 
alcătuiesc un tablou strălucitor în oglinda fanteziei sale.   
                                                                            Rodica Elena Lupu 



 
                                                                                                                                                                                                                                                              
             DURERE ROMÂNEASCĂ 

 
Dragii mei români fârtaţi, 
Douǎ vorbe-mi ascultaţi: 
Chiar de voi le ştiţi pe toate, 
Viaţa în strǎintate 
E mai rea decât otrava, 
Sau acolo la Jilava. 
Cǎ oriunde m-aş afla 
Şi oricâte aş avea, 
O durere mǎ apasǎ, 
Aia de-o aveam acasǎ. 
Şi cǎ-s singurel în lume, 
Boalǎ am, numai pe mine, 
Cǎ mereu ceva-mi lipseşte, 
Ce aici nu se gǎseşte. 
Şi tot plâng şi-s necǎjit, 
Viaţa parcǎ s-a sfârşit, 
N-aud vorbe deocheate 
Şi nici bancuri piperate. 
Nici înjurǎturi sadea, 
Apropo de mama mea 
Sau vreo glumǎ fǎrǎ rost, 
Ori sǎ fiu luat de…prost. 
Nu tu ţeapǎ, nu tu şmen, 
Nici pe blat n-am mers pe tren, 
Alintat, nu sânt deloc 
C-aş fi bou sau dobitoc, 
Nici mǎcar…mai ştiu şi eu, 
Sǎ mǎ calce pe bombeu. 
Nu-s oprit de poliţai  
Sǎ mǎ-ntrebe de mǎlai, 
Şpagǎ n-am dat nimǎnui, 



Nu primesc…, ai dracului! 
Nu tu ceartǎ, nu scandal, 
Ori caftealǎ la vreun bal… 
N-am primit de mult, vǎ jur, 
Din senin un şut în cur, 
Nici mǎcar un bobârnac, 
Nu ştiu ce sǎ mǎ mai fac?!  
Cǎ de-atâta nostalgie 
Şi de dor de a mea glie, 
Precis, vara viitoare, 
Am sǎ vin la…reciclare! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



 
            DURERE ROMÂNEASCĂ II 

 
De douǎzeci şi cinci de ani plecat, 
Trǎind printre strǎini, departe, 
Venind în ţarǎ-am constatat, 
Un lucru ce-l gǎsesc aparte. 
 
Aici, în ţara ce trǎiesc, 
În acest Babilon de peste ape, 
Canadieni şi emigranţi vorbesc 
O limbǎ englezeasc-aproape. 
 
Şi fiecare-n felul lui, 
Aceastǎ limbǎ o stâlceşte, 
Pentru cǎ timp de-nvǎţat nu-i, 
Că omul aicea…munceşte. 
 
Şi-o-nvaţ-aşa, din auzite, 
De scris, e vai de mama lor  
Şi de accente diferite, 
Nu are treabǎ-acest popor! 
 
Iar chiar dacǎ vorbim stricat, 
Şi nu ştim cuvintele toate, 
Ne inţelegem minunat, 
Iar viaţa merge…, ca pe roate! 
 
În România, toţi au şcoalǎ, 
Dar nu de asta eu mǎ leg, 
Acolo limba-i naţionalǎ 
Şi cât de greu…se înţeleg! 
 

 
   



            
                 DURERE ROMÂNEASCĂ III 
 

Se-ncearcǎ-acum sǎ bage-n horǎ, 
Ceva ce-i zice, diasporǎ, 
De se bat tobele cu foc, 
Iar paşii…, tot pe la mijloc 
Şi-n ritmul muzicii, cam false, 
Cei care-o cântǎ fac şi farse, 
Schimbând mereu ritmul la joc, 
De nu se potrivesc de loc. 
Acum e: sârbǎ, geampara, 
Din brâuleţ trec la manea, 
Dar nimeni clar nu înţelege 
La hora asta de-i vreo lege. 
Cǎ cei mai vechi şi guralivi, 
La învâtrit, sunt abuzivi, 
Iar cei ce nu-s de-ajuns maturi, 
N-au drept de loc la strigǎturi. 
Puţini doar, cum se-nvârte roata 
Iau şi cu stânga şi cu dreapta, 
Iar diasporei i s-a ordonat, 
Cǎ n-are drept la fluierat! 
Astfel, din hora de unire, 
În suflet, cuget şi simţire, 
Au mai plecat, cam de vreo orǎ, 
Câţiva români, în diasporǎ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         DURERE ROMÂNEASCĂ IV 

         (adevǎratǎ) 
 
A fost cândva un despot, care, 
Poporul nu şi l-a iubit, 
Însǎ poporu-acela mare, 
Cu mult umor, a vieţuit. 
Cǎ el, tiranul, tot dǎdea, 
În fiecare zi decrete 
Şi legi teribile fǎcea, 
Poporul sǎ şi-l certe. 
Însǎ de fiecare datǎ, 
Când el venea cu-o lege rea, 
O nouǎ glumǎ sau o poantǎ, 
Cu legea nouǎ, apǎrea. 
Cǎ amǎrâtului popor, 
Nu-i rǎmǎsese mai nimic 
Şi din necaz, scotea umor 
Trǎind şi el, încǎ un pic. 
Dar s-a-ntâmplat şi-acest tiran, 
(E greu de-a înţelege?!) 
Nu mai scosese de un an, 
Un nou decret sau lege. 
Şi tare mult s-a supǎrat 
Acel umil popor, 
Cǎ pe tiran, l-a împuşcat, 
Din lipsǎ de umor. 
Acum, cǎ nu mai e tiran, 
A dispǎrut umorul, 
Dar se aude an de an 
Cǎ-i tare supǎrat poporul! 

 
 

 



 
 

                            SCRISOARE CĂTRE  
               GUVERNUL ROMÂNIEI 

               (deschisǎ!) 
 
În anii grei de dictaturǎ, 
La disperare am strigat, 
Când n-aveam ce bǎga în gurǎ: 
“Este prea mult, m-am sǎturat!” 
Şi-acei tirani m-au condamnat, 
(Când mi-amintesc, îmi sare capsa) 
Sǎ fiu sǎrac şi-nfometat, 
Nici azi nu mi-am sfârşit pedeapsa, 
Astfel, cu multǎ umilinţǎ 
Guvernului de la putere, 
Cer s-anuleze-a mea sentinţǎ, 
Venind cu-o micǎ…graţiere! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            DUREREA UNUI CANADIAN 
 
Priveam astǎzi dimineaţǎ 
Soarele la rǎsǎrit 
Şi privindu-l drept în faţǎ 
Ceva am descoperit: 
Cât am fost de îndǎrǎtnic?! 
Plâng de mine-aşa sǎracul, 
Cǎ şi eu român netrebnic, 
Înapoi am dat ca racul. 
Tot privind la rǎsǎrit, 
Tinereţea mi-am distrus, 
Cǎ-ndǎrǎt am tot pǎşit… 
Şi-uite unde am ajuns!... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       POVESTEA UNUI FOST EMIGRANT 
 

Plecai şi io prin lume de nebun, 
Sperând cumva sǎ îmi gǎsesc norocul, 
Cǎ-n ţara mea vǎzui cǎ nu sunt bun 
Nici sǎ-mi umbresc în zi cu soare locul. 
Ajuns peste ocean, aşa cum zic, 
În ţara asta plinǎ de arţari, 
Eu Gheorghe, ce sǎ mai, un venetic, 
Visam deja la sacii de dolari, 
Cǎci viza nici mǎcar n-a apucat 
Sǎ se usuce pe-al meu paşaport, 
A doua zi  pe loc m-am angajat 
Ca specialist, cu braţele în port. 
Dar pe la unş’pe, sǎ fi fost trecut, 
Lucrând cu mult elan şi dǎruire, 
Pe nişte inşi am vrut sǎ îi ajut, 
Cǎ io sunt sǎritor foarte, din fire: 
Fac io! – strigai -, fac io! de vreo cinci ori, 
Dar nu-nţeleg de ce s-au şifonat, 
M-au luat frumos, pe sus, de subţiori 
Şi peste gard afar’ m-au aruncat. 
 
M-am angajat din nou, cǎ-s inimos, 
Însǎ probleme, din nou am avut, 
Cǎ nu mǎ las nicicând eu mai prejos, 
Am zis “fac io” şi jobul l-am pierdut. 
Şi tot sǎrind sǎ fac în stânga-n dreapta, 
Dorind ca sǎ fac io, cǎ-s muncitor, 
Mi se-arǎta cu-n deget unde-i poarta 
Şi-n spate mǎ tratau cu un picior. 
 
 



Umblând pe strǎzi dezamǎgit, hai-hui, 
O babǎ-n faţa casei se cǎznea, 
Cu un ciocan vroia sǎ bat-un cui 
Şi-n cap pe cui nicicum nu-l nimerea, 
-Fac io! cu mult respect m-am adresat,  
Iar baba foarte galeş mi-a zâmbit 
Şi ce sǎ vezi (!), pe loc m-a angajat, 
Chiar plata-n mânǎ “cash” mi-a oferit. 
 
Pe brânci la babǎ frate am lucrat 
Trei nopţi întregi şi pline patru zile, 
De am pierdut, cǎ le-am şi numǎrat, 
Exact, - fǎrǎ mişto -, vreo şapte kile; 
 
Ce lume Doamne şi-n aceastǎ ţarǎ! 
Cǎ unii nu mǎ lasǎ sǎ muncesc, 
Iar alţii-mi fac capacele sǎ-mi sarǎ, 
Mǎ abuzeazǎ pânǎ mǎ topesc. 
…………………………………… 
Vǎzând cum şade treaba pe aici, 
M-am reântors în sat, la Leana mea 
Şi-aveam o poftǎ, mamǎ!…de urzici 
Cu-o mǎmǎligǎ sǎ le fac saftea. 
Dar numai ce pusei de mǎmǎligǎ, 
Pentru urzici pisam la usturoi, 
Cǎ o aud pe Leana cǎ mǎ strigǎ : 
-Fac io mǎ’ Gheorghe...şi om mânca apoi! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                   VIS DE EMIGRANT 
 
Cǎţeluş cu pǎrul creţ 
Şi-a lǎsat al lui coteţ, 
Puse coada pe spinare 
Şi plecǎ în lumea mare, 
Cu o diplomǎ mǎi frate, 
(Cǎ dormea la Facultate…) 
Vreo trei fire de verdeaţǎ 
Neavând decât mǎtreaţǎ, 
Limba o lǎtra la şcoalǎ 
Fiind internaţionalǎ, 
O valizǎ mititicǎ, 
O boccea, o sacoşicǎ, 
Agǎţatǎ-i sta de toartǎ, 
Sǎ nu uit, a lui consoartǎ, 
Într-un mini-jup-parol, 
De-a scăpat şi de control, 
Frate, la aeroport 
Numai bună de export. 
 
Cǎţeluş cu pǎr buclat, 
Stând la umbrǎ a visat 
Covrigei cu mac, cu sare, 
Peste mǎri, peste hotare, 
Mulţi şi calzi, aşa grǎmadǎ, 
Ce se-nghesuiau pe coadǎ 
Şi ciolane, da, babane 
Şi volane, de merţane, 
Din cer cum picau frumos, 
Doar sǎ le ia de pe jos, 
Pe alese, pe culese, 



Fǎrǎ jene între fese… 
Nu vreau să o mai lungesc, 
Dar tot îţi mai povestesc!!... 
 
Cǎţeluş cu pǎrul creţ, 
A văzut el nǎtǎfleţ, 
Ajungând peste ocean, 
Visul lui de-acum un an 
Şi-a-nţeles c-a fost, mǎi frate 
Din “desene animate”: 
Câini cu covrigei în coadǎ 
Nu gaseşti pe nici o stradǎ, 
Iarǎ ploaia nu coboarǎ 
Din cer, decât apǎ chioarǎ, 
Nu merţane, nu ciolane, 
Şi nici vorbǎ de babane, 
Nici mǎcar un osuleţ, 
Ori chiştoc mai lunguieţ!... 
Vǎzând el cum şade treaba, 
Cǎ nici umbra nu-i degeaba, 
Pentru oase din bǎncuţe 
Trebuia dat din lǎbuţe 
Şi nu îi şedea frumos 
Sǎ dea la munca de jos, 
Iar cu meseria lui 
În cap nu lovea un cui, 
A fost pus în faţa sorţii 
De-i picară cârlionţii; 
 
Cǎţeluş cu permanent 
Deveni mai insistent, 
Şi ceru un sfat lui Zdreanţǎ 
Vǎr primar, prin alianţǎ 
Şi el om cu facultate, 
(Doi ani pentru fals în acte) 



Care nu demult şi-a luat 
Pe ouǎ un doctorat, 
Iar acum, din gǎinar 
Taie frunze de arţar, 
Se simţi ca luat din oalǎ 
Auzind din nou de şcoalǎ, 
Cǎci sub dud la el în sat, 
Era prea calificat, 
Iar aicea sub arţari, 
Guvernanţii ǎştia mari, 
Nu îi permiteau, parol, 
Sǎ ridice un picior; 
 
Şi-ncepu sǎ studieze 
Ca sǎ se reprofileze: 
Fǎcu şcoli de coafeze, 
Fǎcu şcoli de stewardeze, 
Fǎcu (şi-asta pentru teze!) 
La seral şi pekineze 
Şi dizeoze şi stripteoze, 
Mamǎ…viaţǎ ca pe roze… 
Că s-a specializat 
S-a supra…calificat 
Şi pe dată a uitat 
Cǎţeluşa lui buclatǎ, 
Partenera lui, o fatǎ, 
Cu care-mpǎrţea odatǎ 
Pîine neagrǎ şi uscatǎ, 
Albǎ şi imaculatǎ 
Neavând mǎcar o patǎ, 
Gospodinǎ şi curatǎ, 
Harnicǎ, manieratǎ, 
Nu lǎtra neîntrebatǎ 
Nici la Lunǎ, nici la poartǎ… 
În lumea…civilizatǎ 



Arǎtând chiar demodatǎ, 
Piesǎ veche şi uzatǎ, 
Se trezi…abandonatǎ; 
 
Cǎţeluş cu pǎr tapat 
Dupǎ un vis agitat, 
Se trezi el sǎ constate 
O crudǎ realitate: 
Anii, se scurgeau se pare 
Fǎrǎ vreo discriminare 
Şi tot dând din coalţ în coalţ, 
(Cum ricoşeazǎ un gloanţ) 
Cu probleme, cu belele, 
Nu mai spun despre cǎţele, 
Alerga, mǎ înţelegi 
Dupǎ cai verzi pe pereţi, 
Cǎi, plecat parcǎ mai ieri 
Ajunsese…nicǎieri; 
 
Prea mult nu te mai reţin, 
Mǎ ierţi, dar mai am puţin, 
Cǎ revin din nou la el, 
Nǎpârlit şi singurel, 
Se visa, cu nostalgie, 
(Cǎ trǎia tot cu chirie) 
Tolǎnit la umbră deasǎ 
Sub bǎtrânul dud de-acasǎ, 
Tot lingându-se de zor, 
Pe lǎbuţe şi cosor! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
    JUSTIŢIE 
 
Căţeluş cu părul creţ, 
Fură raţa din coteţ, 
El se jură că nu fură, 
Dar să vezi ce'ncurcătură: 
Că fusei la judecată, 
Reclamând javra netoată, 
Care-avea şi recidivă 
Şi dosar mare-n arhivă, 
Vechi client pe la hingheri, 
De unde-a scăpat mai ieri 
Şi-unde fuse condamnat, 
Tot pentru acest păcat. 
Cunoscând deci, inculpatul, 
Nici nu mi-am mai bătut capul, 
Eram sigur de succes 
Şi-am pornit dar, la proces, 
Fără să-mi pun avocat 
Sau să cer cuiva vreun sfat, 
Socotind că treaba-i oablă, 
Având martoră şi-o babă, 
Plus vreo trei-patru vecini, 
Chiar şi Ion, a lu' Mărin... 
Toţi văzând potaia hoaţă, 
Împreună şi cu Zdreanţă, 
(Alt borfaş, un găinar, 
Hoţ de ouă din cuibar) 
Care cu neruşinare, 
Ziua în amiaza mare 
A intrat ca un tâlhar, 
(Zdreanţă stând la colţ pândar) 



Şi-mi luă raţa fără milă, 
Ce-o ţineam pentru prăsilă; 
Dar buclucu' ăl mai mare, 
Fu în ziua următoare, 
Când în faţa curţii-nalte, 
Furăm toţi pentru dreptate: 
Eu, de raţă păgubit, 
Inculpatul sus numit, 
Zdreanţă, martor şi complice, 
Procurorul şi un vice, 
Lume multă, gălăgie, 
Toţi şedeam ca-ntr-o cutie, 
În sala de tribunal, 
Mai ceva ca la un bal; 
Şi-ncepu dansul măi frate, 
Procurorul pus pe fapte 
Luă dosarul şi-l deschise, 
Parcă dracu' îl lovise 
Şi cu întrebări ghiulea, 
Mă ţinti pe…dumnea-mea: 
Că, de unde-avui eu raţă(?!), 
Dac-a fost sau nu în viaţă, 
Am avut-o declarată(?!) 
Sau era ne-nregistrată, 
Am avut-o pe contract(?) 
Pot să le prezint vreun act(?) 
Ce-i dădeam eu de mâncare, 
Dac-a fost la vaccinare, 
Câte ouă a ouat 
Şi de-am dat cotă la stat; 
Ori, dacă a fost răţoi, 
Să le spun din care soi, 
Fiind unii care ouă 
Că s-a dat o lege nouă, 
Iar în caz c-a şi clocit, 



Câţi boboci am dobândit(?) 
...Nu cumva să-i fi mâncat, 
Sau vândut la alţi-n sat, 
Că era belea mai mare, 
Neavând act de vânzare... 
Că de unde, că de cum, 
Nu ştiam ce să mai spun 
Şi uite-aşa m-a tot sucit, 
M-a întors şim-a-nvârtit, 
Că din om cinstit, prădat, 
Am ajuns eu, inculpat; 
Iar potaia, stai să vezi, 
Că, din lipsă de dovezi, 
Pe loc a fost achitată  
Şi fiind calomniată, 
Ceru şi ceva parale, 
Pentru leziuni morale... 
Am plătit şi-am terminat, 
Dar ce, crezi că am scăpat? 
Avui percheziţie, 
M-au dus la Poliţie, 
Să declar cum s-a-ntâmplat(?!) 
De-am avut...raţă în sat!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                INJUSTIŢIE 
 
Cǎţeluş  cu  pǎrul  creţ, 
Stǎ  pe  gânduri  în  coteţ… 
Dupǎ  ani  plini  de  probleme, 
Involvat  în  multe  scheme, 
Traficant  cu  violenţǎ, 
Condamnat, dar  în  absenţǎ, 
Alergat  de  toţi  hingherii 
De-au  intervenit  minerii, 
Prin  biserici  n-a  intrat 
Cǎ  de sfinţi  e  speriat, 
Mare  delapidator, 
Prin  gunoaie  în  Obor, 
I  s-a  nǎzǎrit  de-odat’, 
C-ar  fi  mare…democrat. 
 
Cu  aşa  un  palmares, 
A  ajuns  sǎ fie-ales 
(Ce  e  drept  şi  cu  talent) 
Deputat  în…parlament. 
Şi-a  luat  treaba-n  serios, 
Plus  c-avea  şi-un  os  de  ros, 
Trei  cǎţele  secretare, 
Vilǎ  ici, vilǎ  la  mare, 
…Ce  sǎ  mai, avea  de  toate 
Başca  şi…imunitate. 
 
Cǎţeluş  cu pǎrul  creţ 
Arǎta  cǎ-i  şi  isteţ, 
Astfel, a-nceput  sǎ  latre, 
Mai  muşca  şi  pe  la  spate, 



Arǎtându-şi  colţii  mari 
Speria  pe  adversari, 
De-au  sǎrit  dulǎii  toţi 
Şi  l-au  luat  de  cârlionţi, 
Cu-o  hârtie  din arhivǎ 
L-au  fǎcut  praf  într-o  clipǎ. 
Au  gǎsit  cǎ  el  în  viaţǎ 
Şi-ar  fi  însuşit  o  raţǎ, 
(Asta  spusǎ  mai  pe  scurt, 
Poartǎ  numele  de  furt 
Şi  nu  este…jucǎrie, 
E  curatǎ…puşcǎrie). 
Iar  cu  ce-aveau  ei  în  scris 
Era  clar  cǎ-i…compromis. 
 
Cǎţeluş  cu  pǎr  buclat, 
Mârâind  a  înjurat 
Şi-a  gândit  cu  muşchii  lui: 
“S-au  fǎcut  ai  dracului!” 
Dar, fiind  imun  la  toate, 
L-a durut în dos de acte 
Ba  mai  mult, dǎdea  din  clanţǎ 
Susţinându-l  şi  pe  Zdreanţǎ 
(Emanat, nu  prea….cuminte, 
Reales  ca …preşedinte) 
Care  cu  a  lui  putere 
A  plesnit  o… graţiere. 
 
Cǎţeluş  cu  pǎrul  creţ, 
Din  afacerea  “Coteţ” 
A ieşit basma curatǎ, 
Nou nǎscut şi fǎrǎ patǎ. 
Da-n scurt timp, să vezi  poveste, 
A primit o mare veste, 
Sǎ se-arate la Palat, 



Pentru-a fi şi decorat, 
Unde Zdreanţǎ, personal, 
L-a felicitat verbal, 
Pentru-ntreg aportul lui 
În  slujba….popoului. 
 
Cǎţeluş cu pǎrul  creţ, 
Dezgustat  stǎ  în coteţ, 
Nu mai vrea nici os nici raţǎ, 
A ajuns sǎ-i fie greaţǎ, 
Dup-o viaţǎ de infern, 
Roade pensie… de Guvern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                 GRIPĂ AVIARĂ 
 
Cǎţeluş cu pǎrul creţ, 
Furǎ raţa din coteţ, 
El se jurǎ cǎ nu furǎ, 
Dar sǎ vezi ce-ntorsǎturǎ 
La „curte” s-a petrecut, 
Cu-acest caz, ca şi-n trecut, 
Când legea se respecta 
Ca şi azi, aşijderea: 
Avocatul apǎrǎrii, 
Prins în culmea disperǎrii, 
A cerut o expertizǎ 
Şi o nouǎ analizǎ, 
A situaţiei „de fapt” 
Cǎ din dosar lipsea un act, 
Care practic demonstra, 
Ba mai mult, încrimina 
Raţa asta dubioasǎ 
Şi foarte contagioasǎ, 
Iar clientul lui buclat, 
Era…om nevinovat; 
      “Raţǎ micǎ şi plǎpândǎ, 
      Stau dulǎii toţi la pândǎ, 
      Iar cǎţelul vinovat, 
      De pǎcat va fi spǎlat.” 
 
Cǎţeluş cu pǎrul creţ, 
Arǎta cam nǎtǎfleţ, 
Dar vǎzând cǎ în „instanţǎ” 
Prim judecǎtor e…Zdreanţǎ 
(Vechi coleg de „facultate”, 



Fost prǎjit cu…ouǎ coapte, 
Care din recidivist, 
A ajuns…doctor legist 
Şi-a mai revenit, nu-ţi spui, 
Legea fiind de partea lui?! 
      “Raţǎ micǎ necǎjitǎ, 
      De dulǎi eşti încolţitǎ, 
      Cǎ mereu acest popor, 
      Catǎ ţap ispǎşitor.” 
 
La  curte de dimineaţǎ 
Fu adusǎ biata raţǎ 
Cu escortǎ, jurnalişti, 
Gurǎ-cascǎ, oameni trişti*, 
Lume multǎ, gǎlǎgie, 
Toţi şedeau ca-ntr-o cutie 
În sala de tribunal, 
Mai ceva ca la un bal. 
     “ Raţǎ, raţǎ, rǎţişoarǎ, 
      Dacǎ ştii ce ne omoarǎ, 
      Spune-ne te rog şi nouǎ, 
      Nu  te mai face cǎ plouǎ.” 
 
Şi la dans, a ieşit Zdreanţǎ 
(Nu te mint, avea prestanţǎ!) 
Şi cu tact şi cu respect, 
Atacǎ raţa direct: 
Vreau acum din plisc sǎ zici  
Dacǎ ai mâncat urzici?! 
Ai fumat ţigǎri de foi, 
Ai umblat la cracii goi, 
Ai cumva, mai pe departe 
Rude în posturi înalte? 
Când cu alţii mǎcǎieşti 
Limbi strǎine, ciripeşti? 



Ai avut contact la mare 
Şi cu alte zburǎtoare 
Şi de-o fi aşa cumva, 
Ai primit cadou ceva? 
Vǎd cǎ ai maşinǎ nouǎ… 
Faci cumva trafic cu ouǎ 
Sau cu alte chestii care 
Pe la noi au cautare ?!..... 

 
Geaba a strâns-o el la uşǎ, 
Nu i-a scos nimic din guşǎ, 
Şi pe loc ordin a dat, 
(Ceva era…necurat !) 
Sǎ se facǎ iar anchetǎ, 
De „poliţia secretǎ”.  
      “Raţǎ, tu ştii cǎ tǎcerea 
      Este dulce ca şi mierea, 
      Dar metode-avem moderne, 
      Cu-ai tǎi fulgi, sǎ facem perne.” 
 
Şi-atunci la Poliţie, 
După percheziţie, 
Sub tuleii ce-au fost smulşi, 
I-au gǎsit viruşi ascunşi, 
Introduşi fraudulos 
De un grup, cam odios, 
Ce a fost localizat 
Imediat şi arestat…. 
Curtea, nici n-a discutat, 
Zdreanţǎ a şi condamnat, 
Toatǎ gaşca vagaboandǎ 
Pentru act de…contrabandǎ! 
       “Raţǎ, pana ta bǎlaie, 
      Ai fǎcut-o chiar de oaie, 
      Cǎ pe toţi ne-ai pedepsit, 



      De varzǎ ni s-a acrit, 
      Iar Guvernul ne promite 
      Tot mereu…rǎbdǎri prǎjite” 
 
Cǎţeluş cu pǎrul creţ, 
Stǎ cuminte în coteţ… 
Zdreanţǎ, n-a putut se pare, 
Cǎ i-a dat cu suspendare 
Condamnare, în absenţǎ, 
Pentru lipsǎ de…prudenţǎ 
Şi complicitate clarǎ, 
La o gripǎ… aviarǎ! 

           
*umorişti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

           CĂŢELUŞ CU... CERCELUŞ 
 

Cǎţeluş cu pǎrul creţ, 
N-are lanţ, n-are coteţ. 
În schimb are un cercel, 
La ureche mititel, 
Cǎ Primarul, cum e dânsul 
Vrea ca sǎ-i mǎsoare pulsul, 
Ca nu cumva sǎ turbeze, 
Din motive neobeze, 
Ori sǎ degere cumva, 
De un fulguleţ de nea, 
Sǎ nu intre în cǎlduri, 
Sǎ nu mǎnânce lǎturi, 
Sǎ nu doarmǎ în curent, 
Pǎrul sǎ-i stea permanent, 
Sǎ nu fie deranjat 
Dacă mediu-i poluat, 
Nici oprit, nici alergat, 
De vreun troleibuz bruscat, 
Iar de o fura vreo raţǎ, 
Sǎ nu i se facǎ greaţǎ 
Iar de o fura vreun ou, 
Sǎ nu i se zicǎ bou 
Ori cǎ este prost grǎmadǎ, 
Cǎ n-a furat o cireadǎ. 
Pentru siguranţa-n stat, 
Sǎ fie localizat 
Şi-ntr-un fel, teleghidat, 
Mai spre centru, racolat. 
Asta e, v-o spun pe bune, 
Singura soluţiune, 



La problema ce-o impune: 
Aderarea-n…Uniune. 
……………………. 
Cǎţeluş cu pǎr buclat, 
Cu laba s-a scǎrpinat 
Şi cum dracu’ o fi dat, 
Cǎ cercelu’ i-a picat, 
Intr-o gurǎ de canal, 
Ǎsta fiind natural, 
Cu capacu’ ǎla mare 
Dus demult la reciclare. 
………………………. 
Cavaleria alpinǎ, 
Infanteria submarinǎ, 
Forţe de şoc speciale, 
Cǎcǎnarii prin canale, 
Te tot cautǎ mereu 
Amǎrât cǎţelul meu…. 
Da’, or sǎ gǎseascǎ-un ţap, 
Cǎ-şi pun…Europa-n cap! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                    MORALA... VICIILOR 
 

Un cerşetor, la colţ de stradǎ, 
Cu-o faţǎ-amarǎ şi zbârcitǎ, 
Tot aştepta un ban sǎ cadǎ 
În pǎlǎria-i terfelitǎ, 
Dar trecǎtorii cam grǎbiţi, 
Mânaţi de treburile lor, 
Se arǎtau a fi zgârciţi 
Cu amǎrâtul cerşetor. 
El dup-un timp, n-a mai rǎbdat 
Şi a oprit un cetǎţean, 
Ce arǎta bine dotat, 
Cerând şi el măcar un ban, 
Dar individual tulburat, 
Tot scotocind prin buzunare, 
Pe cerşetor l-a suspectat 
Venind cu o-întrebare: 
-Ce faci cu banii?! Poţi sǎ-mi spui? 
Îi dai cumva pe bǎuturǎ? 
-Nu domnule, cǎ eu nu pui 
Alcool de loc în gurǎ… 
-Îţi iei ţigǎri sǎ le fumezi? 
(Din nou omul preseazǎ). 
-Nu domnule! Poate nu crezi,  
Tutunul dǎuneazǎ… 
-Şi nici la cǎrţi nu-i pui la joc 
Disearǎ cu amicii?! 
-Nu domnule! Eu cǎrţi nu joc… 
Nu am aceste vicii… 
-Atunci, eu îţi propun ceva 
Şi-ţi dau o sutǎ, nu cinci lei, 



Cǎ vezi cum e nevastǎ-mea… 
Moralǎ-mi face…dumneaei(!)... 
Vino te rog cu mine-acasǎ, 
Sǎ vadǎ şi ea cum aratǎ, 
Un individ ce nu fumeazǎ, 
Nu-i cartofor şi nu se-mbatǎ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                         CONTRAZICERE 
               (fabulǎ) 
 
Un cocoş şi o găină, 
Se ciorovăiau de zor, 
El, zicea că-i luna plină, 
Ea, că nu-i decât un nor. 
 
-Măi găină, tu eşti chioară? 
Da-i rotundă ca şi-o oală 
Şi de mare, e cam mare, 
Dar e luna, ca şi-un soare, 
Luminează neagra noapte 
Asmuţind câinii să latre... 
 
-Eu sânt chioară ? Tu eşti chior, 
Nu vezi că e doar un nor?! 
Şi, zici că şi luminează? 
Cred c-o lampă îţi filează! 
Şi-unde auzi tu câini lătrând, 
Că-i linişte de mormânt?! 
 
-Da' te uită-n sus găină 
Că nu-i nor, e luna plină, 
Ca o mămăligă coaptă, 
Sus pe cer stă nemişcată 
Şi zâmbeşte către mine 
S-o iau de pe cer că-mi vine!... 
 
-Nemişcată, zici, bădie, 
Mişcă parc'ar fi piftie, 
Poate tu ai, cine ştie… 



Mămăligă sub chelie?!  
Fugi de-aci cu-aşa prostie 
Şi de-o vrei, a ta să fie!... 
 
-Doamne ce-ncăpăţânare 
În grădina Ta cea mare! 
Nu mă crede nici să moară 
Că e luna-n cer de-aseară, 
Chiar de-i cade-n cap acuma 
Ea o ţine, ca nebuna... 
 
-Să te cred, c-aşa vrei tu, 
Că mă doare sufletu', 
Tot mereu, tu ai dreptate, 
Ce sunt eu, o nulitate?! 
Numai ca tine să fie, 
Ce zic eu, e...gălăgie?! 
 
-Bine, fie, e un nor 
Şi termin că simt că mor 
Iar de-mi spui că dă şi ploaie, 
O să-ţi spun: şi cu pietroaie, 
Tunetele cântă-n cor, 
Fulgere se-aprind din nor, 
Toarnă apa cu găleata, 
Unde-i mama, unde-i tata, 
S-a lăsat şi cu futrună, 
Tot pământu’ îl adună, 
Ah! ce nor afurisit, 
Chiar în ţeastă m-a trăznit!... 
 
-Zici că-i nor?....Chiar esti trăznit!.. 
…Este luna-n asfinţit ! 
 

 



            M-AM TREZIT ÎN PARADIS 
 
Azi-noapte m-am trezit în paradis, 
Eu, ortodox convins şi botezat, 
Cǎ stând mereu departe de pǎcat, 
S-ajung în locu-acela ca de vis 
N-am fost surprins şi nici nu m-am mirat. 
 
Ajuns în faţa “marelui altar”, 
Un înger milostiv m-a aşezat, 
La masǎ şi umil m-a întrebat, 
Cam ce-aş dori sǎ punǎ la grǎtar… 
Eu, şapte mici, pe loc am comandat. 
 
Pânǎ atunci, mi-aduse una micǎ 
Iar un ţambal bǎtrân şi o vioarǎ, 
Mǎ alintau la ciorba de burticǎ, 
Dar apǎru şi nea Petrescu Gicǎ…  
(L-am desluşit prin fumul de ţigarǎ). 
 
Babani, zemoşi, condimentaţi perfect, 
Simţeam în mici o nouǎ înviere, 
Cu guler, înǎlţam halbe de bere, 
(De la Azuga, sǎ fiu mai corect) 
Fǎrǎ suspin şi fǎrǎ de durere…. 
 
Nevastǎ-mea fǎcu o tevaturǎ… 
Mǎ luǎ de dimineaţǎ foarte tare, 
Nu mǎ credea cǎ-n rai fǎcui o turǎ!?... 
Noroc cǎ, miroseam a bǎuturǎ 
Şi-n gurǎ tot sugeam o scobitoare! 
 
P.S. 
Din amintirile mele de la  “Carul cu bere” 
 



 
                      SORA PRIETENULUI MEU 

 
Amicul meu, are o sorǎ 
Frumoasǎ, da, frumoasǎ foc! 
În pat cu ea, cam de vreo orǎ, 
Am început-o dintr-un joc… 
Şi cum spusei, sufǎr de-o boalǎ 
Precis sǎ fiu, chiar la mijloc, 
Dar nu ştiu cum, că are-o şcoalǎ, 
M-a lecuit de ea pe loc; 
Pǎi ce să-ţi spun: m-a luat frumos 
La pipǎit şi la masat, 
Puţin în sus, puţin în jos, 
Cu alifie, delicat 
Şi când s-a-ncins, m-a luat vârtos 
Cǎ nu vǎ mint, m-a-ncǎlecat 
Pe cât eram eu de bǎţos, 
De scârţâia şi bietul pat; 
Vreo douǎ zile sau chiar trei, 
Frate, am fost ca nou nǎscut 
Şi asta din pricina ei, 
C-atât de bine mi-a fǎcut, 
 
Dar mai apoi, avui iar panǎ, 
Ceva din nou mǎ deranja 
Exact în zona medianǎ, 
Chiar foarte tare…mǎ jena, 
Şi am rugat-o insistent 
Pe sora prietenului meu, 
Sǎ-mi facǎ-acelaşi tratament 
Dacǎ se poate, mai mereu; 
Ea, nici prin gând sǎ mǎ refuye, 
(Treaba fiind şi contra cost) 
N-a încercat nici să se scuze 



Ori sǎ mǎ ia cumva la rost. 
…………………………… 
Îi mulţumesc lui Dumnezeu, 
Acum sunt lecuit de boalǎ, 
Cǎ sora prietenului meu 
De dimineaţǎ când se scoalǎ, 
Masaj îmi face tot mereu, 
Cǎ este sorǎ…medicalǎ! 
…………………………….. 
Scǎparǎm noi de leprǎ, ciumǎ, 
Dar cu sciatica…nu-i glumǎ! 
 
P.S. 
De v-aţi gândit la un pǎcat, 
Sau cine ştie ce prostii, 
Citiţi povestea înc-o dat’… 
Io-s om serios,…şi-am şi copii! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



POCĂINŢĂ 
 
Ajungând ca un proscris, 
(Cǎ de asta eu sunt bun) 
Fraţilor, chiar m-am decis: 
Gura pe şpriţ n-o mai pun! 
Cǎ satana m-a tentat 
Cu un şpriţuleţ de vin, 
De fǎcui mereu pǎcat, 
Sǎ mǎ ierte Ǎl divin(!) 
Vorbe rele mi-au ieşit, 
Iar prestigiul meu se pare, 
La un colţ a fost ştirbit, 
De la prea multe pahare; 
Chiar şi popa m-a luat, 
Pe departe, aşa la rost, 
Auzise el prin sat, 
Cǎ beau şpriţuri şi în post. 
Aşa cǎ, nu fiţi miraţi, 
Când mǎ prinde noaptea-n sat, 
Sǎ mǎ tai şi sǎ mǎ baţi, 
Eu cu şpriţu-am terminat! 
De aceea iar vǎ spun, 
Ca umil şi bun creştin, 
Cât oi fi n-am sǎ mai pun, 
Nici un strop de apǎ-n vin! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     GENEZĂ 
          (Criticilor) 
 
Când El fǎcu aceastǎ lume, 
Singur, încet, s-a strǎduit 
Şi cu divinǎ-nţelepciune 
S-a arǎtat cǎ-i mulţumit. 
 
Astfel, fǎcând un pic luminǎ, 
Pǎmânt şi apǎ a creeat, 
Un Soare şi o Lunǎ plinǎ… 
Privind, El mult s-a minunat. 
 
Şi bucuros  vǎzu cǎ-i bine… 
Apoi, Pǎmântul l-a umplut 
Cu flori, copaci, apoi jivine 
Şi-a fost din nou satisfǎcut. 
 
Dar înţeleptul nostru Tatǎ 
În opera ce a fǎcut, 
Lǎsǎ pe “Om”… mai pe la coadǎ 
Fiindcă de critici s-a temut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     EVOLUŢIE 
 

Sǎracul Darwin, a avut dreptate, 
Numai privind maimuţele în pom 
Gǎsim cǎ sînt la fel, organizate, 
Precum se vede bine şi la om. 
 
Cǎ fiecare-i la câte-un nivel, 
Pe ramuri, însǎ foarte diferite, 
Iar dacǎ una a mişcat niţel, 
Cele din vârf devin neliniştite. 
 
Şi-apoi, cele de sus privind în jos, 
Zǎresc mereu doar feţe zâmbitoare, 
Ce râd şi se amuză copios, 
Cǎ-n sus privind, vǎd funduri goale. 
 
Iar dacǎ una vrea sa se ridice 
Pe-o ramurǎ mai sus, fǎrǎ sǎ-i pese, 
Îşi face loc, cum regula ne zice, 
Uşor, dar sǎrutând…câteva fese! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                 COASTA LUI ADAM 
 

 
Când  ai  fǎcut  femeia  Doamne,                          
Ţi-a  trebuit un  pic  de  os                                      
Şi-n  jurul  lui, divin  Pǎrinte,                               
Ai  pus  ce-n  Rai  e mai  frumos.                                                                                                          
Dar  pentru  o  aşa  minune,                                 
Ai  vrut  ca  osul  cu  pricina                                   
De la  Adam  sa-l  iei, anume,  
Ca amândoi  sǎ  fie  una.                                                                                                                          
Şi-atunci, cu  multǎ-nţelepciune,                            
(Nimic  nu  faci  întâmplǎtor),                                 
Tu  ai  gândit  cǎ  ar  fi  bine, 
Sǎ  nu  iei  os  de  la  picior,                                                                                                                     
Cǎ  se  putea  cumva  ca  Eva,                                   
Prima  femeie, cea  dintîi,                                        
Sǎ-l  ţinǎ  pe  Adam  sǎracul                                    
Întreaga  viaţǎ, sub  cǎlcîi.                                            
Iar  de  la  cap, feri-ne-ar  sfinţii!                             
N-ai  luat  os, ca  nu  cumva,                                     
Sǎ-nceapǎ  dupǎ  ziua  nunţii  
Pe  bietu-Adam, a-l  domina. 
Aşa  cǎ,  ai  gǎsit  cǎ-i  bine, 
De  la  mijloc  sǎ-l  iei, ca  ea, 
Egalǎ  cu  Adam  sǎ  fie,  
Pe-acest  Pǎmânt, de-a  pururea. 
Şi  de  sub  braţ, (sǎ  luǎm  aminte!) 
Ca  ea  sǎ  fie  protejatǎ, 
De  lângǎ  inima-i  fierbinte,  
Pe  veci, fiinţa  adoratǎ.   
 
 
      
 



Trecut-au  ani…. şi-a  fost  sǎ  fie,  
Un  înţelept  şi  el  tot  om, 
Ce-a  demonstrat  cu…..gǎlǎgie, 
Cǎ  noi, am  fi, picaţi din  pom!? 
De-o  fi  aşa, doar  Domnu’ ştie, 
Dar  sunt  Adami  cu pumnul  tare, 
Care  cu  multǎ…, bǎrbǎţie,  
Îşi  calcǎ  Evele-n  picioare… 
Sǎ  fie  vreo  coincidenţǎ? 
Simplu, privind ce facem noi, 
Apare-aceastǎ  diferenţǎ: 
Între  divin… Şi  maimuţoi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  SCRISOARE 
 (Unui tânǎr epigramist) 
 
Nu te-aştepta sǎ fii cotat, 
Sau cel puţin apreciat, 
De-acei epigramişti stilaţi 
Care se cred cǎ-s consacraţi; 
De tu nu eşti bǎgat în seamǎ 
Şi fiecare stǎ cuminte, 
E cǎ ai scris o epigramǎ 
De i-ai lǎsat fǎrǎ cuvinte, 
Cǎci dumnea-lor se simt cǎ-s lei, 
Când prada-i micǎ, dar se pare, 
Simţind în spate-al tǎu condei 
Îsi bagǎ coada-ntre picioare 

                            Şi chiar de-or zice ei vreodat’, 
Cǎ stilul tǎu e demodat, 
De n-ai fii tu, un pic mai mic, 
Ei practic, n-ar mai fi nimic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             

 
                  ISTORIA ROMÂNILOR 

            (rezîsǎ de-un oltean) 
 
Nişte olteni venirǎ, înapoi la ei acasǎ 
Şi cum sǎ sfǎtuirǎ, sǎ vinǎ toţi în masǎ, 
Cǎ tare le fu dor, de glia strǎmoşeascǎ, 
Şi-au zîs sǎ facǎ pod, pǎ Dunǎrea albastrǎ; 
Fǎcurǎ podul ei, trecurǎ cu avânt, 
S-arate cǎ sunt zmei, cu sǎbiile-n vânt, 
Cǎ deh (!) cu mâna goalǎ, sǎ intre ei în sat, 
Aratǎ de ocarǎ…nimic n-au câştigat?! 
Da’ unu’ dîntre ei, Traian Cartagineanu’ 
Un craiovean  vioi, (pronumele, Olteanu) 
Strâgǎ la ei grǎmadǎ, sǎ intre-n goana mare, 
Cǎ-ntreaga lor cireadǎ, trecu… peste hotare, 
C’o luarǎ ca nebunii, de-ajunsǎrǎ-n Ardeal, 
Opriţi la gardu’ stânii, lu’ Ghio’, zîs Decebal, 
(Oltean dǎ munte vere, cu trei pǎ inventar!!!) 
S-a supǎrat bǎtrânu’ şi-a pus mâna pǎ par… 
O luarǎ ei la moacǎ, jucând în deplasare, 
Da’ în retur oltenii, fǎcurǎ un scor mare, 
Cǎ Decebal dǎ ciudǎ-şi bǎgǎ unghia în gât, 
Lǎsând oltenii-n fugǎ, d’ajunse… peste Prut, 
Da’ nu bǎgarǎ sama, cǎţaua fu legatǎ, 
Dǎ caru’ ǎl cu praz, cǎ-n râu muri-necatǎ 
Şi-au plâns-o şi au jelit-o, (numa’ sǎ nu-mi uit vorba 
Pǎmântul c-au iubit-o, l-au botezat… Moldova). 
Fǎcurǎ ei pomanǎ, cu zaibǎr şi cu praz, 
Vecinii toţi sǎ moarǎ, dǎ ihter şi necaz; 
Trecurǎ ei şi d-asta, cǎ multe sǎ-ntâmplarǎ, 
Da’ n-au stat ei grǎmadǎ, aşa dî-ntâia oarǎ, 
C’au împǎrţît moşia, în trei, aşa frǎţeşte, 



Cǎ d-aia-n România, o limbǎ sǎ vorbeşte. 
Şi-apoi, sǎ vezi cum fu: au coborât fîrtaţi, 
Cǎ nu şedeau în şa, erau… descǎlecaţi. 
Sǎ-ţi zîc dǎ unu’ Fane, ǎl mic a lu’ Bogdan, 
Jucǎ la-naintare, cǎ deh, era oltean, 
Isprǎvi mereu fǎcu, având şi muşchiu’ tare, 
Pǎ turci mereu bǎtu, dǎ sǎ dǎdea cam mare. 
Da’ fu şi Mircea tatǎǎǎ…bǎtrânu’ le dribla, 
Jucând extremǎ dreaptǎ, numa’ la cap dǎdea, 
Iar Vlad, era dat dracu’, cǎ le’nţepa cam tare, 
Cîn’ faulta sǎracu’, o lua pîntre picioare. 
Apoi fu şi Mihai, ce-i puse într-o oalǎ, 
Fǎcu cu mult alai, întâia naţionalǎ… 
Da’ lista-i lungǎ frate, de mândrii cǎpitani, 
Ce au luptat pǎ moarte, cǎ doar jucau pǎ bani. 
…………………………………………… 

                            Viteji şi cu renume, ajunsǎrǎm eroi, 
C-am luat întreaga lume, aşa, fǎrǎ rǎzboi, 
Cu traista-n bǎţ, noi furǎm ǎi mai tari, 
Dǎ i-am speriat pǎ toţi, jucând la cluburi mari. 
Şi-avurǎm înc-o treabǎ, - cǎ tot veni ea vorba - 
I-am pus pǎ toţi grǎmadǎ, in toatǎ Europa, 
Cu ai şi verde praz, sǎ vezi şi tu minune, 
Fǎcurǎm dǎ necaz, o mare uniune. 
Şi-acum am pus la cale, înc-o ispravǎ bunǎ, 
Mutǎm Jiul cel mare, dupǎ Pǎmânt pǎ Lunǎ, 
Cǎ vrem ca Europa, cu Uniunea ei, 
Sǎ intre în Craiova, cu toţi oltenii  mei! 
 
                            Valeriu Cercel 
            (Oltean dîn Vrancea, nǎscut în Bucureşti) 
 
 
 
 



 
 
 

            RAPORTUL UNUI MARŢIAN 
                         (dupǎ o vizitǎ pe planeta noastrǎ) 

 
Pe planeta cu pǎmânt, 
E-o fiinţǎ cam ciudatǎ, 
Se exprimǎ prin cuvânt 
Şi se dǎ, emancipatǎ; 
Astfel ea, de prima oarǎ, 
Tot privind la animale, 
A zis cǎ-i superioarǎ 
Pe planeta asta mare. 
Şi fǎcu legi şi decrete, 
Reguli, poate zeci de mii, 
Toate ca sǎ le respecte 
De la babe la copii. 
Celelalte animale, 
Ce trǎiesc cu-acest popor, 
Au şi ele un rost mare 
Şi trǎiesc în legea lor. 
Însǎ, dupǎ cum se vede, 
Chiar până-n ultimul ceas 
Animalul, de la lege 
Nu se-abate nici un pas. 
Dar cealaltǎ creaturǎ, 
Inventând filozofia, 
De la minte pân’ la gurǎ  
A nǎscut, hipocrizia, 
Cǎ la lege, se tocmeşte, 
O pune cu sus-n jos, 
Iar dacǎ îi foloseşte 
O întoarce şi pe dos. 
 



Asta e dilemǎ mare 
Îmi e greu de înţeles, 
De ce-au mai fǎcut legi oare, 
Cǎ le-ncalcǎ atât de des?!... 
Chiar la scarǎ mondialǎ, 
E-ncǎlcatǎ deseori, 
Legea…gravitaţionalǎ… 
Cǎ prea mulţi…cu capu-n nori! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                     LOVE STORY 
 
S-au cunoscut în mod banal, 
Pot spune chiar accidental, 
Parcǎ aşa, dintr-un fǎcut 
Şi el şi ea au apǎrut 
Pe o strǎduţǎ-n mahala, 
Prin Bucureşti pe undeva; 
Ea, sprintenǎ în roşu-aprins 
Iar el, în negru, chiar distins, 
Mândru, robust ca şi un munte, 
Un “Fǎt Frumos” cu stea în frunte… 
Se-apropiau parcǎ pe ape, 
Unul spre altul prin hârtoape, 
Ce se-arǎtau în Luna plinǎ, 
Cǎ nu ardea nici o luminǎ; 
În seara-aia cam târzie, 
Cu iz de flori de iasomie, 
Doar stelele sclipeau pe cer 
Şi Luna cu al ei mister… 
A fost de-ajuns doar o secundǎ, 
C-au fost furaţi de-a vieţii undǎ, 
Pe ulicioara-ntunecatǎ, 
Unde nici câinii nu mai latrǎ, 
Ei s-au trezit îmbrǎţişaţi 
Pe caldarâm, cam şifonaţi, 
El, un Merţan, Ea, un Logan, 
Înregistraţi cam de vreun an… 
Cǎ am uitat ca sǎ vǎ zic… 
Strada era cu “sens unic”! 
 
 



 
 
 

                  STOCK EXCHANGE 
     (curs de iniţiere) 
 
Vreau să ştie toată lumea, 
Ce e “Bursa de valori”, 
Fiindcǎ nici o publicaţie, 
Poate de vreo douǎ ori, 
Doar aşa a pomenit, 
Cam în treacǎt puţintel, 
Cǎ unul ce nu-i şcolit, 
Nu are habar de fel, 
Iar pentru neştiutori, 
(Sǎ-nţeleagǎ şi copilul) 
Ca între agricultori, 
Vǎ voi spune, care-i şpilul: 
Este, cum te-ai duce-n piaţǎ, 
Decis ca sǎ iei o raţǎ, 
Dar la faţa locului, 
Nu iei raţǎ, iei doar pui. 
Cǎ cinci pui, (aşa-i în viaţǎ!) 
Fac mai mult decât o raţǎ, 
Iar o raţǎ, nu-i cinci pui, 
Las-o-n mama focului!... 
Şi apoi, îi aduci acasǎ, 
Te aşezi frumos la masǎ, 
Puii cresc, îşi fac cuibare 
Gǎinile-s ouǎtoare, 
Ajung cloşti, scot toate pui, 
Puii fac şi ei alţi pui 
Şi-n scurt timp, vezi o grǎmadǎ, 
De nu ai loc în ogradǎ. 
Deci, momentul a sosit, 



Mâine-n zori puţin grǎbit, 
Cu cǎruţa-i duci la piaţǎ 
Şi îi vinzi şi-ţi iei şi-o raţǎ, 
Iar cu banii, mulţi rǎmaşi, 
Sǎ n-ai treabǎ cu pungaşi, 
Îi depui la bancǎ toţi 
C-ǎia nu-s pungaşi, sunt hoţi. 
 
Dar în noaptea aia vere… 
(Viaţa-i plinǎ de mistere !) 
A-nceput aşa o ploaie, 
Bǎ, o ploaie cu pietroaie, 
Da’... o ploaie d-aia mare 
De curgea ca din cǎldare  
Şi-a plouat şi-a tot plouat, 
Satul tot a inundat, 
Iar gǎinile, mǎi frate, 
Au murit toate-nnecate!... 
Ei, atuncea frumuşel, 
Pǎrul, ţi-l smulgi uşurel, 
Fir cu fir, fǎrǎ de grabǎ 
(Cǎ şi-aşa n-ai altǎ treabǎ) 
Şi apoi cauţi o râpǎ, 
Mai înaltǎ şi adâncǎ, 
Sǎ renunţi tatǎ la viaţǎ, 
C-ai luat pui şi n-ai luat…raţǎ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                

             ÎNVOIRE DE LA SERVICIU 
 
A încercat şi el odatǎ, 
O scuzǎ mai…adevǎratǎ, 
Cǎ-ntotdeauna a sunat 
Şi şefului a motivat, 
Cǎ astǎzi nu face prezenţǎ 
Având problemǎ de urgenţǎ: 
A pierdut cheia de contact 
Sau cǎ îi trebuie un act, 
Cǎ soacra i-a murit din nou 
Sau cǎ e grevǎ la metrou, 
Cǎ are-o gaurǎ-n tavan 
Şi-l plouǎ-n casǎ de un an, 
Cǎ socru-său a sucombat, 
Cǎ beciul iar e inundat….. 
Şi a ţinut orice poveste, 
Cǎ şefu’ lui, n-a prins de veste, 
De ce Ion se învoia 
Sau ce probleme el avea; 
Dar azi Ion, cu glas firav, 
Sunând, a spus cǎ e bolnav 
Şi greu el poate-a se mişca 
Fiind lovit de-o boalǎ grea, 
La care, şefu’ i-a rǎspuns 
Îndurerat, bufnind în plâns: 
Suntem alǎturea de tine, 
Şi toţi dorim sǎ-ţi fie bine!… 
 
 
 
 



Apoi Ion, la ţol festiv, 
Cu-n aer foarte-afirmativ, 
Plecǎ voios la Maricica 
Sǎ îşi petreacǎ ziulica, 
Fiind convins cǎ-i înţelept, 
Pe şef, trǎgându-l iar în piept; 
Dar nu dǎduse colţu-n stradǎ, 
Sirene de “Salvǎri” grǎmadǎ, 
Scrâşnind din roţi la unison 
În faţa casei lu’ Ion…. 
Cǎ nu v-am spus un fapt banal: 
Ion…lucra la un spital ! 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   EGALITATE 
                        (celor nǎscuţi în jurul anilor ’50) 

 
Îmi amintesc anii de şcoalǎ, 
Când profesoara ne spunea, 
Cǎ toţi eram ca într-o oalǎ 
EGALI,  adică - aşijderea. 
Dar exista chiar la intrare, 
Înconjurat de-o flamurǎ, 
Panou-acela de…“onoare”, 
Cu cei fruntaşi pe…”ramurǎ”. 
În partea stângǎ, ei, fruntaşii, 
Cu litere mari de tipar, 
În partea dreaptǎ, ei, codaşii, 
Înconjuraţi cu un chenar. 
Copil fiind, înţelegeam 
Cam ce-nsemna “egalitate”, 
Dar stand în banca de la geam 
Priveam mereu în altǎ parte. 
Aşa cǎ, nota cea mai mare, 
(Cum mi-a fost mie soarta) 
Era de şapte, la…purtare, 
Deci eu eram, de dreapta, 
Astfel, fiind pus la “panou” 
Cu cei mai rǎi din şcoalǎ, 
Eu mǎ simţeam ca un erou 
Bǎgând pe toţi în boalǎ. 
Cǎci n-arǎtam egal, parol 
Şi nici un orişicare, 
Mai mult, pe-acel “panou” din hol 
Eram chiar o valoare! 
Cǎ cei fruntaşi se comparau, 
Cu cei mai rǎi ştiuţi, 
Iar cei EGALI, ce mulţi erau, 
Erau…necunoscuţi! 



 
 

                 VÂNĂTOREASCĂ 
 
Amicul meu, modest din fire, 
Cum rar gǎseşti un vânǎtor, 
Mi-a dat de dimineaţǎ ştire  
Cǎ s-a-mpuşcat un cǎprior; 
A fost trei zile-n şir plecat, 
Cu încǎ doi, tot vânǎtori, 
Cu care merge la vânat 
Ei nefiind chiar…amatori. 
Şi-n ziua-treia, sa-ntâmplat 
Cum zice el, mai cǎtre searǎ, 
(Dezamǎgit şi desumflat) 
Un cǎprior sǎ le aparǎ(!) 
Şi-au tras atunci toţi trei la gloanţe  
Sperând sǎ-l nimereascǎ-n spate, 
Însǎ au tras mai mult speranţe 
Cǎci cǎprioru, era departe 
Si-au alergat toţi dupǎ el, 
Cǎ alerga şi cǎpriorul, 
Mǎcar în coadǎ-aşa niţel, 
‘Puşcau cu foc pe tot ogorul! 
Şi l-au gǎsit mort pe sub munte, 
(Nu m-a minţit el când mi-a zis!) 
Avea sǎracu-n glonţ în frunte… 
De teama lor…s-a sinucis! 
 
 
 
 
 
 
 



              CHILOŢÎ DIN PAŞCANI 
                    (dupî o glumî şi mi-o zîs-o Miuara Vielicu) 
 

Iera parcî, o zî di sărbătoari, 
Că-n şientru la Paşcani or apărut, 
Prin prăvălii şî pi Uliţa Mari, 
Chiloţi atât di mulţi şi n-am văzut 
Şî ni miram cu tăţi privind la iei, 
Fiincî la noi pi străzi nu vezi chiloţi, 
Ierau şî mari şî mişi şî mititiei, 
Şî di frumoşi, pot zîşi…ierau tăţi, 
Că n-am găsît vă zîc, doi că-s urâţi 
Şi nişi suşiţi, cum poati sî mai hie, 
Or sî hi fost olec-aşa, boţîţi… 
Da’ şi vorghieşti (!)...ierau şcoşi din cutie. 
Iar fietili, cum ieli-s ruşînoasi, 
Au cam roşît vorghind cam cu pacat 
Şi-au înghiţît în săc fiind sfioasi, 
Cî din chiloţ-aşei, nişi n-or probat, 
C-a doua zî, or dispărut cu tăţî, 
(Cî dupî conferinţî or plecat) 
C-un avion plin tot doar cu chiloţî, 
Da’ numa’ doi chiloţi…or chilotat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 CHILOŢII DIN PIGALLE 
 
Numai ce s-au dat jos din avion, 
Veniţi cu-afaceri la Paris, 
Marin, Vasile şi Ion, 
Sǎ facă o turǎ au decis. 
Cǎscând ei gura prin vitrine 
Ajung în zona deocheatǎ, 
Ce expunea doar manechine 
Cu şnururi d-alea…cum se poartǎ. 
Holbaţi, Vasile şi Marin, 
Puţin parcǎ s-au agitat, 
În schimb, Ion, fierbea din plin, 
Ud leoarcǎ, de înfierbântat. 
Atunci, cei doi compatrioţi, 
S-au cam mirat, cum pe Ion 
L-au zǎpǎcit nişte chiloţi 
De sub un scurt combinezon?! 
Cǎ las-o-n colo, e om mare 
Şi dup-o zi fǎrǎ Măria, 
Doar pentr-un şnur dintre buci goale 
E-n flǎcǎri tot …şi pǎlǎria! 
Da’ Ion, sǎrmanul, tremurând, 
Nici aer nu avea de-ajuns, 
Privind în gol şi lǎcrimând 
Zise pe şleau, pufnind în plâns: 
De cum ajung acasǎ-n prag, 
Măriei praf îi fac chiloţii, 
Am sǎ-i întind şi am sǎ-i trag, 
În zdrenţe-am sǎ-i prefac cu colţii, 
Cǎ sǎ v-o spun pe aia dreaptǎ, 
Nu de Maria mi-este dor… 
Chiloţii ei vina o poartǎ, 
Ai dracului…, mǎ strâng de mor! 
 



               ACCIDENT… DE MĂGAR 
 
S-a întâmplat un tragic accident, 
Banal şi pot spune că, foarte rar, 
Când soacra lu’ Ion (şi el prezent), 
Mortal, a fost lovitǎ de mǎgar. 
 
Şi-atâta jale pe bietul Ion 
Şi plânsete pe coana Maricica, 
Încât s-a dat în şapte sate zvon: 
Mǎgaru’, a ucis-o pe mǎmica(!) 
 
Aşa cǎ, n-a trecut de miezul zilei 
Şi-atâta lume-n jurul casei lor 
S-a adunat, după aflarea ştirei 
Acestui accident îngrozitor. 
 
Însǎ Ion, avea nedumerire, 
Privind puhoiul ce intra-n ogradǎ, 
Cǎ soacrǎ-sa, a dracului din fire, 
Avea prieteni mulţi şi-nc-o grǎmadǎ!!? 
 

                             “Ioane, înţelegem ce-ai pierdut,” 
Zise un ins, oftând cu tot amarul, 
“Uitǎ de soacrǎ, ce-a fost, a trecut… 
Noi am venit s-aflǎm…de vinzi mǎgarul”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             HOROSCOPUL SĂPTĂMÂNII    
                                      (celor interesaţi) 

 
Aceastǎ sǎptǎmânǎ-i specialǎ 
Şi Taurul şi Leul sunt pe cer, 
Fecioara a pǎşit în borealǎ, 
Iar Racul s-a ascuns într-un ungher. 
 
La început, primeşti o veste bunǎ, 
Auzi cǎ soacra-ţi pleacǎ la Piteşti, 
Dar vine înapoi peste o lunǎ, 
De teamǎ cǎ la pǎr…n-ai sǎ albeşti. 
 
Şi tot atunci, primeşti şi-o veste rea, 
Vecinul tǎu, duşmanul cel mai mare, 
V-a fi lovit de-o basculantǎ grea 
Şi va scǎpa, (al dracului!) se pare, 
 
În casǎ, ai sǎ ai doar armonie 
Şi linişte aşa cum îţi doreşti, 
Cǎ-i rândul tǎu sǎ fii-n bucǎtǎrie 
Şi rufe să mai calci cât te-odihneşti. 
 
Iar în amor, e-o sǎptǎmânǎ bunǎ, 
Cǎci te alintǎ straşnic Cupidon, 
Romantic vei visa sub clar de lunǎ, 
În braţe…cu cǎţelul pe balcon. 
 
Duşmani nu ai sǎ-ţi faci aceste zile, 
Iar de prieteni uitǎ dacǎ poţi, 
Fiindcǎ şi ei au cam uitat de tine, 
Cǎ le-ai dat bani cu împrumut la toţi. 
 
 
 



Şi starea sufleteascǎ-i minunatǎ, 
Vei fi şi mulţumit şi încântat, 
Cǎ “Steaua” va fi iar eliminatǎ,   
Aşa cǎ, douǎ zile…vei fi beat. 
 
Apoi, pe la sfârşit de sǎptǎmânǎ, 
Un dar de bani precis ai sǎ primeşti, 
E leafa ce îţi trece doar prin mânǎ, 
Cǎ rata la maşinǎ o plǎteşti… 

 
Îţi dau şi-acele cifre norocoase, 
Cǎ la câştig sînt sigur cǎ visezi, 
Din patru-ş-nouǎ, sǎ alegi doar şase 
Şi sǎ le joci, cǎ sigur n-ai sǎ pierzi! 
 
Iar el, norocul, o sǎ-ţi iasǎ-n cale, 
Aşa cum de-obicei eşti tu bǎftos, 
Sǎ nu te miri dacǎ va fi cam moale 
Când vei calca în el…foarte vârtos! 
              
P.S.  
 
De fapt, ce-am scris mai sus în parodie, 
Se-ntâmplǎ-n viaţa noastrǎ, zi de zi, 
Nimic nu-i nou în horoscop, bǎdie!.... 
Speranţele te-mping în a-l citi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              PARODIE AGRI... CULTURALĂ 
 

Mi-a pus un ins c-o minte prematurǎ, 
O întrebare cu întorsǎturǎ: 
Dacǎ ar fi cumva o legǎturǎ 
Între culturǎ şi agriculturǎ(?!)... 
Cu toate cǎ-s cam mic eu de staturǎ 
Şi studii am doar în arhitecturǎ, 
I-am explicat cǎ totul în naturǎ 
E conectat la fel ca o structurǎ: 
Van Gogh, Aman şi alţii în picturǎ, 
Uzându-se de-o simplǎ ţesǎturǎ 
Au pus pe ea, dar în miniaturǎ, 
Imagini luate chiar pe arǎturǎ(!). 
Gǎsim apoi la orice editurǎ, 
Poeţi care produc maculaturǎ, 
Ce-ajung celebrii doar prin sǎpǎturǎ, 
Care se face şi-n agriculturǎ(!). 
Soprana, ce cântând o uverturǎ, 
Pa scenǎ-aratǎ bine la fǎpturǎ, 
Însǎ pe stradǎ e o creaturǎ 
Ce seamǎnǎ mai mult a...murǎturǎ. 
Apoi, e demonstrat cǎ la fripturǎ, 
O acriturǎ-i bunǎ lipiturǎ, 
Iar la sarmale, pentru umpluturǎ 
Ne folosin de multǎ tocǎturǎ, 
Şi dacǎ facem doar o sǎriturǎ, 
Cu mǎmǎligǎ merge tochiturǎ, 
Stropitǎ cu un pic de bǎuturǎ, 
Din via care creşte-n bǎtǎturǎ. 
De bei peste un kil o picǎturǎ 
Ajungi de-arǎţi ca o caricaturǎ…. 
Şi din slǎninǎ, se scoate unturǎ 
Care e bunǎ şi la prǎjiturǎ… 
E artǎ culinarǎ în culturǎ, 



Între danturǎ şi agriculturǎ, 
Ce-i mestecatǎ dupǎ muşcǎturǎ 
Şi savuratǎ dupǎ-nghiţiturǎ, 
De preferat sǎ fie prospǎturǎ, 
Doar vinul poate fi o vechiturǎ… 
Cam asta am gǎsit ca legǎturǎ, 
Între culturǎ şi agriculturǎ. 
 
Dar insul, nu era o secǎturǎ 
Şi nici n-a fost luat de viiturǎ, 
La cap nu prezenta nici o fracturǎ 
Cǎ urme nu erau de cusǎturǎ, 
Sau cel puţin aşa o…zgârieturǎ… 
Ceva minor avea, dar…sub centurǎ. 
 
Aşa cǎ, a venit cu-o corecturǎ 
Referitor la a mea legǎturǎ: 
Cei ce lucreazǎ în agriculturǎ, 
Aşa cum pot, se-ocupǎ de culturǎ, 
Iar cei care lucreazǎ la culturǎ 
Fǎrǎ discuţii fac…agriculturǎ, 
De mǎ bǎgǎ într-o încurcǎturǎ,  
Printre atâţia  oameni de culturǎ! 
 
…………………………………. 
 
Şi dac-ar fi ca sǎ mai fac o turǎ, 
Nici gând nu am s-o iau pe scurtǎturǎ, 
Cǎ poa’ sǎ fie o înfundǎturǎ  
Şi-apoi, pe drum, la prima cotiturǎ 
Am şanse sǎ ajung pe arǎturǎ, 
Unde precis am sǎ gǎsesc…culturǎ... 
 
 
 



De-abia atunci pot face-o legǎturǎ 
Ce poartǎ nume în literaturǎ 
De “snop”, care-i de fapt adunǎturǎ, 
De spice multe, la vârstǎ maturǎ, 
Ca o grozavǎ piesǎ de sculpturǎ, 
Chiar dacă n-are nici o semnǎturǎ… 
…Aşa c-am mai gǎsit o legǎturǎ, 
Între culturǎ şi…agriculturǎ, 
De nu se poate face tevaturǎ 
Nici chiar de criticii mai rǎi de gurǎ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            SEXULUI FRUMOS 
 
Doresc sǎ contrazic “sexul frumos”, 
Care-i priveşte pe bǎrbaţi cu urǎ, 
Considerând cǎ n-au nici un folos 
Fiindcǎ-s vicioşi peste mǎsurǎ. 
Cǎ sînt beţivi şi-apoi scandalagii, 
Cǎ leafa când o iau n-o pun pe masǎ, 
Cǎ-s cartofori bolnavi şi tablagii, 
Cǎ unii mai lipsesc şi nopţi de-acasǎ… 
Aşa cǎ, voi veni cu-o explicaţie, 
Încât mǎ simt prea tare ofensat, 
Cǎ-i vorba de a noastrǎ reputaţie 
Şi de onoarea oricǎrui bǎrbat. 
-Stimate doamne, nimic nu-i perfect, 
Noi înţelegem, cǎ sântem maturi, 
Printre bǎrbaţi, mai e câte-un…defect, 
Cǎ şi pǎdurea are uscǎturi; 
Dacǎ doriţi s-aveţi “bǎrbat model”, 
Care nu bea şi nici nu chefuieşte, 
Care nu intrǎ în nici un bordel 
Şi nopţile din pat el nu lipseşte, 
Un individ ce banii nu-şi aruncǎ, 
La cǎrţi, barbut ca sǎ îi prǎpǎdeascǎ, 
Ce nu mǎnâncǎ doar fripturi şi şuncǎ 
Şi nici nu pune limba pe Feteascǎ ….. 
Puteţi sǎ-l cǎutaţi, dar obosiţi, 
Credeţi-mǎ cǎ nu fac bǎşcǎlie, 
În douǎ locuri poate cǎ-l gǎsiţi: 
La casa de nebuni, sau….puşcǎrie! 
P.S. 
Gǎsiţi bǎrbaţi ce nu au nici un viciu, 
De cǎutaţi cumva la vreun ospiciu 
Şi dacǎ nu, atunci vǎ dau în scris: 
În cimitire, îi gǎsiţi precis ! 



 
 

               FENOMEN PARANORMAL 
 

S-a petrecut un fenomen paranormal, 
(Fiindcǎ aşa au unii ghinion), 
De au ajuns printr-un miracol în spital, 
Doi buni amici, Vasile şi Ion. 
 
Cu-o searǎ înainte s-au cinstit, 
Ca de-obicei, la cârciuma din sat 
Şi dupǎ ce s-au bine…cherchelit, 
Spre casǎ împreunǎ au plecat. 
 
Dar cum au dat în uliţa cea mare, 
Prin beznǎ arǎtând ca o nǎlucǎ, 
De undeva, un câine le apare, 
Scǎpat de la vecini, printr-o ulucǎ. 
 
Apoi, e doar rutinǎ ce-a urmat, 
O cursǎ prin hârtoape şi noroi 
Şi nimeni pân’ acum nu s-a mirat, 
Cǎ e normal, ce au păţit cei doi. 
 
Da’n noaptea aia-a fost ceva bizar, 
Cei doi cheflii fugind cu disperare, 
Ca într-un vis teribil sau coşmar, 
S-au căţărat pe-o scarǎ şi-ncǎ mare. 
 
Cǎ s-au trezit urcând vijelios, 
Privind ‘nainte cǎtre infinit 
În urma lor, dulǎul furios 
Mai tare parcǎ era asmuţit. 
 
 



Şi în aceastǎ crudǎ încleştare 
Cu fiara care îi mâna din dos, 
Acele trepte apareau cam rare 
Şi balustrada scǎrii foarte jos. 
 
Dar dintr-o datǎ se vǎzu luminǎ, 
Din capu’ scǎrii-o razǎ a ţâşnit, 
Ce se mǎrea ca şi o Lunǎ plinǎ, 
Şi totul pentru ei pǎrea sfârşit… 
 
Şi-au luat inima-n dinţi fǎrǎ sǎ vadǎ, 
Cǎ timp prea mult nu aveau de gândit, 
Sǎrind peste a scǎrii balustradǎ, 
Moment în care filmul s-a oprit; 
 
A doua zi, cum scrie-n declaraţii, 
Cei doi şi-au revenit într-un spital 
Şi au urmat apoi investigaţii, 
Fiind un “fenomen paranormal”, 
 
Care nici azi nu a fost explicat, 
Cum de-au ajuns la Roşiori în garǎ, 
Urcând dintr-a lor sat îndepǎrtat, 
Cǎ nicǎieri nu s-a gǎsit…o scarǎ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       CEA MAI BUNĂ SOACRĂ DIN LUME 
 
Atât de multe rele despre soacrǎ 
S-au scris, s-au spus şi se mai cleveteşte, 
C-ar fi otravǎ, ciumǎ, c-ar fi acrǎ… 
La mine însǎ, nu se potriveşte. 
 
Şi nu c-aş vrea eu sǎ vǎ bag în boale, 
Nici sǎ mǎ laud, ori sǎ fac gargarǎ, 
V-o spun pe bune, nu-nşir vorbe goale: 
Cunosc o soacrǎ, extraordinarǎ ! 
 
De-atâţia ani trǎind cu ea în casǎ, 
Nu ştiu sǎ-mi fi fǎcut o mutrǎ acrǎ, 
E o femeie bine, chiar aleasǎ, 
Cǎ d-aia zic, mai rar o aşa soacrǎ! 
 
De cum mǎ scol din pat de dimineaţǎ, 
(Vreau sǎ vedeţi de mine cât îi pasǎ !) 
N-apuc mǎcar nici sǎ mǎ spǎl pe faţǎ, 
Cafeaua şi ţigara sunt pe masǎ. 
 
Apoi când plec, frumos ea îmi aşeazǎ, 
La gât cravata, chiar şi nodu-i face 
Iar pǎrul, cǎ n-am mult, mi-l aranjeazǎ, 
La dungǎ, apretat, la patru ace. 
 
Când vin acasă-i tare bucuroasǎ, 
Şi-asta mereu, nu c-ar fi zi de leafǎ, 
De-atâta stres, sǎ sufǎr nu mǎ lasǎ, 
Masaj la tâmple-mi face şi la ceafǎ. 
 
 
 
 



Un şpriţ în plus, îmi dǎ, când vine cina, 
Ce-o pregǎteşte numai pentru mine 
Iar când mǎ culc, tot ea stinge lumina 
Şi-apoi…nu vǎ mai zic, cǎ mi-e ruşine. 

 
Acum, tu cititor care roşeşti, 
De nu mǎ crezi, ţi-o spun cǎ nu mi-e greu: 
E soacra norei mele, din Piteşti 
Şi mama lui Costel…bǎiatul meu ! 
 
Aia-i ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OCHII SOACREI 
 
Dupǎ o grea şi lungǎ operaţie, 
Ce a mea soacrǎ a avut-o la retine, 
Fǎcea şi ea o mare comparaţie 
Cam cum vedea şi-acum, cǎ vede bine. 
Bǎrbatul meu s-a bucurat nespus, 
Cǎ mǎ-sa a scǎpat de ochelari 
Şi galeş, la ureche mi-a propus, 
Cum face el, dar numa-n zile mari: 
-Ce-ar fi iubito-acum cǎ mama-i bine, 
Sǎ stea la noi vreo lunǎ, douǎ, trei(?!) 
Ştii cât de mult îi place ei de tine, 
Doar ţi-a şi spus cǎ, tu eşti fata ei! 
-Când nu vedea, avea ochi pentru mine,  
Şi se simţea atât de bine, zǎu! 
Acum cǎ vede, mǎ gândesc ce bine 
Ar fi sǎ vadǎ ca-nainte…rǎu ! 

                          
Precizare: 
 
În Rai, sunt douǎ locuri speciale, 
Pentru o soacrǎ şi o norǎ…”iubitoare” 
Şi Sfântu’ Petru-i încǎ-n aşteptare!... 
Acele locuri şi acum sunt…goale! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 ULTIMELE ŞTIRI 
      (Ploaia s-a oprit) 
 
Citesc din nou cu interes 
În ziarele locale, 
Atâtea ştiri, dar mai ales 
Sunt senzaţionale: 
Un nou scandal la Parlament, 
Corupţia e-n floare, 
Un alt teribil accident, 
Un nou virus apare, 
Câteva spargeri, un viol, 
Un act de barbarism, 
A crescut preţul la petrol, 
O crimǎ cu sadism…. 
Dar totul pare-aşa banal, 
Viaţa iar a revenit 
Şi îşi reia ritmul normal, 
Cǎ ploaia…s-a oprit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            POEŢILOR MODERNIŞTI 
       (cu iertǎciune!) 
 
Mǎ chinui sǎ descifrez, 
Poezia fǎrǎ rimǎ 
Cat în dicţionar şi-oftez 
Parc-aş fi fǎcut vreo crimǎ. 
Cuvintele n-au înţeles 
În limba mea maternǎ, 
Scrise-alandala  ţes, 
O paginǎ infernǎ… 
Mǎ uit în sus, sǎ-njur îmi vine 
Pe cel de-a scris codificat, 
Însǎ nu pot, cǎ n-am pe cine,  
E…cu pseudonim semnat ! 
…………………………… 
Mai scriu şi eu câte-un catren, 
Şi câte o poezioarǎ, 
De mǎ salutǎ mulţi din tren 
Când nu opreşte-n garǎ. 
Chiar şi în piaţǎ, pe trotuar, 
Birtaşi şi florǎrese, 
Iar la bodegǎ când apar 
Sunt invitat la mese 
Pentru cǎ scriu pe limba lor, 
Nu ca un…anonim, 
Şi-s respectat ca scriitor 
Cǎ n-am…pseudonym. 
Iar când mǎ-njurǎ careva, 
(Sunt mulţi d-ǎştia în lume!) 
Probleme n-am cu-aşa ceva 
Fiindcǎ am…un nume! 
 
 Aia-i! 
 



                 VICIU NAŢIONAL 
 
Am luat tot pe furiş, 
(Ǎsta e şi felul lui!) 
Un nǎrav numit…bacşiş, 
Dintr-un neam al nu ştiu cui, 
Ajuns tradiţional 
În conceptul românesc, 
Cǎ-mi pǎrea chiar ireal 
Pentr-un fleac sǎ nu plǎtesc. 
Dar a fost şi-o vreme rea, 
Combǎtut şi criticat… 
Cine lua bacşiş  zicea 
Cǎ e chiar…dezonorat, 
Arǎtând a fi pomanǎ, 
(Nefiind lucru de şagǎ) 
Limba dacǎ şi romanǎ 
A nǎscut cuvântul…şpagǎ, 
Mult mai lesne de uzat 
Şi suna parcǎ mai bine, 
Cǎ “bacşişul”…importat, 
Ne fǎcea chiar de ruşine. 
 
Dar din nou se vrea schimbare 
Chiar de sus, de la guvern, 
Unui viciu ce nu moare 
Nefiind de loc…modern; 
La aceastǎ acţiune, 
(Plus cǎ Leul e mai greu!) 
Şi nu voi nimic a spune, 
Voi…”contribui”…şi eu. 
 
 
 
 



               LIPSURILE DEMOCRAŢIEI 
 
Vecina-mi puse o-ntrebare, 
Cam curioasǎ cum e ea 
Acum un ceas, referitoare, 
La ce se-ntâmplǎ-n curtea mea. 
 
Noi stǎm afarǎ din oraş 
Şi-avem şi câteva gǎini, 
Dar şi un foarte nǎrǎvaş 
Cocoş, ce-i scoalǎ pe vecini. 
 
Dar ea, naivǎ se vedea, 
(Şcolitǎ bine-n orice caz!) 
Însǎ idee nu avea, 
Prilej sǎ fac un pic de haz 
 
Aşa cǎ, eu i-am explicat 
Despre cocoşul sus-numit, 
Cǎ-i comunist şi…înfocat, 
Ce încǎ nu s-a convertit. 
 
E roşu foc, deci la culoare 
Aratǎ cǎ-i ilegalist, 
Iar dupǎ pintenii ce-i are 
Se vede clar cǎ-i…Stalinist. 
 
De cum se scoalǎ, pe-noptat, 
El mi le “cântǎ” pe moţate, 
Şi-o ştiu pecare n-a ouat, 
Că-i turnǎtor de calitate. 
 
 
 
 



Iar peste zi, de ciuf le ia, 
Le calcǎ bine în picioare... 
(Dar chiar atunci el performa 
Actul acesta…cu ardoare!!!) 
 
“Ce vremuri bune-au fost cândva(!)” 
Zise vecina cu-n oftat, 
“Când soţul meu şi el cǎlca… 
Acum e mare…democrat !” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



               PROSTIA S-A PLICTISIT 
 

S-a plictisit mai ieri prostia, 
De pe planeta cu pǎmânt 
Şi luând cu ea şi fudulia 
Au dispǎrut, aşa, în vânt… 
 
Examene la facultate, 
Nu se mai dau, nici la liceu, 
Iar tezele de doctorate 
Se folosesc doar - la veceu. 
 
Alegeri pentru parlament 
Nu se mai ţin, aşa se pare, 
Cǎ fiecare-i competent, 
Iar scaunele toate-s goale. 
 
La meciurile ce au loc, 
Pe stadioane şi arene, 
Nu s-a marcat în nici un joc 
Vreun gol şi asta, nici din lene. 
 
Şi multe încă s-au schimbat 
Şi bucuroşi am fost, dar trişti, 
Poate vreo doi, ce-au fost odat’, 
Cum îşi ziceau ei…umorişti! 
 
 
 
 
 
 
 
 



                CULMEA PROSTIEI 
 

Când omul a descoperit prostia, 
Mândria-n sinea lui s-a-nfiripat, 
Iar de atunci, cu toatǎ bucuria 
Cu deştu-arǎtǎtor s-a indicat; 
 
Chiar mai târziu când a evoluat 
Şi proştii arǎtau mai diferiţi, 
Cu-acelaşi deget el i-a arǎtat 
La fel, pe idioţi şi pe tâmpiţi, 
 
Însǎ mereu lipsit de modestie, 
Trufia-i oarbǎ nu-l iartǎ de fel : 
Cu-n deget dar, aratǎ la prostie, 
Dar trei stau îndreptate cǎtre el! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   PARADOX 
 
Motto :Tot românul e deştept, 
            Fǎr’ sǎ-şi dea cu pumnii-n piept! 
 
S-a gǎsit un subiect, 
Cam de câţiva oameni trişti, 
Ce se cred cǎ au efect, 
Deghizaţi în…umorişti. 
 
Astfel, din poveşti mai vechi, 
Scǎrpinând bine chelia, 
Le-a ajuns pe la urechi, 
Cu ecouri mari…PROSTIA. 
 
Şi umflându-se în pene, 
Folosind cuvinte mari, 
Le-aşezară-n mici catrene 
Cǎ PROSTIA…fǎcea bani. 
 
Dar fiind şi îngâmfaţi, 
Semnând cu pseudo…nume, 
I-au cam zǎpǎcit pe fraţi, 
PROSTIA…fǎcând renume. 
 
De-au ajuns şi ei sǎ creadǎ, 
Tupeişti fǎrǎ obraz, 
Insultând lumea pe stradǎ 
Cǎ PROSTIA…are haz. 

 
Ba mai mult, se felicitǎ, 
Se aclamǎ şi-i corect, 
Cǎ in gaşca fericitǎ, 
PROSTIA…creea respect. 
 



Şi tot dând cu bâta’n bǎlţi, 
Cǎutând PROSTIA moartǎ, 
S-au crezut…celebritǎţi, 
În lumea de ei creatǎ. 

                            ………………………… 
Şi-ncǎ freacǎ ei PROSTIA 
Fǎrǎ nici un pic de rost, 
Cǎ în toatǎ România, 
Nu gǎseşti mǎcar…un prost!     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



                  PARODIE UMANĂ 
 
Amicul meu, chiar cǎ mǎ doare, 
M-a pedepsit cǎ am greşit, 
Mi-am cerut scuze de rigoare 
Pe care el, nu le-a primit. 
Noi am copilǎrit de mici, 
Parcǎ eram fǎcuţi de-o mamǎ, 
Am fost la şpriţuri, la gagici, 
Prieteni buni la cataramǎ. 
Ce s-a-ntâmplat, am sǎ vǎ zic: 
Aşa aiurea, ştiu şi eu, 
Nu din adins, ci doar un pic, 
L-am cǎlcat frate, pe bombeu. 
Nu, n-a fost intenţionat 
Şi nici mǎcar nu m-am gândit, 
Dar el s-a…foarte şifonat, 
Cǎ m-a-njurat şi m-a lovit. 
Strigând cǎ-s rǎu şi cǎ-s al dracu’, 
Iar el e bun si e cuminte, 
De am un ochi umflat sǎracul 
Şi-n plus, în minus am un dinte. 
Dar nu mǎ doare de un dinte, 
Sau cǎ mi-a dat la moacǎ, zǎu , 
Eu am ca el, mai multǎ minte, 
Mǎ doare cǎ mi-a zis cǎ-s rǎu; 
Acum, nu este un mister, 
Din ce v-am spus se vede clar 
Cǎ io am nene, character, 
Iar el, mai rǎu ca un barbar. 
 
 
 
 
 



Aş vrea sǎ-i spun, dar frumuşel 
Şi omeneşte dumnealui, 
Cǎ io-s mai bun cu mult ca el 
Şi nu-s deloc al dracului, 
Iar de o face iar de oaie, 
Sǎ-mi înţeleagǎ bunǎtatea, 
Îi trag o mamǎ de bǎtaie, 
Sorǎ vitregǎ cu moartea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              CE ESTE GRATIS?! 

 
Când Dumnezeu a oferit 
Pǎmântul, omului creeat, 
A arǎtat cǎ nu-i zgârcit, 
Cǎ toate gratis i le-a dat: 
Dealuri şi munţi, cu creste-n soare, 
Câmpiile cu rod bogat 
Iar apele, de la izvoare 
Pân’ la oceanu-ndepǎrtat. 
Şi tot ce mişcǎ-n codru-n şes, 
Prin ape si pe cer în zbor… 
El, cu nimic nu s-a ales, 
N-a câştigat mǎcar un choir. 
 
Dar noi, (şi asta ştim cu toţii), 
Aceste daruri preţuim, 
De mor de ofticǎ toţi hoţii, 
Cǎ pentru ele-acum plǎtim. 
Plǎtim pe apǎ, pe pǎmânt, 
Când plouǎ chiar şi pe noroi, 
Pe cer, pe aer, pe mormânt, 
Atât în viaţǎ, cât şi-apoi. 
Plǎtim pe fumul de ţigare, 
Cǎţelul ce îl alintǎm, 
Pentru ozon şi poluare, 
Chiar şi din pat când ne sculǎm. 
Un sfat, plǎtim la avocat, 
Pentru gunoi, un gunoier, 
Plǎtim cu vârf şi îndesat 
La doctorul de cartier. 
 
 
 



Plǎtim botez, înmormântare, 
Divorţ, chiar şi o cununie, 
Plǎtim şi pentru guvernare 
Şi foarte mult pentru prostie. 
Plǎtim iubirea şi amorul, 
Prietenia, costǎ iar, 
Plǎtim şi râsul, şi umorul, 
Chiar dacǎ au un gust amar. 
Cǎ am cǎzut cu toţii-n cursǎ 
Şi tot ce gratis am primit, 
Am afişat acum la bursǎ, 
Pentru un foarte bun profit. 

 
Iar de-o mai fi ceva degeaba 
Şi vrei sǎ ştii cam ce anume…. 
Cǎ…vezi şi tu cum şade treaba (!) 
Îmi dai cinci lei…şi îţi voi spune! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           EPIGRAME DE TREI STELE 
 
La cercul nostru literar, 
Ne întâlneam cu bucurie 
Ca scriitori, precum se ştie 
În fiecare searǎ chiar. 
 
Nevestele erau fǎloase, 
Aşa bǎrbaţi cuminţi eram, 
Din când în când le recitam 
Poeme calde, amoroase. 
 
Dar noi, modeşti, mai mult n-aveam! 
La club, citeam doar epigrame 
Şi astea, cu suta de grame, 
Cǎ de talent ne cam plângeam. 
 
La început, citeam cu rândul, 
Iar dupǎ ce ne încǎlzeam, 
Nu-ţi spun cǎ le mai şi cântam, 
Pân’ se-nopta, bǎtu-ne-ar sfântul. 
 
Cǎ  pânǎ joi, serile toate, 
Talentul ni-l epuizam, 
Pe datorie mai scriam 
Catrene slabe, rǎsuflate. 
 
Dar vinerea, la premiere, 
Cu leafa la club reveneam 
Şi împreunǎ recitam 
Doar epigrame…, de trei stele! 
 
 



 
 
                      ŞAH 
 
Pe tabla de şah mai erau doi pioni, 
Reginele-n turnuri de lucru-şi fǎceau, 
Regii priveau plictisiţi la bufoni, 
Iar caii pe marginea tablei pǎşteau; 
 
Era timp de pace, fusese remizǎ 
Şi pierderi de ambele pǎrţi existau, 
Speranţe erau într-o nouǎ reprizǎ, 
Nebunii-ntr-un colţ adunaţi se gândeau; 
 
Au tot numǎrat şi au tot socotit, 
Pǎtratele toate la numǎr erau 
Egale, în schimb, foarte greu de-mpǎrţit… 
Pǎtratele albe mai mari arǎtau, 
 
Aşa cǎ, nebunii, cǎtând la gâlceavǎ, 
(Cu toate cǎ pacea demult s-a semnat) 
Îi tot injecta pe regi cu otravǎ, 
Dar nu a zis unul cǎ-s buni de legat; 
 
Pe tabla de şah, numai timpul trecea, 
Pe faţa-i lucioasǎ de lupte fǎcutǎ, 
O altǎ-ncleştare de forţe-aducea, 
Mai mare, mai crâncenǎ şi mai temutǎ, 
 
Din nou i-aduna pe regi, cavaleri, 
Pionii în frunte spre marea cetate, 
Spre turnuri şi flamuri pierdute mai ieri, 
O nouǎ revanşǎ pe viaţǎ, pe moarte, 
Pe albe, pe negre… pǎtrate. 
 



 
 

             POVESTE DIN ORAŞUL MEU 
 
Mǎ calcǎ lumea în picioare 
Uşor, mai tare, apǎsat 
Şi fǎrǎ nici o supǎrare 
Direct în faţǎ sînt scuipat. 
 
Se-aruncǎ cu gunoi pe mine, 
Chiştoacele cu bobârnace, 
Fǎrǎ respect, câte un câine, 
Nevoia, - mǎ iertaţi, şi-o face 
 
Şi dupǎ toate-aceste fapte, 
Rar, poate mǎ mai consoleazǎ, 
La ore mari din zi sau noapte, 
Câte-un beţiv mǎ-mbrǎţişeazǎ. 
 
Apoi, nu zic de camioane…. 
Dar toate le trec cu curaj, 
Chiar când privesc pe sub jupoane, 
De jos, ca un mizer…pavaj! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                POVESTE DIN SATUL MEU 
          Prima poveste 
(despre minciunǎ; Matei:Cap.30) 
 
Duminicî am fost la liturghii, 
Aşa cum i-obişiei la noi în sat, 
Şî lumi brie(!) cried sî hi fost vreo mii, 
Cî slujba pi la doiş’pi s-o gǎtat; 
Or fost vreo şinşi pomieni, dacî nu şasi, 
Colaşi, colivi, tot s-o împǎrţit, 
Iar babili ierau toati fǎloasi… 
Da’ şi am vrut sî zîc, ca sî nu uit: 
Popa ni-o zîs ca sǎ cetim, da’ ghini, 
Capitolu’ triei-zǎşi, scris di Matiei, 
C-o sî vorghim, duminica ci vini, 
Despri minciunî şî ispita iei. 
Acasî-n sǎptǎmânî-am şî uitat, 
Pliecam di diminiaţî la prǎşit, 
Iar sara, tot cu trieburi, deh(!) prin sat, 
Cî n-am avut , vǎ zîc, timp di cetit; 
Duminicî-acuma, sî vidieţi, 
(Despri Matiei ş-apoi despri minciunî) 
Al nostru popî, cî n-o sî credeţi, 
S-o apucat la priedicî sî spunî: 
Cei ce-au cetit, sî vinî toţi în faţî, 
Cî vreau ca sî vorghim di “mincinuoşi”, 
Cei care nu, vǎ dau vouǎ povaţî, 
Duceţî-vǎ-ţi acasî sǎnǎtoşi! 
Mi-am luat muierea şi-am ajuns acasî, 
Di-aşa ruşîni mari ci mi-o fost, 
 Vanghelia-am deschis-o doar pi masî, 
Sî vǎd şî io ci-i scris, sâ nu mor prost!... 
 



O hi iel popa frati înţǎliept, 
Însî di-un lucru nu ari habar, 
Cî nu mi-s prost, îs chiar tari diştiept… 
Io şcoli am tot fǎcut , cǎ-s şi zîdar, 
Iar lumea asta, chiar dacî-i pi dos 
Nu pot sî tac şi zîc ci am di zis: 
L-am prins pi popî cî îi mincinuos… 
Capitolu’ triei-zǎşi…nişi n-o fo’ scris! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

              
    A DOUA POVESTE DIN SATUL MEU 

(despre prostie; Ioan:Cap.30) 
 
Fusei şi io, duminica trecutǎ, 
La liturghie, cǎ n-am fost în veci. 
Şi lume bǎ (!) atât fuse dǎ multǎ 
Cu mine, Leana, Sucǎ…vreo cin’zeci  
 
Şi-aproape dǎ sfârşit s-a dat pomanǎ, 
Dân neamu’ lu’ Florica, un bunic, 
Covrigi uscaţi şi zaibǎr vechi dân toamnǎ, 
Da’ al’ceva parcǎ vrusei sǎ zic: 
 
Ne zâse popa-acasǎ sǎ citim, 
Ce-a scris Ion, capitolu’ tri’zǎci, 
Cǎ vrea despre prostie sǎ vorbim, 
Duminica ce vine, cǎ nu-i meci; 
 
Mǎ scǎrpinai în cap lovit dǎ streche : 
Cum dracu’ dǎ a scris vǎru’ Ion, 
Când toţi îl ştim cǎ-i prost fǎrǎ pereche, 
N-are habar s-ascutǎ un creion(!) 
 
Am dat dǎ el atunci, cǎ-s norocos, 
La crâşmǎ, unde zilnic ne-ntâlnim 
Şi l-am cinstit cu gându’ sǎ-l dǎscos, 
Cǎ popa ştie tot iar noi nu ştim.  
 
Şi-l întrebai, mai rǎu decât pe hoţi, 
De-mi spuse tot, (că-i mai dǎdui un rând!), 
Chiar sǎ jurǎ, sǎ-i sarǎ ochii toţi(!), 
Dǎ scris n-a scris, sǎ nu am nici un gând; 



 
 
 
La slujbǎ iar fusei tare curios 
Şi dǎ Ion când popa a-ntrebat, 
Şi au răspuns cu toţi-n glas voios, 
Zicând cǎ au citit, ce li s-a dat! 
 
Pǎrinte, iartǎ-i, cǎ nu ştiu ce fac! 
Strigai din spate, cǎ ştiam precis, 
Ǎştia au mintea pusǎ pǎ arac, 
Capitolu’ trizǎci, Ion nu l-a scris!.... 
 
De-atuncea, de la popǎ am respect 
Cǎ-mi strânge mâna când la crâşmǎ vine, 
Da’ eu consider cǎ este corect… 
Îl stiu pǎ Ion…mai bine ca pǎ mine ! 
 
Gata ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

            ELEGIE DE... SÂMBĂTĂ SEARA      
 
Privesc dezamǎgit şi cu amar, 
Îndurerat de moartea-i prematurǎ, 
Tot încercând sǎ uit a ei fǎpturǎ 
În ţuica tremurândǎ din pahar. 
 
Nu pot sǎ cred cǎ ea s-a sinucis, 
Cu sânge rece, fǎrǎ sǎ clipeascǎ, 
Din gelozie sǎ se prǎpǎdeascǎ?!… 
Dar asta, n-o voi şti nicicând, précis. 
 
Poate c-a fost un accident, mi-am spus, 
Fiindcǎ mǎ simt vinovat, 
Pe bune, personal sunt involvat 
În tragicu-i final ce s-a produs. 
 
Mai torn un pǎhǎrel, pentru mǎsea, 
Cam sictirit cǎ m-a lovit nǎpasta… 
Dar proastǎ a mai fost şi musca asta, 
Sǎ moarǎ înecatǎ-n ţuica mea! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

                   ELEGIE DE… DUMINICĂ 
 
S-a întâmplat, cǎ-mi este şi ruşine, 
Duminica trecutǎ dupǎ-masǎ 
(Chiar martore au fost vreo trei vecine) 
Când soacrǎ-mea m-a dat afar’ din casǎ. 
 
Mereu am cǎutat sǎ fie bine, 
Că supărarea n-avea nici un rost, 
De multe ori am dat chiar de la mine, 
De a ajuns sǎ creadǎ cǎ sunt prost. 
 
Gândindu-mǎ aşa, pe undeva, 
Greşeli am mai fǎcut, cǎ-i omenesc, 
Şi recunosc, în parte-i vina mea 
Cǎ altfel, n-ajungeam sǎ mǎ cǎiesc. 
 
Totuşi am vrut sǎ mai salvez ceva, 
Şi-am tot frecat şi am suflat în oase… 
A dracu’ soarta-i tot în contra mea: 
S-o bat, îmi trebuia un…şase-şase! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                  POEZIE DE CRĂCIUN 
 
A sosit din nou Crǎciunul, 
Casele de nea-s cernute, 
Vin copii cu Moş Ajunul 
La covrigi şi la nuci multe; 
Printre fulgi din cer coboarǎ, 
Bucuros cu nasul roşu 
Şi cu cerbi la sǎnioarǎ, 
Plin de daruri vine Moşu’. 
Bradul e împodobit, 
Iar copiii toţi aşteaptǎ, 
Moş Crăciun a şi sosit. 
Nu se-aude nici o şoaptǎ. 
 
-Ho, ho, ho, bǎieţi şi fete, 
De un an nu ne-am vǎzut, 
Sunt la uşǎ multe ghete, 
Numai ele n-au crescut… 
Am în sacul meu cel mare 
Pentru toţi, cuminţi de-aţi fost, 
Daruri pentru fiecare, 
Lista o ştiu pe de rost. 
Tu Ileanǎ, eşti mai micǎ, 
Pentru tine am bomboane 
Şi-o frumoasǎ pǎpuşicǎ 
În rochiţǎ cu volane; 
Lui Gigel, nişte patine, 
(M-a cam bâzâit puţin!) 
Dar la şcoalǎ-nvaţǎ bine, 
(Iaca musafirii vin!) 
Pentru drǎguţul Ionel, 



O maşinǎ cu pedale, 
Ai fost tare cuminţel… 
(Ce mireasmǎ de…sarmale!) 
Nicuşor, ca o fetiţǎ 
Ruşinos, nu vii în faţǎ?! 
Ţi-am adus o puşculiţǎ... 
Nu mǎ lua de mustaţǎ! 
Geta, ţie cǎ mi-ai scris, 
Ţi-am adus precum se ştie, 
Tot ce mama ţi-a promis… 
(Ah ! Miroase a…piftie!) 
Vasilicǎ, nu mǎ minte, 
De-aia nici nu-l iau la rost, 
Ai fost tu bǎiat cuminte?! 
Cum? Ce zici? Nu, nu ai fost?!... 
Lasǎ, lasǎ cǎ ai fost, 
Ia de-aicea de la Moşu’ 
(Cǎ dupǎ atâta post, 
Mǎ ucide…caltaboşul!) 
Ţi-am adus mǎnuşi, şosete 
Şi aici o jucǎricǎ, 
O pereche de noi ghete… 
(Mamǎ, ce-aş trage o ţuicǎ!) 
Mǎi Lenuţo, vin-aproape! 
Dacǎ-mi spui o poezie, 
Scurtǎ,  (Cǎ sunt plin de ape!) 
Uite ce-ţi dǎ Moşu’ ţie: 
Cărţi, creioane colorate, 
Jucǎrii şi ciocolatǎ… 
(Masa-i plinǎ cu de toate 
Musafirii mǎ aşteaptǎ!) 
Sacul s-a cam uşurat, 
(Chiar şi eu…însǎ de bani!) 
Mai am trei daruri de dat… 
(Şi-am un vin de Drǎgǎşani!) 



…Papucei pentru bunica, 
Nu este o soacrǎ rea, 
Umble, toatǎ ziulica… 
(Poate-aşa mai scap de ea!) 
Iarǎ ţie, mǎi Mǎrie, 
Care mǎ faci fericit, 
O cravatǎ, pǎlǎrie, 
Pentru…soţul tǎu iubit, 
Iar apoi, sǎ nu tresari(!) 
O surprizǎ am aici, 
Darurile cele mari, 
Vin în pacheţele mici! 
Şi-ţi mai dau şi un sǎrut… 
Pentru toatǎ omenirea, 
Noaptea asta s-a nǎscut, 
Cel ce a adus… iubirea! 
……………………… 
Plecǎ Moşu’ din poveste 
Ce-a venit cu bucurii, 
Fǎrǎ sǎ prindǎ de veste 
Zarva mare de copii, 
Nimeni nu a observat, 
Doar Gigel, nedumerit 
Şi parcă puţin mirat,  
La ureche mi-a şoptit: 
Moş Crǎciun, când a plecat… 
Tu nu şti, dar l-am văzut, 
Pe mama…a sǎrutat?! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                 CADOU... DE CRĂCIUN 
             (din Canada !) 
 
Amicul meu, de ani de zile, 
Mi-a scris că vrea, ca Moş Crǎciun, 
Sǎ nu-i aducǎ nimic bun, 
Fiindcă el, acum are de toate 
Şi sǎ-i aducǎ de se poate  
În sacul lui, câteva…pile; 
Eu am primit mesajul clar… 
Şi am fugit la prǎvǎlie, 
Am luat un raşpil de cǎlcâie, 
O pilǎ pentru unghii, d-aia finǎ 
Şi alte pile, vreo duzinǎ, 
Sǎ ştiu cǎ-i fericit mǎcar. 
Le-am pus la poştǎ, am plǎtit, 
Dar nu vǎ spun c-am fost luat, 
La întrebǎri şi suspectat, 
Că erau scule pentru maţochism, 
Mai rǎu chiar, pentru terorism … 
Aşa ceva, n-am pomenit! 
 
Le-am spus atuncea cu mâhnire: 
Aceste pile ordinare, 
Aici le are orişicare, 
Da-n ţara aia minunatǎ, 
Cu oameni harnici şi bogatǎ, 
Sunt pentru…supravieţuire! 
 
 

 
  



  
 

         
                ULTIMA ŞTIRE! 

 
În  fiecare zi apare  
În ziar, o ştire uimitoare, 
Cu titlu mare-atrǎgǎtor  
Ce sare-n ochi la cititor: 
Un nou rǎzboi, cǎldurǎ mare, 
Cutremure distrugǎtoare, 
Potop, acoperind o ţarǎ, 
Antarctica o sǎ disparǎ, 
Un virus nou, necunoscut, 
Un avion pe cer pierdut, 
Vulcan ce a erupt asearǎ, 
O nouǎ armǎ nuclearǎ,                                                                                                                                                                                                 
Un prim-ministru-asasinat, 
Barilu-n preţ a mai urcat, 
Pǎduri în flǎcǎri, seculare, 
Un uragan vine pe mare, 
Alunecare de teren! 
A deraiat încǎ un tren, 
Copii orfani, abandonaţi, 
Dolari pe arme aruncaţi, 
Un feribot s-a scufundat, 
Un traficant moare-npuşcat , 
Ninsori şi avalanşe-n munţi,  
Guvernul  cere bani mai mulţi, 
Gigant-tsunami pe ocean, 
Inflaţia e la tavan, 
Atmosfera-i poluatǎ, 
Banca Centralǎ atacatǎ, 
Înc-un  viol, ce tragedie! 
Nu mai e loc la puşcǎrie, 



Un accident pe-autostradǎ, 
Rapidu’ a-nceput sǎ piardǎ ….. 
Şi astfel suntem bombardaţi, 
(Adicǎtelea informaţi)  
Cǎ pânǎ sǎ ne revenim, 
Din nou suntem loviţi în plin  
Cu bombe senzaţionale, 
De-avem coşmaruri matinale … 
……………………………….. 
Azi-dimineaţǎ am gǎsit, 
O ştire bunǎ, pe un rând: 
Anul acesta s-a sfârşit… 
Începem altul…în curând!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                 SINGURA SOLUŢIE...  
               O NOUĂ REVOLUŢIE! 

 
Istoria pe toţi ne-a învǎţat, 
De la francezi şi alţii dinainte, 
Cǎ orice revoluţie-a schimbat 
Atâtea, cǎ nu ţinem minte. 
Au fost apoi şi alte revoluţii, 
În ştiinţe, arte sau tehnologie 
Şi toate au creat bune condiţii 
De le-nşirǎm pe tone de hârtie. 
Acum, dacă privim la noi, pe bune, 
Rebeli am fost mereu în evoluţie(!) 
Şi chiar de cineva se va opune…  
Pǎmântului dă pe veci soluţie: 
De când e el şi asta nu e zvon, 
În fiecare an fǎrǎ discuţie, 
În noaptea de-o numim, Revelion, 
Porneşte-o nouǎ…Revoluţie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
          PIJAMA 
 
De-acuma m-am pensionat, 
Stau dimineaţa ore la cafea, 
Şi nu-mi mai pasǎ când mǎ scol din pat, 
Sau dacǎ ies sau nu, din pajama. 
 
Îmi amintesc, eram copil la ţarǎ, 
Dar nici atunci nu îmi pǎsa, 
Cǎ mǎ jucam cu alţii pe afarǎ 
Şi prânzul mǎ prindea în pajama. 
 
Iar mai târziu, pe când flǎcǎu eram 
În societate mǎ purtam decent, 
Dar noaptea pajama eu nu purtam… 
N-aveam un choir cǎ, deh!... eram student. 
 
Dar apǎ a venit la moara mea, 
Aveam salariu şi-ncǎ foarte bun, 
Şi mǎ purtam select, la pajama 
Fǎcutǎ de comandǎ, ce sǎ-ţi spun … 
 
Apoi m-am însurat, sǎ vezi belea! 
Ce se-ntâmpla în noapte cu-amândoi, 
A naibii, bluza mereu se rupea, 
Iar pantalonii frate, erau noi?! 
 
Copiii au venit, ne-a fost mai greu 
Şi-o pajama ca lumea-mi trebuia… 
Aveam eu pantaloni, dar sub maieu, 
Bluza, cum vă spusei, nu mai era… 
 



 
 
 
Dar vremurile-acelea au trecut, 
Bǎieţii au crescut, s-au însurat 
Şi mi s-au plâns mai ieri, cǎ şi-au pierdut 
Toţi nasturii - şi-s mândru foc! - prin pat. 
 
Acum am pijama de mare clasǎ 
Şi stau cu ea de-o lunǎ îmbrǎcat, 
Dar zici cǎ-i nouǎ, din cutie scoasǎ, 
Puţin la un genunchi s-a şifonat….. 
 
…Că-n fiecare zi aproape cat, 
Papucii mei de pâslǎ…pe sub pat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                MIROSUL … BANILOR 
 

A venit Gheorghe cu RATA, 
La oraş, sǎ târguiascǎ, 
Sǎ ia peşte, sǎ posteascǎ, 
Leana ce-i era consoarta. 
 
Coborâ el jos din RATǍ, 
Cǎtre halǎ pe trotuare, 
Cu opincile-n picioare, 
Piaţa, o fǎcu pe datǎ. 
 
Luǎ vreo patru crapi babani, 
Şi-o ştiucǎ aproape vie, 
A mai tras şi o rǎchie, 
De-a rǎmas fǎrǎ de bani. 
 
Scotoci prin buzunare, 
Le întoarse şi pe dos 
Însǎ fǎrǎ de folos…. 
Gǎsi vreo cinci lei, se pare. 
 
Se gândi Gheorghe un pic: 
Bani de RATǍ…n-ajungeau, 
Cu-ăi cinci lei ce mai erau, 
Cumpǎrǎ un “Loz în plic”. 
 
Hei drǎcie, baftǎ mare! 
Cǎ în lozul de cinci lei 
“O-uri” erau…şi-ncǎ trei ! 
Câştigǎ Ghio’…cinci miare. 
 



 
 
 
Pǎi, o clpǎ n-a mai stat, 
Luǎ banii fericit 
Şi-un taxi el a oprit, 
Cǎ de RATǍ-a şi uitat. 
 
Dar mergând el, ca boierul, 
A venit aşa, în zbor, 
Din sacoşǎ un odor, 
De-l simţi şi Ghio’, oierul. 
 
Şi-l rugǎ scurt, pe şofer:                                  
Frate-meu, te rog opreşte, 
Las paporniţa cu peşte 
Cǎ eu alt taxiu prefer…  
Tu vii dupǎ noi acasǎ… 
Mirosul…mǎ deranjeazǎ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

      PARODIE PENTRU OAMENI MARI 
             (de epocǎ !) 
 
Acolo-n faţǎ, îi tot atârna 
Chestia aia, cum sǎ-i zic pe nume 
Şi rǎu, sincer sǎ fiu nu arǎta 
Umblând cu ea p-afar-aşa în lume. 
 
Dar se-ntâmpla de se mai agǎţa 
Aiurea pot sǎ zic, câte-o cucoanǎ, 
Cǎ-nţepenea în loc şi se crucea 
De parc-avea în faţǎ o icoanǎ. 
 
I s-a atras atenţia o dat’ 
S-o bage înǎuntru, cǎ jena 
Şi chiar un poliţai l-a amendat, 
Cǎ i s-a-nfipt în spate când parca. 
 
Dar el de-al dracu’, o scotea, 
Pe strǎzi în sus şi-n jos ca la paradǎ 
Şi mândru cu ea se dǎdea 
Bǎlǎngǎnind în faţǎ, dând sǎ-i cadǎ. 
 
Acum, succes avea la nebunie(!) 
Aşa bǎtrânǎ, o antichitate, 
Iar kilometri, numai el mai ştie 
C-o tot freca doar bine sǎ arate. 
 
O duce azi la expoziţie, 
A şi spǎlat-o şi a uns-o un pic, 
E unicǎ, nu-ncape vreo discuţie 
Şi-n bot cu manivela…este şic! 



 
 
 
 

                 IUBIREA MEA NEBUNĂ 
 
Mǎ uit la ea pe geam şi nu pot crede?! 
Râde de mine goalǎ, dezbrǎcatǎ, 
Fǎrǎ sǎ-i pese chiar de lumea toatǎ, 
Ce de fiori precis va fi luatǎ 
Fǎrǎ nimic pe ea, dacǎ o vede. 
 
O contemplez cu sete prin fereastrǎ, 
Care şi ea aratǎ cǎ-i schimbatǎ, 
A devenit de gelozie matǎ 
Şi martorǎ roşeşte o muşcatǎ 
Sfioasǎ aplecându-se în glastrǎ. 
 
Orice aş face simt cǎ e-n zadar… 
Aprins de dor aş trece prin fereastrǎ, 
I-aş oferi muşcata ce e-n glastrǎ… 
Dar ea, râde de mine dezbrǎcatǎ, 
Fǎrǎ sǎ-i pese chiar de lumea toatǎ, 
Nebuna iarnǎ…mǎ pune pe jar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACCIDENT BANAL 
 
Sǎ vezi şi tu cum m-am accidentat 
La mâna stângǎ, eu fiind dreptaci, 
De umblu-acum la deşte bandajat, 
Că l-am lovit cu sete plin de draci. 
  
Sǎrea la mine ca şi un turbat 
Ieşind din blanǎ şi n-ai sǎ mǎ crezi(!) 
I-am tras una la moacǎ de-a intrat, 
Şi-n jur zburau prin aer stele verzi. 
 
Şi-al naibi iar la mine s-a strâmbat, 
Dar eu l-am luat frumos, prieteneşte, 
I-am tras vreo douǎ de l-am îndreptat, 
De sta în faţa mea militǎreşte. 
 
Dar nu ştiu cum, de m-am infuriat, 
Că vina nu era a nimǎnui, 
Cu sete-n cap când l-am articulat, 
Ciocanu-a ricoşat din capul lui… 
Pǎi…futu-i mama lui astǎzi de cui! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                       LUNĂ VEGETALĂ 
 

Un şoricel, pe nume Chiţ, 
Dintr-o familie mai mare, 
Ce locuia-ntr-o magazie 
La un subsol de prăvălie, 
Se legăna alene-n jilţ 
Gândind cu voce tare: 
Ceva nu-mi e la socoteală, 
Şi sigur nu-i lucru curat, 
Chiar azi la prânz am observat, 
C-au dispărut aşa deodată 
Capcanele ce-aveau momeală, 
Bucăţi de caşcaval uscat. 
Să-l schimbe oare l-a luat, 
Cu caşcaval mai proaspăt(?)…poate(!) 
Sau poate că le-au aruncat 
Fiindcă-s trucuri vechi, fumate.... 
 
Dar nu trecuse ziua-ntreagă 
Şi cum mergea către bufet, 
Zări din nou, pusă discret 
Capcana, şi-n ea, în buchet, 
Câteva frunze verzi de ceapă 
Tot ca momeală, la desert. 
 
Uimit, al nostru Chiţ se-opri, 
Privind exact către capcană 
Şi dând din umeri, el zâmbi 
Ne-nţelegând ce mai înseamnă... 
Da-n timp ce se holba tâmpit 
Capcanei dându-i roată, 
Pe loc săracul fu oprit, 
De-o mâţă-adevărată. 



Speriat de moarte-nţepenit, 
Lipsit de-orişice scăpare, 
O imploră su glas sfârşit 
Să aibă de el îndurare... 
 
"Nu te mănânc mă, nu fi prost." 
Îi spuse mâţa cu dojană, 
"Cum? N-ai aflat?... Suntem în post 
...E lună vegetală!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            ANGHELINA MĂTRĂGUNĂ… 

…mama mea care e bunǎ! 
(lui Carmen Anghelina) 
 
Mi-a zis Anghelina frate 
Şi v-o spui ca sǎ se ştie. 
Dau şi-n scris, nu pe departe 
C-ar putea…mamǎ sǎ-mi fie(!!?) 
 
Eu consider cǎ am minte, 
D-aia mi-este şi necaz, 
Cum sǎ am aşa pǎrinte 
Când o ştim ca pe-un cal breaz?! 
 
Se-ascunde până şi Luna 
Când e pe site, de teamǎ, 
E  mai rea ca mǎtrǎguna, 
Cum sǎ am aşa o mamǎ?! 

 
Chiar de-i grevǎ sau e post, 
Când apare e prǎpǎd, 
Cǎ  mǎ ia frate la rost, 
Aşa mamǎ, sǎ nu vǎd(!). 
 
Sincer, nimeni nu-i perfect, 
Poate fi oricât de rea, 
Orice poate cǎ accept, 
Mamǎ sǎ îmi fie, ba! 

                            …………………….. 
Fǎrǎ a băga de seamǎ 
Pe site, c-am şi noroc, 
I-am gǎsit poza în ramǎ 
De-am fost gata sǎ iau foc…. 
Mamǎǎǎ…da’ nu-i rea deloc! 



 
                       PIXUL MEU 

 
Pixul meu, cam vechi sǎracul 
Pastǎ încǎ mai avea, 
Iar talent, avea cu sacul 
Foarte bine le scria, 
Dar sǎ vezi ce s-a-ntâmplat: 
Într-o noapte, dracu’ ştie, 
Unei babe i l-am dat, 
Sǎ semneze o hârtie. 
Baba l-a luat frumos, 
Dar de scris, nu a mai vrut, 
Cǎ l-a luat cu susu-n jos 
Şi biluţa i-a pierdut. 
A suflat în el, l-a-ncins, 
I-a dat palme, l-a frecat, 
Pixul meu era decis: 
De semnat, nu a semnat(!) 
De când pixu-am reparat, 
Pastǎ e, biluţǎ are, 
De babǎ n-am mai scǎpat, 
Este mare…scriitoare! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            PRIMA CARICATURĂ HAZLIE 
 

Râsul şi umoru-n sine, 
Pare-se cǎ s-au nǎscut, 
În “grǎdina” cu renume, 
De la bunul început. 
Totul era ca de vis, 
Iar cei doi, singuri pe lume, 
Nu aveau nimic de zis, 
Nici prin gând sǎ facǎ glume. 
Nu ştiau nici de ruşine, 
Nici ce-i viciu ori nǎrav, 
Nu ştiau ce-i rǎu, ce-i bine, 
Nici mǎcar un banc firav. 
Până veni ǎl cu coarne, 
Pus pe glume nesǎrate, 
Care-ncepu sǎ le toarne. 
Poante vechi şi rǎsuflate. 
Ea, fiind mai nǎtǎfleaţǎ, 
Nu s-a prins şi a muşcat 
Iar Adam şi el de faţǎ 
Apǎ-n gurǎ i-a picat. 
Şi luând o muşcǎturǎ, 
A rǎmas înţepenit  
Ca şi o caricaturǎ... 
Eva-n râs a izbucnit. 
Şi-a râs atât de vârtos, 
De săracul, amǎrât… 
Ce-arǎta tare haios ... 
Că-i rǎmase…mǎru-n gât! 
 
 
 
 



 
       POVESTE DIN ATELIERUL MEU 

 
Şedea în hol, de zid proptitǎ, 
Când uşa s-a deschis uşor, 
Era total descoperitǎ, 
Doar Luna pe cer şi un nor. 
 
Şi arǎta bine creatǎ 
De am simţit chiar un fior… 
A tresǎrit puţin mişcatǎ 
Când i-am atins al ei picior, 
 
Chiar la culoare s-a schimbat, 
Era atâta de fragilǎ, 
În braţe-am luat-o delicat 
Cǎ-mi inspira parcǎ şi milǎ. 
 
De-atâta vreme aştepta 
Clipa aceasta minunatǎ, 
Prin gând, v-o spun, nici nu-mi trecea 
S-o las cumva abandonatǎ; 
 
Trei zile şi nopţi am lucrat 
La ea, de-am asudat din plin… 
E greu de recondiţionat 
O masǎ de stil…florentin! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                          TAURUL COMUNAL 

 
Dintre atâţia boi la noi în sat, 
Ce jugul îl purtau la plug, la car, 
Copil fiind, pe-atunci nu mi s-a dat 
Sǎ înţeleg de ce-i discriminat 
Un singur bou, ce îl vedeam cam rar, 
Bine fǎcut şi plictisit de stat. 
 
Ceva mi se pǎrea cel tare curios 
La boul ǎsta ce l-am menţionat, 
Cǎ-i atârna ceva mai sus, în jos 
Şi nu ştiam pe-atunci de-avea folos, 
În schimb avea cu vârf şi îndesat 
Respect, de se dǎdea tare fǎlos; 
 
Dar într-o zi, primii o veste rea, 
Pe-al nostru bou l-au dus la abator, 
Cǎ refuza şi nu mai tǎurea, 
Cǎ treaba cicǎ nu îi mai mergea…. 
Prea mult n-am înţeles fiind minor 
Şi tata chestii d-astea nu-mi spunea, 
 
Târziu de tot, de-abia m-am luminat 
Şi-am înţeles de ce-a fost mazilit, 
Faimosul taur, de speria un sat… 
Dar nu vǎ spun ce mult m-am bucurat 
Şi cât am fost apoi de liniştit, 
Când şeful meu a fost…concediat! 
 
 
 
 
 



 
                                            DIETĂ 

 
Îl caut pe-al meu doctor de trei zile, 
Cǎ am sǎ-i pun o simplǎ întrebare, 
El mi-a prescris dietǎ de slǎbire, 
Ce mi-a creat dilemǎ foarte mare; 
 
Mi-a dat aici o listǎ pe hârtie: 
Un morcov, un ardei, douǎ salate, 
Fasole verde, (nici prin gând iahnie) 
Şi pâine, doar un colţ pe jumǎtate, 
 
Apoi, brânzǎ de vaci o linguriţǎ, 
O prunǎ nu babanǎ, mititicǎ 
Şi carne fǎrǎ os, doar o şuviţǎ, 
Cǎ-n douǎ luni scǎpa-voi de burticǎ, 
 
Însǎ un lucru n-a menţionat 
Pe lista de mai sus, cǎ mie-mi pasǎ: 
Le voi servi dupǎ ce-am mâncat 
Ori înainte sǎ m-aşez la masǎ?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       UNDE EŞTI TU ŢEPEŞ DOAMNE?! 

    (lui M Eminescu) 
 
E o regulă se pare 
Şi nărav al dracului, 
Ce în veci nu va dispare, 
Cu…capra vecinului; 
Ce am auzit prin lume 
Şi mă mir cum de se poate(!?) 
De-am ajuns ca să fac spume 
Şi să cad complet pe spate, 
Că o gaşcă disperată, 
Tupeişti fără pereche, 
Cicătelea literată, 
Lovită ar fi de streche. 
S-au gândit ei peste noapte, 
Fără a avea emoţii, 
Cu condeiele inapte, 
Clasici s-ajungă netoţii. 
Şi având ei handicap, 
Lista, (nu este frumos!) 
Ca să treacă ei în cap 
Au pus-o cu susu-n jos, 
Astfel, capra aia mare 
A ajuns un mieluşel 
Şi rîios şi negru tare, 
Cum s-ar zice, un mişel?! 
 
Unde eşti tu Ţepeş frate, 
Ca punând mâna pe ei, 
Să le bagi condeiu-n spate... 
Mama lor de derbedei! 
 
 



 
                   DIVORŢ ÎN STIL ROMÂNESC 
 

Dupǎ atâţia ani de cǎsnicie, 
Acum cǎ, amândoi ne pensionǎm, 
Ţi-o spun pe bune, nu e parodie, 
De-acord cǎzurǎm sǎ ne divorţǎm. 
Dar nu cǎ ar fi fost nepotrivire 
De caracter, cum zice-o vorbǎ mare, 
Întreaga viaţǎ doar dintr-o privire 
Ne-am potrivit ca marca pe scrisoare. 
Cǎ eu sunt fumǎtor şi ea fumeazǎ, 
Eu beau de sting şi ea le bea cu foc, 
La pocker, eu trişez şi ea trişeazǎ, 
Cum dracu’ de-am avut aşa noroc?! 
Iar când ne-ncǎierǎm, o iau la moacǎ, 
Dar eu nicicând la faţǎ nu am dat, 
De pǎr o iau, doar când nu vrea sǎ tacǎ 
Şi-o-njur de mǎ-sa, cǎ-s manierat. 
Aşa cǎ, amândoi am hotǎrât, 
Dupǎ o viaţǎ plinǎ de capricii, 
Sǎ divorţǎm cǎ, ne şade urât 
S-avem un partener, cu-atâtea vicii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    VIN AMERICANII!!! 
 
Pe vremea când eram copil, 
Ştiam un banc, tare subtil: 
Care era cel mai bun vin?!!... 
Pǎi…vin americanii, vin! 
Cǎ fraţii de la rǎsǎrit, 
Cu tancurile au venit 
Şi haraşo, n-au mai plecat 
Dupǎ ce ne-au…eliberat, 
Aşa cǎ, tot speram cumva, 
Sǎ ne ocupe-altcineva, 
(Sǎ ne elibereze iar!) 
Ca sǎ trǎim un alt calvar…. 
Americanii n-au venit, 
Cǎ vinul era…oţeţit, 
Dar astǎzi, se ştie, e clar: 
Avem un vin de…Murfatlaaar!! 
……………………………… 
A stat Bǎsescu, s-a gândit, 
Şi o idee i-a bǎşit: 
Fiind acuma şef de…stat, 
Pe-americani el i-a chemat, 
Sǎ vinǎ cu armatǎ mare 
Sǎ-şi facǎ baze militare… 
Cǎ vrea el sǎ negocieze, 
De noi sǎ ne elibereze, 
Cǎ-i tot aude pe fârtaţi 
Plângând cǎ-s tare…ocupaţi! 
 
 
 
 
 
 



                        THANKSGIVING 
 
Eram şi eu copil odat’ 
În primul an de şcoalǎ, 
Când profesoara a-ntrebat 
O chestie…banalǎ: 
Câte picioare-are un pui?!... 
Iar eu, isteţ, nevoie mare, 
Ridic mânuţa şi îi spui: 
Multe picioare! Multe are!!... 
La masǎ, eram mulţi copii 
Şi-ai mei, cam strânşi la pungǎ, 
Dar când puneau pe masǎ pui 
Tǎiau doi-trei, s-ajungǎ. 
Şi asta, doar dumineca, 
Iar peste sǎptǎmânǎ 
Doar din grǎdinǎ se mânca 
Şi ce mâncare bunǎ! 
Cǎ-i mulţumeam lui Dumnezeu 
Când ne-aşezam la masǎ 
Şi cruce mare ne fǎceam, 
Pentru belşug în casǎ… 
Când am crescut şi eu mai mare 
Şi luam din prǎvǎlie-un pui, 
Avea sǎracu’ multe gheare 
Iar capete la fel…nu-ţi spui, 
Şi fǎceam ciorbǎ şi mâncare, 
Fripturǎ şi…mai ştiu şi eu, 
De ne-ajungea la fiecare 
Şi-mulţumeam lui Dumnezeu!... 
Dar mai apoi, din nou schimbare(!) 
Cǎ eu, cu bani în buzunar, 
Gǎseam doar capete şi gheare, 
Pui erau doar…în dicţionar… 
 



Şi-atunci, la fel mǎ închinam 
Şi-i mulţumeam lui Dumnezeu, 
Pentru ce-aveam şi ce n-aveam, 
Cǎci traiul era tare greu; 
Dar am rǎmas şi fǎrǎ gheare 
Şi-atât de mult le-am cǎutat, 
De am ajuns peste hotare 
Departe tare de-al meu sat… 
Acum şi-aici, Îi mulţumesc 
De ziua Lui, an dupǎ an, 
In sǎrbǎtoare Îi jertfesc 
Un pui mai mare…de curcan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               STRADA COPILĂRIEI MELE 

 
Pe strada unde am copilǎrit, 
La un vecin în curte, nu departe, 
Era pe-atunci un piersic înflorit, 
Ce-n fiecare varǎ spre sfârşit 
Ne-ademenea cu piersicile-i coapte, 
Râzând de noi prin gard, ca un zgârcit; 
 
Cişmeaua-n colţul strǎzii pietruite 
Cu cǎpǎţâni de miel parcǎ era, 
Îmi rǎcorea în verile-nsorite 
Picioarele cu degete zdrelite, 
De câte-o piatrǎ ce se aşeza, 
În faţa unei mingi cam obosite; 
 
Atât de mulţi copii eram pe stradǎ, 
Aud şi-acum parcǎ un glas voios, 
Din corcoduşii ce dǎdeau sǎ cadǎ 
Când ne urcam sǎ-i dezbrǎcǎm grǎmadǎ 
Şi Azorel lǎtrând pentru un os, 
Cǎ nu trecea o zi fǎr’ sǎ ne vadǎ; 
 
Am revenit din nou pe strada mea, 
Simt liliacul ce încǎ miroase 
Şi iasomia care înflorea….. 
Zǎresc pe un maidan…vechea cişmea 
Şi-un câine amǎrât ce nu uitase, 
Cǎtând cu jale cǎ nu regǎsea 
Puţinele-amintiri ce-avea frumoase. 
 
 
 
             



 
                                     LA FÂNTÂNĂ 

 
E-atât de multǎ linişte în sat, 
Doar cumpǎna fântânii se alintǎ, 
Cu-o adiere ce s-a strecurat 
Printr-un cireş bǎtrân şi dezbrǎcat… 
Se leagǎnǎ privindu-se-n oglindǎ 
De parcǎ s-ar gǎti de mǎritat. 
Norii pe cer, stau parcǎ agǎţaţi 
De fumul alb ce-alene se înalţǎ, 
Ca nişte miei de soare alintaţi, 
În turmǎ vin  sǎ fie gâdilaţi, 
De cumpǎna ce iese din balanţǎ, 
La trecǎtori de viaţǎ insetaţ. 
Pânǎ în deal, nǎmeţii greu urcam, 
Dar pânǎ jos, în vale, la fântânǎ, 
Bujori aprinşi pe sǎnii coboram, 
Ciorchine-apoi la cumpǎnǎ trǎgeam… 
Râdeau de noi din ciutura bǎtrânǎ 
Şi stelele şi Luna pe un ram. 
Şi tot aici, nebuna primǎvarǎ, 
Sub cumpǎna fântânii reci, tǎcute, 
Mi-a pus cândva un foc la inimioarǎ… 
Sǎ-l sting, veneam în fiecare searǎ, 
Sorbind de dor şi patimi neştiute 
Izvorul ei, din ochi de Mǎrioarǎ. 
Aş vrea sǎ vǎd din nou cireşu-n floare, 
În iarna toamnei mele ce se duce, 
Iar norii, ca şi mieii sǎ coboare, 
Pe cumpǎna adusǎ de spinare, 
Sǎ pot s-o-nalţ, ca pe o sfântǎ cruce, 
Umplându-mi înc-o dat’ goala-mi cǎldare. 
 
 



 
CUŢITUL DE ARGINT… 

                ...UN BULGĂRE DE AUR! 
 
Nu am uitat nicicând, era o sfoarǎ 
Ce atârna-ntr-un cui, lângǎ sǎrar, 
Pe un perete coşcovit de var, 
În casa bǎtrânescǎ de la ţarǎ. 
 
Am regǎsit-o în acelaşi loc, 
De ani uitatǎ, pǎrea plictisitǎ, 
În cuiul strâmb cu floarea ruginitǎ, 
De un mǎnunchi uscat de busuioc. 
 
În plita sobei, rece, prins zǎcea 
Vechiul ceaun ce-n vremuri n-avea pace, 
Sǎreau copiii ca sǎ îl dezbrace, 
De crusta care încǎ strǎlucea. 

 
Iar dintr-un colţ, sub un ştergar, o ramǎ, 
Ce-o pozǎ-ngǎlbenitǎ contura…. 
Au coborât de dor ce le era 
Şi mama şi bunica şi-a ei mamǎ; 
 
Parcǎ în sobǎ vǎd un pic de jar 
Şi din ceaun un bulgǎre de aur, 
Bunicul împǎrţind acel tezaur, 
Cu sfoara ce-atârna lângǎ sǎrar. 
 
 
 
 
 
 



 
                             MĂRŢIŞOR 

 
Ghiocelul din zǎpadǎ, 
Scoate capul ca sǎ vadǎ, 
Mǎrţişor pudrat de stele  
Ce albesc tâmplele mele. 
 
Şi privind în urma mea, 
Urma paşilor pe nea, 
Vǎd toţi anii tinereţii  
Înşiraţi în cartea vieţii, 
 
Fiecare cu mult dor, 
Poartǎ câte-un mǎrţişor, 
Prins cu-n bold la inimioarǎ  
La-nceput de primǎvarǎ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                  TIMPUL PERELOR 

        
În fiecare toamnǎ retrǎiesc, 
Aceleaşi amintiri cu nostalgie, 
Când perele în pomi se rumenesc, 
Mǎ aflu în a mea copilǎrie: 
La noi în sat atunci aveam de toate, 
Gutui şi prune şi atâtea mere, 
Toţi pomii erau plini de fructe coapte, 
Ce nu aveam, mi-aduc aminte, pere. 
Cǎ ne-adunam târziu, pe înoptat 
Bǎieţii toţi, cǎ-n sat nu erau fete 
Şi-apoi plecam la pere, la furat, 
În satul dinspre luncǎ-n douǎ cete; 
Ştiam cu toţii foarte bine locul, 
Livezile cu perii cei de soi, 
Cǎ-n fiecare toamnǎ fǎceam jocul, 
Dar şi sǎtenii ne ştiau pe noi(!) 
Şi câte garduri am sǎrit, mǎi frate(!) 
Prin mǎrǎcini cu sânul plin de pere, 
Cucuie-n cap si muşcǎturi de…spate, 
Cǎci câinii n-aveau pic de maniere.... 
 
Dar anii au trecut, eram flǎcǎi 
Şi cine mai era ca noi in sat(?!) 
De perele din satul dintre vǎi, 
Aproape cǎ de ele-am şi uitat, 
Da’n toamna aia-n zi de sǎrbǎtoare 
La horǎ, unde toţi ne-am adunat, 
S-a auzit venind din depǎrtare, 
Un zvon de care mulţi ne-am şi mirat 
Şi nu ştiu cum, fǎrǎ sǎ bag de seamǎ 
Aud şi eu, cǎ-mi zise o muiere, 
Sǎ mergem toţi flǎcǎii fǎrǎ teamǎ 



În satul dinspre luncǎ sǎ după pere , 
Şi am plecat cu toţii, pe luminǎ, 
Mǎcar sǎ revedem pe unde-am fost, 
Când ne-alergau dulǎii-n vreo grǎdinǎ 
Iar perii îi ştiam chiar pe de rost. 

 
Dar ce sǎ vezi, nici n-am ajuns în sat, 
Cǎ ne-aşteptau cu pere pe cǎrare 
Atâtea mândre, că nici n-am visat 
Şi toate-aveau în pǎr câte o floare, 
Am luat şi eu o parǎ şi-am muşcat 
Din poala ei, şi-apoi mi-a fost mireasǎ, 
Cǎ n-am gǎsit din câte am furat, 
O alta mult mai dulce şi frumoasǎ. 
 
De-atunci privim la perii din livadǎ, 
Ce i-am sǎdit chiar dupǎ nuntǎ-n zori 
Şi i-am pǎzit sǎ nu ajungǎ pradǎ, 
Celor ce noaptea jefuiau comori! 
În toamna asta-avem pere de dat, 
Cǎ perii-s plini de rod şi bucurie, 
Iar fetele ni-s mari, de mǎritat… 
Dar zic şi eu aşa…ca sǎ se ştie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                   CALENDAR 

 
A mai rǎmas în calendar o filǎ 
Şi parcǎ ieri în cui l-am agǎţat, 
Zi dupǎ zi pânǎ l-am despuiat 
Am rupt din el, fǎrǎ sǎ ştiu de milǎ. 
 
Zile senine, zile înnorate, 
Multe dureri, puţine bucurii, 
Acum e trist, mai are doar o zi 
Ce-aş ţine-o fericitǎ de se poate. 
 
Sǎ o opresc aş vrea, de dimineaţǎ 
Şi soarele sǎ stea la rǎsǎrit, 
Când razele-i prin gene le-am zǎrit, 
În prima zi, la început de viaţǎ.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 



                                   ULTIMA RUGĂ 
O Doamne, ce miracole faci astǎzi  
Şi  cum le-aşezi pe toate-aşa cum vrei(!?) 
Mǎ plec neputincios în faţa soartei, 
Ce-ai aşternut-o-n timp cu-al Tǎu condei. 
 
Ai vrut sǎ urc şi sǎ cobor prin viaţǎ, 
La timpul Tǎu, nu cînd eu amdorit… 
M-am zvîrcolit ambiţios prin ceaţǎ, 
Sǎ-nfǎptuiesc ce Tu n-ai plǎnuit. 
 
Şi mi-ai lǎsat ferestre, uşi deschise, 
Mi-ai arǎtat chiar drumul ce mi-e scris… 
Am rǎtǎcit pustietǎţi întinse… 
Tentatu-m-au morgane spre abis. 
 
Şi-n mîna mea ai pus talentul Tǎu, 
Ca sǎ-mplinesc divina-Ţi misiune… 
L-am înmulţit şi-apoi, de capul meu 
L-am risipit întru plǎceri nebune. 
 
Şi mi-ai mai dat Pǎmîntu-ntreg, Pǎrinte, 
Sǎ iau ce-i bun, sǎ iau ce e frumos… 
Am gelozit dupǎ averi mǎrunte  
Ce-au arǎtat cǎ n-au nici un  folos. 
 
Şi-apoi, ce ai mai mult mi-ai dat, iubirea , 
Sǎ iert, sǎ-ndur, sǎ cred, sǎ  tolerez … 
Trufaş şi egoist cu firea, 
Doar EUL MEU… atât îmbrǎţişez. 
 
O Doamne, ce miracole faci astǎzi(?!) 
Ascultǎ-mi ruga, aşa sunt cei vii, 
În ceasul ultim şi cu ochii umezi, 
Mai dǎm-mi Te rog, o şansǎ de-a trǎi! 



  
DARURILE LUI 

 
Când a fǎcut El lumea, 
Ca omul sǎ-nţeleagǎ, 
I-a dat înţelepciunea, 
Din daruri sǎ-şi aleagǎ, 
Cǎ asta I-a fost vrerea: 
Sǎ ştim ce-i fericirea, 
Ne-a dat la toţi durerea, 
Regretul şi mâhnirea. 
Iar lângǎ-nţelepciune, 
A pus şi ignoranţa, 
Pentru dreptate-n lume 
Ne-a oferit balanţa, 
 
Sǎ ştim ce-i modestie, 
Zgârcit a aruncat, 
Sǎmânţa de trufie 
Ce o numi, pǎcat. 
Sǎ ştim ce-i întuneric, 
El a fǎcut luminǎ, 
Şi ce este feeric 
A pus sub clar de Lunǎ 
Iar lângǎ bogǎţia, 
Ce-a dat-o tuturor, 
A pus şi sǎrǎcia, 
Ce creşte cu mult spor. 
La pacea ce ne-a dat, 
Ca sǎ o preţuim, 
Rǎzboaie a creeat, 
Cu sânge s-o plǎtim. 
Sub cupa rǎzbunǎrii 
Cu urǎ şi otravǎ, 



 
A pus floarea iertǎrii, 
Plǎpândǎ şi firavǎ. 
La deznădejdea rece, 
Menită să-nfioare, 
Torent de foc s-o-nnece 
Speranţă şi visare. 
A morţii mângâiere 
Şi-a vieţii continuare, 
Ne-a dat o Înviere 
Şi-apoi...o Înălţare! 
 
Amin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



              
 
LEGEA NOASTRĂ 
 
În biblioteci, pe rafturi pline, 
Printre coperţi cu foi veline, 
Uitaţi de vreme, prǎfuiţi, 
Stau filozofii rânduiţi, 
 
Ce apǎrând ca prin minune, 
La vremea lor au dat povaţǎ 
Şi-au demonstrat cu-nţelepciune 
Formula magicǎ în viaţǎ. 
 
S-au perindat în evoluţie 
Tratând o diferitǎ temǎ, 
Lǎsându-ne câte-o soluţie 
De-a rezolva orice problemǎ. 
 
Şi legi fǎcut-au rând pe rând, 
Cǎci mintea lor a luminat 
Al omenirii drum urcând, 
Fiind atât de complicat, 
 
Dar unul singur a venit 
Şi fericitǎ-i omenirea, 
Cǎ ne-a lǎsat la infinit 
O lege-ntr-un cuvânt…IUBIREA! 
 
 
 
 
 
 

 



                                                  DOR 
 
M-apucǎ primǎvara câte-un dor, 
Când zarzǎrii încep sǎ înfloreascǎ, 
De-un vechi pridvor, de casa pǎrinteascǎ, 
De satul meu, mirosul de ogor, 
Dulceaţa spicului de grâu din pascǎ, 
Imaşul îmbrǎcat în tricolor. 
Prin lume rǎtǎcind, ades tresar, 
Frânturi de amintiri, mǎ urmǎresc, 
Un colţ de rai caut sǎ regǎsesc, 
Un deal, o vale, o vâlcea mǎcar… 
Însă aici când zarzări-nfloresc 
Un dor amarnic mǎ pune pe jar. 
 
Acas’ la noi, bunicul a sǎdit, 
În faţa prispei, un mic zǎrzǎrel 
Şi s-a-ngrijit atât de mult de el, 
Cǎ la nepoţi tot timpul s-a gândit… 
De floare era plin şi mǎricel 
Pe-aceastǎ lume când eu am venit. 
Şi cât de mult de-atunci s-a bucurat, 
De ziua mea mai vesel înflorea, 
Şi rodul, doar cu mine-şi pârguia… 
Dar de nevoi, departe am plecat, 
Şi-n toamna aia frunza şi-o plângea, 
Jelind de dorul meu pân’ s-a uscat. 
…………………………………… 
Române, ce prin lume rǎtǎceşti, 
De te cuprinde şi pe tine-un dor, 
Un zarzǎr înflorit am sub pridvor, 
De-l vezi, la casa mea sǎ poposeşti. 
Iar de-ai sǎ vii cumva mai târzior 
Când zarzǎru-i pe rod, sǎ mǎ gǎseşti, 
La poartǎ las ca semn…un tricolor! 



 
                           DE-AŞ PUTEA… 

 
De-aş putea, aş da durerea,  
pe un strop de fericire 
Şi-aş schmba întrega ură,  
pe-o secundă de iubire. 
Iar din lacrimile toate,  
de-aş putea torent să fac, 
Să dispară în oceane  
cu tot răul fără leac. 
Aş face ca mărăcinii  
prăfuiţi de lângă drum, 
Să ne-mbete ca şi crinii,  
noaptea cu a lor parfum. 
De-aş putea să ard tristeţea  
şi din flăcări, bucurie, 
Urletele disperării  
să le fac o melodie, 
Norii negrii, de-aş putea, 
 i-aş ascunde după munţi 
Şi pe soare l-aş ruga,  
să ne descreţească frunţi. 
Stelele, le-aş da pe toate,  
le-aş culege de pe cer, 
Fiecare să şi-o poarte,  
îmbrăcat cu-al ei mister. 
Timpul, cu aripa lui,  
l-aş opri din zbor cu-n vers, 
Să ne bucurăm o clipă,  
că e Rai în Univers.  
 
 
 
 



    
                 O FĂCUI ŞI P-ASTA! 
 

Omul cât trǎieşte frate, 
Tot munceşte şi se zbate, 
Strânge şi agoniseşte, 
Pânǎ când se prǎpǎdeşte; 
Tot învaţǎ şi nu ştie, 
Face jaf, economie, 
Iar ridicǎ, iar doboarǎ, 
Urcǎ vârfuri, mǎri coboarǎ, 
Tot le face, le desface, 
Nici o clipǎ n-are pace, 
Înnǎdeşte, ori cârpeşte, 
Nicicum nu se potoleşte, 
Face mult, face frumos, 
Chiar şi ce nu-i de folos, 
Face şi de nu îi place, 
Stricǎ şi apoi reface, 
Toatǎ viaţa vrea sǎ facǎ 
Şi pe toate le încearcǎ, 
Face bune, face rele, 
Dar mai face şi belele, 
Nu terminǎ ce-a fǎcut, 
Face iar de la-nceput, 
Se roagǎ la Dumnezeu, 
Sǎ tot facǎ vrea mereu. 
Iar când l-a lovit nǎpasta 
De ajunge sub pǎmânt, 
Strigǎ la El din mormânt: 
Doamne,...o fǎcui şi p-asta! 
               
 
 



FĂURITORUL DE BISERICI  
                   lui Valeriu cu drag… 
             de Dumitru Florin Constantin 
                      
     Idilic, dintr-o lacrimă pierdută, 
     Mai pune-o cărămidă chiar la bază, 
     Născând un om, o floare, chiar şi-o ciută, 
     Oprind secunda dintr-o veche stază. 
 
     Îşi trage sufletul în vie-amărăciune, 
     Oftează cu un vaier de lumină, 
     Îşi scutură căciula de tăciune, 
     Mai pune-o cărămidă cu cianină... 
 
     Şi murmură un cîntec mai rupestru, 
     Ştiut e, doar de el, în mare taină, 
     Sfîntul Ştefan, în trecere, ecvestru, 
     Îi scutură de praf penelu-n haină. 
 
     Împinge cu-ndârjire la resteu, 
     Lipindu-şi obosit tîmpla de scară, 
     Clopotniţa casei lui Dumnezeu, 
     Îi cîntă heruvimi şi se-nfioară. 
 
    Cu dalta şi ciocanul ţese pînza, 
    Esenţe vechi amuşinînd în palmă, 
    Cuvinte dragi mai circulă în frunza, 
    Ce sparge gîndul într-o zi mai calmă... 
 
    E linişte cînd totul se ridică, 
    Şi prinde formă, parcă-n amuţire, 
    Şi cuiul şi ciocanu-acum abdică, 
    Un sunet de secundă-n tînguire. 
 



 
 
Sub bolta visătoare, răcoroasă, 
Se spală, primenindu-şi cald uimirea, 
Coloana îngerilor dintr-o zi ploioasă, 
Clipindu-şi în albastru rost iubirea. 
 
O lişiţă anunţă din paludă, 
De vizită, a umbrii călătoare, 
Înviorînd a viaţă dulcea hudă, 
Catapeteasma bolţii funerare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
       

                SCULPTOR DE ... CUVINTE  
                                        lui Valeriu Cercel 
                                                        de Mihai Cucereavii 
 

Maestru fin, cu dalta fermecată, 
Tu exişti aievea şi în gând, 
Iar pentru admirabila ta artă 
Eşti dorit oriunde şi oricând. 
 
Ciopleşti cu dibăcie-n lemn şi-n piatră 
Cu simpla daltă dură de oţel, 
Menţii să ardă-ntruna focu-n vatră 
Şi orice lucru-l făureşti cu zel. 
 
Sculptezi cuvinte şi creezi o artă, 
Hrană de suflet sau frumoase flori, 
I-aştepţi ca mama pe feciori la poartă, 
Pe scumpii şi iubiţii cititori. 
 
Maestru fin, cu dalta fermecată, 
Tu exişti aievea şi în gând, 
Inspirat de muză, de aşa artă - 
Suflete ca torţele se-aprind. 
 

de Mihai Cucereavii 
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