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epigramă românească. Membru al Uniunii Epigramiştilor din România. Redactor cultural la 
Curentul Internaţional, ziarul românilor din America de Nord. 
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NAUFRAGIU CU NĂBĂDĂI 
 

Pe o insulă uitată din Oceanul Pacifíc 
S-a-ntâmplat un naufragiu, nici prea mare, nici prea mic. 
Nu ştiu care-a fost motivul: ceaţă, valuri, terorişti, 
Cert e c-au scăpat cu viaţă o mulţime de turişti. 
 
Dar să vezi ce întâmplare, iaca, pe cuvântul meu, 
Cum se joacă cu destine Bunul nostru Dumnezeu. 
Că din marea încleştare, din a valurilor sevă, 
Au scăpat ca prin minune doi Adami cu câte-o Evă: 



 
Doi broscani şi cu-o broscancă, doi franţuji şi-o franţuzoaică 
Doi englezi şi-o englezoaică, doi rusneci şi cu-o rusoaică, 
Doi nemţoci cu o nemţoaică, doi arabi şi-o arăboaică,  
Şi doi greci cu o grecoaică cu mustaţă de tigroaică. 
 
Başca au iesit din valuri, cu noroc, doi mexicani 
Şi cu-o mexicancă trăznet, la vreo optsprezece ani. 
Şi-ncă doi yanchei pur-sânge au scăpat şi ei uşor 
Evident că împreună cu americanca lor. 
 
Şi-n final, să vezi necazu’: cocoţaţi frumos pe-o stâncă, 
Uite c-au scăpat ai dracu’ doi români şi cu-o româncă! 
Şi-a trecut vreo săptămână de când au naufragiat 
Şapte zile-n care-a naibii, multe s-au mai întâmplat. 
 
Italianul cel mai tare, celuilalt îi sparse faţa 
Să rămană numai unul pe felie cu ragazza. 
Cât despre franţuji, aceştia, cum îi ştim noi plini de zel 
Fac de-o săptămană-ntreagă sex în grup cu mademoiselle. 
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Englezoii înc-aşteptă, poate pică tam-nesam 
Cineva să-i introducă, s-o cunoască pe madam. 
Ruşii-ncearcă în echipă să o schimbe pe rusoaică 
Pe vreun kilogram de votcă chiar făcută din pufoaică. 
 
Nemţii s-au uitat la valuri, pe-urmă la nemţoaica lor 
Şi-au plecat în largul zării înotând cu mare zor. 
Beduinii, vai de dânşii, cum nu au prea multe-n bilă 
Negociază arăboaica, cum s-o schimbe pe-o cămilă. 
 
Grecii se iubesc pe rupte, iar grecoaica-n minijup 
Face-ntr-una de mâncare, să hrănească-ntregul grup. 
Mexicanii se-apucară cu bărbaţii să trateze 
Cum să vândă mexicanca sau măcar s-o-nchirieze. 
 
Pe yankei, a lor femeie, de cinci zile îi disperă 
Povestindu-le de drepturi, liberate, carieră… 
Iar românii cei uniţi în cultură şi idei 
Au format fix trei partide şi se ceartă între ei. 
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ŢÂDULA - poezie în grai bănăţean 
 
Măriuţa lu’ Coleaşă cu Brânduşa Capdăcal 
S-or suit în graba mare în văgon la personal 
C-or plecat cu noapcea-n nasuri să măi vindă la Oraş 
Câcea meră, câcea peră şî câcea fălii dă caş. 
 
Şî să vez’ atunşi năcazu’, dă parcă n-aveau dăstule, 
Măi veni şî domnu’ boactăr să le-ntrăbe dă ţâdule: 
-Douăzăşi dă lei amenda pântru fată şî mătuşa!... 
-Draşe ie-o, că-i prea scumpă! i-o răspuns baba Brânduşa. 
 
Dă-ne una d-a măi lesne, iaca stăm şî în pişioare, 
Numa taie-ne-o ţâdulă măi dân scurt, la fiecare!... 
-Bine, zâşe domnu’ boactăr, dă-m metale zăşe lei 
Ş-apăi puneţ’ cotăriţa cu bucace unge vrei!... 
 
Numa’ să nu stai pă scamne, să nu stai în cur dăloc, 
Că ţâdula şe ţ-am dat-o, îi măi lesne, fără loc. 
-Ba, că io mi-s prea bătrână, o’ nu vez c-am păru’ sur? 
Dă-i lu’ fată în pişioare, iară mie dă-m în cur!... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-8- 
Un zâmbet de peste ocean 

 
 



 
 

LA NOI 
-parodie după O.Goga- 

 
La noi sunt codri verzi de brad 
Şi-n joc sunt mândre fete, 
La noi atâtea MIG-uri cad 
De zici că-s muşte bete. 
 
La noi în ţară orice bou 
Cu trei sau patru clase 
E-acum vedetă de talk-show 
Iar lumea roade oase. 
 
La noi ţăranii-s pe ogor 
La muncile curente 
Iar alţii iau din munca lor 
O sută de procente. 
 
La noi turiştii vin duium, 
Dar nu pentru cultură, 
Ci pentru fetele de-acum 
Plantate pe Centură. 
 
La noi sunt codri suverani, 
Dar numai pe hârtie, 
De n-om avea în câţiva ani 
Nici lemn pentru sicrie... 
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ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

Dragii mei, de la o vreme cred că ştiţi că-i tare groasă: 
Tineretul nu mai are ăia şapte ani d-acasă!... 
Ce mi-ar place să fiu dascăl, să le dau la fiecare, 
La nerozii ăştia tineri, câte-un patru la purtare! 
 
Ascultaţi-mă pe mine, vreau să ştie azi tot natul 
Că de-o vreme tineretul face de ruşine satul. 
Nu vă zic nicio minciună... Să vedeţi ce întâmplare 
Am pă87ţit în vara asta, de Sântămăria Mare! 
 



Că m-am dus de dimineaţa, de Utrenie, pe rouă, 
Să mă rog ca tot creştinul la biserica cea nouă. 
Şi m-am tras mai la o parte, ca tot omul cel cuminte, 
Să ascult cum se cuvine ce ne zice dom' părinte. 
 
Când colo, să vezi comedie: uite-aşa, în graba mare, 
Un copil intră 'năuntru dohănind dintr-o ţigare! 
Am rămas trăznit, nu alta şi d-aşa o grozăvie 
Mi-au scăpat pe jos Playboy-ul şi butelca de răchie! 
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MI-AM TATUAT ODATĂ 
 

Mi-am tatuat odată -ca orice tip nătâng- 
Prenumele iubitei pe antebraţul stâng. 
-Ia uite, Paraschivo, ce mult mi te iubesc, 
De te-am înscris pe braţul cu care-n draci muncesc! 
 
Aşa-i spuneam iubitei în faţa casei ei 
Adulmecând din păru-i miros de flori de tei. 
Ea m-a privit uimită ca la vreun sfert de ceas 
Şi-a dispărut în casă trântindu-mi poarta-n nas. 
 
De-atunci n-am mai văzut-o deloc la noi prin sat 
Iar eu rămas-am singur şi prost şi…tatuat. 
S-a măritat -zic unii, şoptind pe după gard- 
C-un tip care-a înscris-o la el pe VISA CARD. 
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BĂH, SĂ-MI TRAG UN CAP ÎN GURĂ! 
 

Vezi pe sticlă semidocţii 
Făr-un minim de cultură 
Dând notiţe-n miezul nopţii… 
Băh, să-mi trag un cap în gură!… 
 
Avocaţi făcând la spume, 
Analişti de conjunctură, 
Ei rezolvă pacea-n lume… 
Băh, să-mi trag un cap în gură!… 
 
De carton miliardarii 
Urlă-n draci, fără măsură 
Şi îşi flutură dolarii… 
Băh, să-mi trag un cap în gură!… 
 
Guvernanţi ce iau plocoane, 
Opozanţi cu coama sură 
Ce se ceartă pe ciolane… 
Băh, să-mi trag un cap în gură!…  
 
Biznismeni ce trag la ţepe, 
Ce ne plimbă şi ne fură 
Incercând doar să ne-nţepe… 
Băh, să-mi trag un cap în gură!… 
 
Manelişti cu patru clase, 
Fotbalişti de umplutură 
Cu merţane lângă case… 
Băh, să-mi trag un cap în gură!… 
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… 



 
De-aia-mi vine câteodată 
S-o las naibii de cultură, 
Si să-i strâng mai laolaltă 
Să le dau un cap în gură!… 
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MIORITA AMERICANA 
 

Pe-un picior de war, 
Pe-o gură de jar, 
Iată vin în draci 
Trei cioarde de vaci, 
Cu cei trei malaci. 
Unu-i mexican, 
Unu-i canadian 
Şi-altu-american. 
Iar cel canadian 
Cu cel mexican 
Cum aveau laptop, 



Mult zice cu foc, 
Mări, chătuiră, 
Şi se sfătuiră 
Pe yahoo punct com 
Să mi-l facă om 
Pe american 
Că-i mai ortoman 
Şi-are dolărei 
Mult mai mulţi ca ei, 
Zgârie-nori mai mari 
Şi maşini mai tari. 
Dar pe dată cei  
De la CIA 
Şi cu mândrii crai 
De la FBI, 
Printr-o mioriţă, 
Un agent oiţă, 
I-au şi dat de veste, 
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De veste-poveste, 
La al lor yancheu 
C-a picat la greu. 
Şi te miri de unde 
În două secunde 
Cel american 
Şi-a facut un plan  
Şi-a pornit sprei ei 
Spre cei doi mişei: 
-Măi, voi vreţi să mor 
În câmp de mohor 
Şi să mă îngroape 
Dincolo de ape 
În negru zăvoi?!… 
Păi să ştiţi şi voi 
C-asta nu se poate 
Nici de-aţi da pe spate! 
Le-a fost zis pe loc 
Provocând un şoc 
Cel american 
Cu mâna pe gun... 
Şi-astăzi e vecin, 
Mai mult, mai puţin, 
Cu cel brazilian 
Şi argentinian, 
Ba-ntr-un timp record 
Şi cu Polul Nord! 
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ÎNGERI DE VATĂ PE BĂŢ 
 

e o tăcere în noi de două  
milenii 
ici-colo mai scapără  
câte un licăr violet-vişiniu 
ca doi poli peste casele  
de chirpici 
ne ard măruntaiele ca-n văpăile  
ghenii 
o lume întreagă ne strigă 
că suntem  
mitici 
 
din pomul bucale cad visele-n  
pârg dinamul s-a stins 
rapidul de zero  
ciocni-va o stea 
becalul se freacă pe burtă 
cu sârg 
cu mintea-i plutindă 
cum fulgul de 
nea 
 
visăm europe visăm căi lactee 
visăm dumnezei de carton 
pământul se-ncinge ca o minge 
atee 
 
semnat 
icsulescu chibiţ de pluton 
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POEZIE DE BEŢIE 



 
cuvântu-ţi moare în tăceri se zbate pleoa 
pa unui vis e plină lumea de dureri la toa 
letă nu-i desch 
is 
 
animatoarea ţi se pune chiar pe picio 
rul din mijlòc fetiţa mea acu pe bun 
e degeaba-ncerci că nu ia f 
oc 
 
şi-ţi geme-n pântec uni 
versul bei halbele cu o 
chii-nchişi 
 
te taie la băşică ver 
sul şi simţi nev 
oia să te 
 
duci dar 
nu ştii 
un 
de 
s-o 
ap 
uc 
i 
. 
. 
. 
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N-AM SĂ AŞTEPT 

n-am să aştept iubito să-ţi placă poezia 
pe care prea stângace 
încerc să o 
comit 
n-am sa m-aştept să-ţi placă cuvintele-mi sleite 
ce nici n-au relevanţă 
în burgul 
plictisit 

n-am să aştept iubito să-ţi placă poezia 
pe care ascultând-o 
să te cuprindă 



jalea 
n-am să m-aştept să-ţi placă vreo rimă răsuflată 
şi nici pisica albă 
să ne-ntretaie 
calea 

n-am să aştept iubito să-ţi placă poezia 
ci emigra-voi naibii 
în Ics măreţul 
târg 
acolo-n locu-n care doar viaţa şi cu moartea 
se-nlănţuie pe rupte 
şi se iubesc cu 
sârg 
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IETE C-AM INTRAT ÎN U.E.! 
 

C-un Băsescu preşedinte, 
Rătăcind privirea-i şuie 
Noi, poporul cel cuminte, 
Uite c-am intrat în UE! 
 
Cu ogoare neculese, 
Ţeste pline de cucuie, 
Campioni la insuccese, 
Uite c-am intrat în UE! 
 
C-un Becali şef la stână 
Unde stele-n ceruri suie, 
Mirosind discret a lână, 
Uite c-am intrat în UE! 
 
Cu manelele în floare, 
Pe-orişicare cărăruie, 
Nici în coate nu ne doare, 
Uite c-am intrat în UE!  
 
Cu fetiţe pe centură, 
Şliţul ca să ţi-l descuie, 
Făr-a face multă gură, 
Uite c-am intrat în UE! 
 
Cu corupţia de masă, 



Într-o ţară cam hai-huie, 
Spun acuma: Ce ne pasă? 
Uite c-am intrat în UE! 
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… 
 
Viaţa-i viaţă iar, poznaşa, 
Râsetele-mi curg şuvoi, 
Dar cum o să scot cămaşa 
Când intra-va UE-n noi? 
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CIVILIZATIA – FABULA RASA 
 



Scufiţa Roşie-n pădure, 
Micuţă, dulce şi suavă, 
Strângea un cosuleţ cu mure 
Pentru bunica ei, bolnavă. 
 
Si cum era cam dezbrăcată, 
Doar cu maiou şi minijup, 
Mi se trezi, aşa, deodată, 
Că iese-n calea ei un lup. 
 
Acesta, ca orice lichea 
(Doar era parte bărbătească) 
Cum o văzu, se luă de ea 
Si se-apucă s-o necăjească: 
 
-Ah, ce-aş mai face eu cu tine 
De-ai fi lupoaică, nu scufiţă!... 
Dar ai noroc acum, vezi bine, 
Că nu mă-ncurc cu o fetiţă! 
 
Tu nu eşti bună nici pe varză, 
C-ai două bube-n loc de sâni 
Şi picioroange ca de barză 
De parcă ai umbla în mâini! 
 
-Vai, ce cuvinte-ţi ies din gură! 
I-a zis Scufiţa, dându-i sfat: 
Jupâne lup cu coama sură, 
De ce nu eşti...civilizat! 
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Si-n situaţia precară, 
Un vânător din apropiere, 
A tras şi...poc! spurcata fiară 
Fu readusă la tăcere... 
 

… 
 

MORALA-i spusă foarte bine 
De vânător când bea vreo duşcă: 
-Civilizaţia… mai vine 
Chiar şi pe ţeava de la puşcă!  
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MARE SHOW DE ANUL NOU 
 

Ascultaţi cu mic, cu mare, să vedeţi numai ce show 
S-a-ntâmplat în satul nostru chiar acum de Anul Nou.  
 
C-au venit 'napoi acasă, după douăzeci de ani, 
Ion cu Leana lu' Cipezăr, cetăţeni americani. 
 
Şi-uite-aşa, Revelionul l-au făcut din case-n case 
Pe la rude şi prieteni până-n zori, la ora şase. 
 
Şi-ntorcând pe ulicioară, către casa părintească, 
Ion Cipezăr, beat ca cuiul, începu să-şi amintească: 
 
-Măi nevastă, mai ţii minte când erai pe vremuri fată? 
Uite-aici, pe întuneric am făcut-o prima dată! 
 
I-arătă Ionică gardul de la fostul Ceapeu: 
-Hai s-o facem înc-o dată să-ţi arăt cât sunt de zmeu! 
 
Şi-o înpinse pe Lenuţa drept pe sârmele-alea creţe 
Şi-ncepură cu iubitul mai ceva ca-n tinereţe! 
 
Când gătară socoteala, Ion îi spuse-aşa, cuminte: 
-Măi nevastă, dar te mişti chiar mai bine ca-nainte! 
 
-Cred şi eu, răspunse dânsa şi sfârşi cu un oftat, 
Că pe vremuri, gardul ăsta n-a fost...electrificat! 
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ÎNTÂMPLARE DINTR-UN SAT 
 

Păvălică a lu’ Scovardă şî ortaca lui, Florica, 
Au plecat în lumea largă, la Cicago-n Ameríca. 
Şi-acolo, cum nu făcură, cum făcură, ţuce-i tata, 
Uite că se-mbogăţiră şi-ntorc banii cu lopata. 
 
De-aia, Dumnezeu să-i ţină, că nepotul Păvălică 
An de an se-ntoarce-n ţară de Sântămăria Mică. 
Cheamă lumea, scoate geanta şi işi pune ochelari 
Să-nmâneze la tot natul câte-o sută de dolari. 
 
Şi-uite-aşa, ne adunarăm, cum făceam de câţiva ani, 
Mic cu mare din tot satul, să ne dea nepotul bani. 
-Dragi săteni, începe-a spune, cum stăcea suit pe bină, 
Că oprise muzicanţii la biserică-n grădină. 
 
Ştiţi voi, fata mea, Doiniţa, a intrat la facultate 
Să se facă doctoriţă, şi-acolo-s cam scumpe toate. 
D-aia, fi'ncă anul ăsta cheltuielili-s cam mari, 
Iaca-i musai să vă dau numai cincizeci de dolari. 
 
Ţin’te-atunci potop de zarvă, suduieli, fluierături, 
Cum ieşau bătu-le-ar focul, din spurcatele de guri: 
-Prindeţi hoţu’!...Hoţu’, hoţu’!...strigă baba lui Topală, 
C-ăsta vrea pe banii noştri să- îşi ţină proasta-n şcoală! 

 
 
 
 
 
 
 
 

-24- 
Un zâmbet de peste ocean 

 
 
 

 
ŞCOALA PENTRU BÂLBÂIŢI 

 
Într-o zi, aflat ca omul prin oraş cu nişte treabă,  



Mă trezesc că un cipezer mă opreşte şi mă-ntreabă:  
-N-nene, n-nene, c-cer ier-tare, dacă s-sunteţi aşa b-bun, 
A-am ş-şi eu o î-întrebare, a-aş putea ca să v-o pun? 
 
-Fi-ţi-ar naibii orientarea, dacă tot îti place actu’, 
Du-te acasă, prostovane, şi-apoi pune-i-o lu’ tac’tu! 
-N-nene, n-nene, eu încerc s-să întreb, n-nu cumva ş-ştiti 
U-unde-anume e-n o-oraş Ş-şcoala p-pentru Bâl-bâlbâiţi? 
 
Mă uitai la mozomaină de la cap pân’ la picioare  
Şi-mi făcui de trei ori cruce de aşa o arătare:  
Doi cercei într-o ureche, jos în glezne pantalonii  
Şi în cap o şapcă-ntoarsă, clar inscripţionată: Sony.  
 
Şi-uite-aşa, deşi fusesem speriat parcă de moarte, 
Mi-am venit atunci în fire şi l-am tras mai deoparte: 
-Măi băiete, stai pe pace şi a ascultă-mă pe mine:  
Ce-ţi mai treb’e-atâta şcoală, că te bâlbâi foarte bine?!  
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MASĂ ROTUNDĂ LA TV 
 
Un gând lăuntric mă apasă 
Privind discuţiile plate: 
Mai poate fi rotund-o masă 
Cu-atâtea capete pătrate? 
 
 
INTEROGATORIU 
 
M-au dus aseară la Chestură 
Că scriu umor cu ceva tentă 
Şi-atât de mult mă descusură 
C-abia mă coase-o asistentă. 
 
 
EMIGRARE 



 
Am să vă spun acum cinstit 
De ce din ţară-am emigrat: 
N-aveam o sursă de venit 
Şi-am prins o sursă de plecat. 
 
 
RETROCEDARE 
 
Cu lacrimile-n ochi şuvoi 
Plângeau ţăranii pe-nserate: 
Le-au dat pădurea înapoi… 
C-un kilometru jumătate. 
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MONICA LEWINSKI 
 
Doamna care-a dat povaţă 
Altor doamne mai cuminţi 
Cum să reuşească-n viaţă 
Făr-a strânge mult din dinţi. 
 
 
PARLAMENTUL 
  
Constat că e un fel de han, 
Cu un specific românesc, 
În care unii dorm buştean 
Pe banii celor ce muncesc. 
 
 
MĂRŢIŞORUL 
 
Simbolul care vrei-nu vrei, 
Îţi spune lucrurile-n faţă: 
Fidelitatea -la femei- 
Atârnă de un fir de aţă. 
 
 
NEUROLOGUL 
 
Pacienţi cu fel de fel 
De probleme neuro, 
Vin cu sutele la el… 
De dolari sau euro. 
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BAZE NATO IN ROMANIA 
 
Ne vin aviatori puhoi 
Cu avioane mii şi sute 
Din pricină că pe la noi 
Găseşti destule paraşute! 
 
 
PARADOX ROMÂNESC 
 
Toţi românii de pe-afară 
Suferă din dor de ţară. 
Cei din ţară se usucă: 
Suferă din dor de ducă. 
 

 
PARADĂ GAY 
 
Când îi vezi, rămâi năuc 
Şi te-ntrebi în mod firesc: 
Dacă nu se reproduc, 
Oare cum de se-nmulţesc? 
 
 
GINECOLOGUL 
 
E un doctor cunoscut 
În demersurile sale 
Drept un fel de Institut 
De Sondaje…Digitale. 
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TINERETUL, VIITORUL ŢĂRII 
 
Se-aşteaptă de la tineret 
Să schimbe ţara-n mod concret, 
Iar tineretul, ca urmări, 



O schimbă, dar pe alte ţări. 
 
 
GRIPA AVIARĂ 
 
Chestiunea este clară: 
Orice-ai face, cum o-ntorci, 
Gripa asta aviară 
Ne-au adus-o nişte porci. 
 
 
TEST NUCLEAR  
 
O nouă bombă, cum se ştie, 
Testează azi guvernul rus, 
Iar noi, de-atâta bucurie, 
Desigur, vom sări în sus. 
 
 
RECLAMĂ AUTO SEXY 
 
Din afiş ca şi repere 
Eu reţin două figuri: 
Nouăzeci de cai putere 
Plus o iapă în călduri. 
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EPITAF UNUI PROCESOMAN 
 
Şade-n groapă nemişcat 
Un procesoman de soi 
Care-aşteaptă-nfrigurat 
Judecata De Apoi... 
 
 
UNEI COLEGE SEXY 
 
Venind în minijup la şcoală, 
Colega m-a băgat în boală 
Şi nimeni nu s-a mai mirat 
Ce iute am căzut la pat. 
 
 
INTRARE ÎN U.E. 
 
Românul nostru, plin de zel, 



Întoarce faţa spre Apus: 
Mai bine Varză de Bruxelles 
Decât Salată a la Russe! 
 
 
MITING 
 
Astăzi este grevă mare: 
Noi, adică Sindicatul, 
Nu mai vrem privatizare 
Că mai mult ne place...statul.    
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AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ 
 
Pentru ţăranul drept şi bun 
Pământu-i darul cel mai sfânt, 
De-aceea, guvernanţii pun 
Agricultura la... pământ!  
 
 
UNEI DAME DE COMPANIE 
 
Zici că eşti independentă, 
Curăţică şi atentă, 
Dar îţi spun prieteneşte: 
Mie îmi miroase-a… peşte! 
 
 
CAPRA VECINULUI 
 
Ies, grăbit, cu furca-n poartă, 
Şi înjur ca un ateu; 
Capra din vecini e moartă… 
După cucuruzul meu! 
 
 
MINCIUNI SFRUNTATE 
 
Unii cu vederi înguste 
Spun că umblu după fuste; 
Eu, contrar gurilor rele, 
Umblu după ce-i sub ele. 
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UNEI FLORĂRESE 
 
Stimată doamnă florăreasă 
Cu ochi frumoşi, scăpărători, 
N-ai vrea să vii la mine-acasă 
S-o punem de-un copil din flori? 
 
 
DIVORŢ AMIABIL 
 
Să divorţăm civilizat 
Că doar niciunul nu-i mai breaz: 
Tu nu mă suferi când sunt beat, 
Eu nu te sufăr când sunt treaz. 
 

 
OFUL SERALISTEI 
 
Ca studentă la seral 
Îmi doresc şi eu s-ajung 
Să îmi pice la oral 
Subiectul cel mai lung. 
 

 
CATREN DUIOS 
 
Pe cărarea de la moară, 
Aia de sub deal, 
Calcă lin o domnişoară 
Trenul personal. 
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UTILITATEA PRESCURTĂRILOR 
 

Mă-ntreb, desigur, cu mirare, 
La ce concluzie s-ajung 
Când chiar cuvântul „prescurtare” 
E un cuvânt atât de lung? 

 



 
RUGĂCIUNEA BUNULUI VECIN 

 
Dă, Doamne-n lume un potop 
Să-nece capra lui Marin, 
Iar ţapul meu bătrân şi şchiop 
Să-noate ca un submarin. 
 

 
GĂINĂRIE 

 
Surprinşi de gazdă la furat 
Spuneau despre găini, ţiganii: 
-Nu e ciordeală, ne-am jucat 
De-a cotco-dacii si r-romanii! 
 
 
GINECOLOGICĂ 
 
La un doctor practicant 
A venit cu mare pompă 
O femelă elefant 
Care vrea să-şi lege-o trompă. 
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STRIPTEASE NETERMINAT 
 
Fata ce ne bagă-n boală 
Aruncându-şi bikineii, 
Nu poţi spune că e goală 
Fi’ndcă şi-a păstrat cerceii. 
 
 
CUI PE CUI… 
 
Cu-alde „cui pe cui se scoate” 
Şi-alte proaste ipoteze, 
Am ajuns acum, măi frate, 
Cu ficatu-n... piuneze. 

 
 

VERIGA LIPSĂ 
 
Astăzi Omenirea strigă 
Că-i lipseşte o verigă, 



Neputând să înţeleagă 
Că-i lipseşte doar o doagă. 
 
 
INSEMINARE ARTIFICIALĂ 
 
La o bancă, ştiti de care, 
Vin femeile-n persoană 
Să-şi aleagă fiecare 
Nişte gene... pe sprânceană! 
 
 
 
 

-34- 
Un zâmbet de peste ocean 

 
 
 
 
PARADOX ROMÂNESC 
 
Sunt mii de câini umblând hai-hui 
Pe stradă 
Şi nu-s covrigi să le mai pui 
În coadă. 
 
 
SFAT PĂRINTESC 
 
De-ai să-nveţi, copile, carte, 
Ai s-ajungi şi tu departe 
Şi-o să ai atunci de toate... 
În Canada sau în State! 
 
 
MĂRŢIŞORUL 
 
Cadoul cu tendinţă clară 
Pe care-un lup cu părul sur, 
Îl dă la câte-o domnişoară 
Să-i meargă agăţatul...şnur. 
 
 
MINIJUPISTELOR  
 
Cu buricul gol pe stradă 
Nu băgaţi străinii-n boală, 
Ci îi faceţi să ne creadă 
Un popor cu...burta goală! 
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N-AŞTEPTA SĂ MOARĂ CAPRA 
 
Să moară capra din vecini 
E doar o falsă mângâiere, 
De-aceea nu mai sta pe spini 
Şi cumpără-ţi un ţap...de  bere. 

 
 

EPITAF UNEI FEMEI UŞOARE 
 
Ne-om aminti de bunătatea 
Acestui dulce îngeraş 
C-a fost odată jumătatea 
A… jumătate din oraş. 

 
 
GENEZĂ 
 
Femeia-n lume-a fost creată 
Din coasta mea, dar ce nasol: 
De câte ori e dezbrăcată 
Eu simt în mine-un mare gol! 

 
 
CONSULT MEDICAL 
 
Doctorul se uită grav, 
Dar în sinea-i bucuros: 
Pacientu-i rău bolnav, 
Portofelu-i..."sănătos". 
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MĂRŢIŞORUL FEMEII MODERNE 
 
Ţi-aş prinde azi un mărţişor 
De sânul tău cel rotunjor, 
Dar dac-avem vreun ghinion 
Şi-ţi face: fâs! vreun silicon? 
 
 



DERMATOLOGUL 
 
E un doctor ca oricare: 
Eşti bolnav, te face bine… 
Dar să ştii că la plecare 
Ia şi pielea de pe tine. 
 
 
VINE IARNA 
 
Caloriferul l-am salvat, 
L-am pregătit pentru iernat 
Că astăzi am băgat în el 
Un kilogram de...antigel! 

 
 
PARASTAS 
 
Văduvioara lungă-n craci 
Anunţa, cu chip senin: 
Dau colacul la săraci 
Dar nici pupăza n-o ţin. 
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FOTBAL FEMININ 
 
Voi cumpăra bilet cu loc 
La meciu-acestor tinerele, 
Doar dacă la sfârşit de joc 
Îşi schimbă bluzele-ntre ele. 
 

 
VIZITĂ MEDICALĂ 

 
Doctorul, puţin miop, 
Fără ochelari la el, 
Şi-a vârât un stetoscop 
Drept la mine-n portofel. 
 
 
FALIMENT 
 
Circulă prin urbe şoapte, 
Care tulbură la rânză: 
Cică fabrica de lapte 



N-ar mai face nici o brânză. 
 

 
LA TRIBUNAL 
 
Un bărbat mai în etate 
Înjura, ieşind grăbit: 
-Fir-ar mama ei, dreptate… 
Că şi asta s-a scumpit! 
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M-A CĂUTAT UN PSIHIATRU 
 
M-am trezit c-un psihiatru. 
L-au trimis vecinii mei, 
Sictiriţi că-ncep să-i latru... 
Când se miaună-ntre ei. 

 
 

VIN TURCII… 
 
Ne calcă turcii-n valuri, iară, 
Ca-n vremurile de-au apus, 
C-au auzit: la noi în ţară 
Destule-ar fi cu fundu-n sus. 

 
 
SCANDAL LA TAROM  
 
Am citit aseară-n presă 
Că o doamnă stewardesă 
L-a-nşelat pe-al ei bărbat 
C-un pilot. Automat… 
 
 
SUNT VIRGIN 
 
Vă spun din prima, dragii mei: 
Nu-i vorba de vreun handicap, 
Ci doar că sute de femei 
Mi-au dat contorul peste cap. 
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ANA ŞI MEŞTERUL MANOLE 
 
Sunt primii care-au demonstrat, 
În mod cu totul genial, 
Un lucru de necontestat: 
Că Bodybuildingu-i… mortal! 
 
 
INFIDELITATE 
 
Demult, pe vremuri, într-o seară, 
Pe când eram eu june-prim, 
Mi-am prins amanta bălăioară 
La ea în pat cu Fraţii…Grimm! 
 
 
VĂDUVIOARA 
 
Tinerică şi vădană, 
Pe la toţi se bagă-n pat; 
Doar aşa dă de pomană 
Răposatului bărbat. 
 
 
AUROLAC 
 
Pe-o bancă-n faţă la Tarom, 
Trăgea din pungă-un ţâr de om 
Să demonstreze-oricărui prost 
Ce-nseamnă azi un zbor low-cost. 
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STUDENŢII ÎN SESIUNE 
 
Terasă, muzică şi bere... 
Aşa-i în fiecare seară, 
De când profesorul le cere: 
Să învăţaţi pe dinafară! 
 
 
SFATUL SEXOLOGULUI 



 
...Iar în probleme de amor, 
Un sfat femeilor fierbinţi: 
Lăsaţi-l naibii, vibrator, 
Să nu vă spargeţi nişte dinţi!!! 
 
 
ÎNDĂRĂTNICUL 
 
Se-ntâmplă des la câte-o târlă 
Ca vitele să nu priceapă; 
Tu poţi să-l duci pe bou la gârlă, 
Dar nu-l poţi face să bea apă. 
 
 
VIAŢA 
 
Viaţa - spun din auzite - 
Este o cumplită boală 
Care, cică se transmite 
Tot pe cale sexuală. 
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DE VORBĂ CU O BLONDĂ 
 
O blondă cu zulufi pe frunte 
Mi-a spus odată, şi-o citez: 
Prefer vacanţele la munte 
Că astfel mă…oxigenez. 

 
 

TRAFIC AGLOMERAT  
 

Se-njură-n trafic, dar nu-i bai, 
Doar mie-mi este foarte clar: 
Atunci când mâni atâţia cai, 
Normal să-njuri ca un birjar! 
 
 
ÎNCĂLZIRE GLOBALĂ 
 
Încălzirea cea Globală 
Este azi de nota zece 
Că ne pare mai morală 
Decât e Războiul Rece. 

 



 
EFECTELE AVIAREI 
 
Când auzi ce zace 
'N boala cea haină 
Chiar că ţi se face 
Pielea de…găină. 
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ROMÂNUL ARE ŞAPTE VIEŢI 
 
Românul are şapte vieţi 
Şi nu-s destule încă... 
Doar toate sunt, precum vedeţi, 
Mâncate de româncă. 
 
 
BLONDELOR NE/BUNE 
 
Blondele cu mult lipici 
Au şi multe păsărici, 
Dar se ştie printre fani: 
Păsăricile-s pe bani. 
 
 
STATUIA AFRODITEI 
 
Vezi zeiţa cea păgână 
Şi pe loc, perplex rămâi: 
Chit că n-are nici o mână, 
E-o sculptură...mâna-ntâi. 
 
 
AGREMENT 
 
La plimbări duminicale 
Cu magnaţii sunt egal: 
Ei cu iahturi personale, 
Eu cu trenul personal. 
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ROMÂNUL S-A NĂSCUT POET 
 
Românii noştri, cum vedeţi, 
Din naştere sunt mari artişti: 
Cei sănătoşi se nasc poeţi, 
Ceilalţi se nasc… epigramişti. 
 
 
CARTIERUL ROŞU 
 
Doar aici la Amsterdàm, 
După câte bag eu seama, 
Poţi aşa, direct din geam, 
Să îţi cumperi amster-dama. 
 
 
ANUNŢ IMPORTANT 
 
Veste pentru fani: 
Mâine-o să apar 
La americani 
Intr-un film. Dentar. 
 
 
MARIA TEREZA 
 
Prima-ntre regine 
Ar fi fost, dar vai! 
N-a-nţeles prea bine 
Strigătul: Pe cai! 
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-CONSTANTIN COLONESCU- 
 
Născut la Coloneşti, în judeţul Olt. 
În prezent este cadru didactic la Colegiul Grant MacEwan din Edmonton, Canada. 
1999: Doctor Ştiinte Economice, Universitatea Karol, Praga. 
1982: Inginer Aeronave, Institutul Politehnic, Bucureşti 
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SCRISORI CĂTRE BUNICUL 
 

Bunicule, te rog frumos 
Să te-ngrijeşti şi să faci sport, 
Că te menţine sănătos. 
Georgele dragă, eu sunt mort. 
 
Bunicule, dac-ai murit, 
Aşa cum scrii aici în plic, 
Pe lumea-ailaltă ce-ai găsit? 



Georgel, aicea nu-i nimic. 
 
Bunicule, eşti fericit, 
Sau după moarte este trist? 
Îţi pare rău că ai murit? 
Georgel, nu cuget - nu exist. 
 
La moartea ta cred că s-a plâns,  
Şi lumea mult s-a întristat, 
De ce atât-amar s-a strâns? 
− Pe mine rece m-au lăsat. 
 
Bunicule, de-ai fi ştiut 
Ce-i viaţa şi-apoi moartea ce-i, 
Tu să te naşti ai mai fi vrut? 
Georgel, a fi nu ai temei. 
 
Bunicule, de nu mai eşti 
Când mori, trăitul cum să-l iei? 
Mai vrei atuncea să trăieşti? 
Georgel, trăieşti, deci încă vrei. 
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AUROLACUL 
 

Răsturnat pe brânci sau spate, 
mă agăţ şi eu de viaţă 
doar legat la „aparate” 
şi cu „masca” mea pe faţă. 
 
Este cald şi este bine 
şi aşa îmi trec conacul 
tot mereu, precum mă ţine 
vremea şi aurolacul. 
 
Io-s mezinul, Talianu’, 
care-am stat pe la vecini 
când de-abia-mplinisem anu’, 
cu părinţii prin străini. 
 
De pripas părinţi acuma, 
fi’nd mai răsăriţi în castă,  
îmi sunt Gioacă şi cu Ciuma, 
el „bărbat” şi ea „nevastă”. 
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VIS (PARAFRAZĂ) 
 

Când cu gene ostenite 
Sara suflu-n lumânare, 
Cu speranţe înnoite 
Te ating cu nerăbdare. 
 
Eu te iau cu binişorul, 
Dar tu fugi şi te fereşti, 
Te întorci, îţi tragi piciorul,  
Şi cu foc mă pălmuieşti. 
 
Ce efect instantaneu  
Astă viziune-avu, 
C-adormisem, zău, acu’ 
Chiar în baie, pe veceu. 
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AUTOPORTRET 
 

Deşi la scris te străduieşti 
Şi-ncerci să potriveşti cuvinte, 
Tu tot ce scrii şi reuşeşti  
Sunt doar idei ce-au fost `nainte. 
 
Poet ai vrea să fii, chiar mare, 
Dar pân-acuma, vezi, fârtate, 
Nici doar un cititor nu pare 
Că îţi va fi citit vreo carte. 
 
De la întâiul tău volum, 
Să fii şi tu faimos ai vrut, 
Dar ce păcat, că eşti şi-acum 
Poet de… nerecunoscut. 
 
Iar la sfârşit, cu resemnare, 
Căzut complet în desuet, 
Din tot ţi-a mai rămas, se pare, 
O schiţă de-autoportret. 
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LA NĂVODARI 
 

În oraş la Năvodari,  
Dimprejur şi din înalt 
Vine-n valuri mari căldura 
Ce încinge-arhitectura 
De beton şi de asfalt. 
 
Răsăriţi de nicăieri,  
Bisnăsmenii de parcare,  
Îţi oferă spre vânzare 



Ceasuri, salbe şi inele 
Şi CD-uri cu manele. 
 
Mai pe-ascuns, dup-un butic, 
Lume multă, multă treabă; 
− Ce-i acolo? mulţi întreabă. 
− Ce să fie?! Nu-i nimic. 
(Se punea de-o Alba-Neagră). 
 
Ah, ce mult îmi place plaja 
Lângă marea de safir... 
Dar ceva-mi destramă vraja 
Când visam mai abitir: 
 
„Doamnelor şi domnilor,  
Este pentru fiecare 
O gogoaşă de gustare 
Şi noroi de Techirghiol.” 
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Briza-aduce dinspre mare 
Un parfum oriental... 
Dar când bate dinspre mal 
E-o oribilă duhoare: 
 
Greu miros de excremente 
Şi-anumite elemente 
Care, -aici pe plan local, 
Aparţin de culinar. 
 
Lumea curge către casă 
Seara înspre vecernie, 
Mai servind la câte-o masă 
Bere, pâine şi hamsie. 
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POPA ŞI SATUL 
 

Într-un sat din Bărăgan  
Izolat cu tot de lume,  
Nu de mult, pe-aici se spune, 
S-ar fi-nstăpânit Satan. 
 
Mai acu – să fie-un an, 
Preoteasa, Penelopa, 
Dete dracului pe popa 
Şi-a fugit cu un mirean. 
 
Popa, tagmă clerică, 
Şi acum se mai închină 
Că nu-i nimeni să-l mai ţină 
Uşă de biserică. 
 
Astăzi, popa cu-alţi creştini, 
Pe la crâşma din vecini  
Cântă psalmii răguşit 
Până pe la răsărit. 
 
Pe la colţuri se vorbeşte 
C-unde preotul slujeşte, 
De-i botez sau `mormântare, 
Se transformă-n praznic mare. 
 
Vai şi-amar acelui sat  
Unde turma credincioasă 
Vede popa cum se lasă 
Pradă Celui Necurat. 
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ÎN AVION 

 
La o dată mai recentă  
am zburat cu-o jună care 
arăta la-nfăţişare 
`naltă, zveltă şi decentă. 
Locu-i este lângă mine, 
dar ceva nu îi convine 
şi se mută pe alt loc. 
Nu, nu m-a-ntristat deloc... 
Ce am eu cu ea? Să-i fie cu noroc! 
Şi-unde se mută fetiţa  
hotărât, vijelios? 
Lângă-un tânăr arătos, 
care, arătând absent 
de aici şi din prezent, 
tacticos servea o pizza. 
Domnişoara nu se-alintă: 
se lansează în atac 
înspre tânărul burlac, 
ca săgeata către ţintă. 
La al fetei monolog 
omul dă să se-nţeleagă 
că ar vrea să se retragă 
şi-ntorcându-se pe-o parte 
scoate din bagaj o carte. 
 
După-un timp mai fac un raid, 
(curios cum sunt `tocmit) 
să constat complet uimit 
că `mnealui citea pe Freud! 
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Fata, şi ea cultivată, 
are-o carte colorată: 
„Anul cel mai bun al vieţii: 
Cum din timp să-l plănuieşti 
Şi cum faci să ţi-l trăieşti.” 
 
Astfel cred că se explică  
ofensiva de-a sa parte: 
ar fi vrut pe băieţică 
să-l lucreze ca la carte. 
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ISTORIA SE REPETĂ 
 

Sunt  vreo două mii de ani 
De când dacii, fără spor, 
S-au bătut cu-acei romani, 
Pentru ei şi ţara lor. 
 
Când armatele-au plecat, 
Au lăsat, ca nou popor, 
Mulţi din cei care-au luptat: 
Şi romani şi „romii” lor. 
 
Azi armate de români 
Emigrează-n stil roman 
Şi vor face iar, ca mâni 
Alt popor italian. 
 
Mulţi din cei ce-acum se duc  
Înapoi să vină vor, 
Dar rămân şi în Papuc 
Şi români şi romii lor. 
 
Iar morala ce-am găsit, 
E că totul e, o ştiu,  
Socotit şi răsplătit 
Mai curând sau mai târziu. 
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LEANA ŞI ION 
-după un banc- 

 
Eşti groasă, Leano, la mijloc 
Şi neagră… ce să mai vorbim! 
Eşti ca acei cărbuni de foc.  
Hai, vino-n pat să ne iubim. 
 
Ioane, eu cu tine-n pat  
Să vin nu mă jenez deloc, 
Dar ştiu că ai mai încercat 
S-aprinzi cărbunii c-un chiştoc. 
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SLĂBICIUNE 



-după un banc- 
 

La doamna, un frumos amant 
de soţul ei a fost surprins 
şi-atunci amantul în flagrant 
direct pe geam a fost respins. 
 
Zbura amantul drept în jos 
şi-n timpu-acesta se gândea: 
“Acasă nu era frumos 
să fi stat eu cu soaţa mea?” 
 
Iar jos amantu-a constatat, 
pe o căpiţă-aterizând 
că prin minune a scăpat. 
Atunci el s-a trezit gândind: 
 
“De-ajuns să-ţi fie teamă, ori 
o clipă disperat să fii, 
că pe spinare-ţi trec fiori, 
prin minte însă, doar prostii. 
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MODĂ BĂIEŢEASCĂ 
 

după ţoale după mersu 
parcă toţi sunt pe invérsu 
căci băieţilor li-i bine  
când nădragii sunt în vine 
dar pe-aici pe lângă stână 
unde câinii cam apucă 
se feresc doar cu o mână 
că cu-ailált’ se ţin de bucă 
de fugit ei mai fugiră 
dar nădragii îi opriră 
că sunt sprinteni ca un trunchiu 
dacă turu-i la genunchiu 
avantajul ăstei mode 



pentru firile comode 
e că nu au ce desface 
când i-apucă să se c…e. 
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ALEGERI LA PRIMĂRIE 

-Candidaţi: „Doctorul” şi „Buldogul”- 
 

Pe dom’ primar să-l faci chirurg 
Să opereze-aci în burg 
De râs ar fi, dar mai hilar 
E pe chirurg să-l faci primar. 
 
S-a vrut a fi doctór primar, 
Dar în ştiinţă-i mai precar 
Şi-acuma vrea aşa pe blat 
S-ajungă la „primariat”. 
 
Dar pentru câinii de prin burg, 
Gândesc şi eu aşa ca om,  
Ar fi mai bun un alt chirurg, 
Dom’ doctor Naum, zis şi Ciom’. 
 
Când au aflat că la primar 
A candidat acuma iar 
Un doctor în sterilizat 
Dulăii toţi s-au speriat. 
 
Griveii toţi de prin oraş, 
Cu mic cu mare, chior, olog, 
S-ar duce-acuma mintenaş 
Să îl voteze pe Buldog. 
 
El însă face legământ  



Prin presă şi pe al său blog 
Că nu mai lasă pe pământ 
Vreun pechinez sau vreun buldog. 
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VARA ÎN MAHALA 
 

Se stârneşte iar furtuna, 
Tam-nesam, prin suburbii, 
Şi-acu’ saltă, cu ţărâna, 
Pungi de plastic şi hârtii. 
 
Nu i-ar fi de vreun deochi, 
Poate vine şi cu ploaie, 
Nu doar cu nisip în ochi 
Şi miros de la gunoaie. 
 
Doamne-ajută, că se-adună 
Norii negri peste noi!... 
A, ba stai, că nu-i a bună, 
Sunt de fum, de la gunoi! 
 
O vecină, speriată: 
„De-unde-i cuscră-atâta fum?” 
„Boschetarii e. Să-mbată 
Şi-arde cauciuc pă drum.” 
 
Vântul şade, dintr-odat’, 
Prăvălind peste oraş 
Un miros de leş spurcat, 
Fum, cenuşă, şi rântaş. 
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BISERICA, PUTERE ÎN STAT 
 
La preoţi strună merge treaba 



Şi patrimoniu-i respectabil, 
Căci clerul e, incontestabil, 
Putere mare-n stat... degeaba. 
 
 
SCANDALOS! 
 
Cică preoţi şi prelaţi 
Au făcut un legământ 
Ca pe toţi, femei, bărbaţi, 
Să ne bage în mormânt. 
 
 
FANATISM 
 
Turci, arabi sau marocani, 
Gemeni, lei, balanţe, raci, 
Unii-s bunii musulmani, 
Alţii− musulmaniaci. 
 
 
DEOSEBIRE 
 
Dumnezeu, aşa să ştiţi, 
Ne-a făcut deosebiţi: 
Mulţi din noi sunt credincioşi, 
Iar ceilalţi sunt... cuvioşi. 
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PRIMARELUI CARE ESTE 
 
Primar de-al nostru, să ne înţeleagă 
Noi vrem s-avem aici în capitală; 
Îl vrem ca noi, adică fără şcoală, 
Cu minte, însă nu cu ea întreagă. 
 
 
PRIMAR DE BUCUREŞTI 
 
Striga Vasile Blaga-nalt:  
“Că n-aş dori primar e fals, 
O să dansez Tango Asfalt!” 
Şi a jucat… Titanic Vals. 
 
 
CIOBANUL, CANDIDAT 



 
S-alegem iară vreun cioban 
Puţin la minte, mult la ban, 
Va fi posibil, f'indcă noi 
Nu suntem turmă, suntem oi. 
 
 
CUVÂNTUL ŞEFULUI 
 
Colegi de stânga, dragi prieteni, fraţi, 
Voi sunteţi la averi acum fruntaşi; 
Alegerile ca să câştigaţi, 
Făceţi-vă că sunteţi nevoiaşi. 
 
 
 
 

-62- 
Un zâmbet de peste ocean 

 
 
 
 

PREŞEDINTELE-MARINAR 
 
La cârmă e un marinar 
Ce-o tot cârmeşte fără far, 
Dar de-o va ţine tot aşa 
De pupa vânt n-o mai pupa. 
 
 
PREŞEDINTE DE LA ŢARĂ 
 
Preşedintele de ţară 
S-a ales cu-o „aviară” 
Când luă o tinerică 
Drept o altă „păsărică”. 
 
 
LA CÂRMA ŢĂRII 
 
La cârma ţării se afla 
Un marinar cam chelios, 
C-un nume care evoca 
Un vânt de pupa… cu miros. 
 
 
SAŞIUL 
 
Având privirea şuie, 
Băsescu, vă spusei, 
Cu-n ochi se uită-n uie, 
Cu altu-n iuesei. 
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MATEMATICĂ 
 
Necunoscuta nimeni n-a aflat-o 
În ecuaţia ce li s-a dat, 
Doar Bulă zice c-a determinat-o... 
Să-i cumpere-ngheţată şi rahat. 
 
 
GEOGRAFIE 
 
La testul de geografie, 
Elevul Bulă-i ameţit, 
Dintr-un motiv ce-acum îl ştie: 
A fost de Terra învârtit. 
 
 
BIOLOGIE 
 
La teza de biologie 
Elevul Bulă nu a copiat, 
Ci, învăţând din lumea vie, 
Pe cei din jur el i-a... parazitat. 
 
 
CHIMIE 
 
Tovarăşa le pune întrebarea 
La care toţi elevii-s amuţiţi, 
Doar Bulă ştie: polimerizarea  
O face-albina-n merii înfloriţi. 
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UN POLITICIAN DE CUVÂNT 
 
Ştiţi bine “Da” că am promis 
Şi ce am spus nu pot schimba, 
Căci nu vreau să fiu compromis. 



Rămâne, deci, cum spus-am, “Ba!” 
 
 
RĂZBOI ŞI PACE (I) 
 
Ei soldaţi, voi preşedinţi; 
Şi-unii şi-alţii în război 
Greu cădeţi, strângând din dinţi: 
Ei pe front, la pace - voi. 
 
 
RĂZBOI ŞI PACE (II) 
 
El e şef şi n-ai ce-i face, 
Şi-uneori te-apucă plânsul: 
Toţi ceilalţi când vor doar pace,  
Vrea război, şi pace! dânsul. 
 
 
EXAMENE LA DREPT 
 
Întrebarea este dacă 
Proful îşi va da acceptul 
Ca jurist să mi te facă 
Fără să-şi primească “dreptul”. 
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FOLOASE NECUVENITE 
 
 “Folos necuvenit acest cadou 
Ar fi”, el o secundă s-a gândit, 
Dar s-a uitat la plicu-acela nou, 
Şi îi păru că-i totuşi cu venit. 
 
 
ŞEDINŢĂ ÎN PLEN (I) 
 
La Parlament se adunară  
Să mai discute-o procedură; 
Făcând apelul, consemnară 
Că toţi prezenţi în sală fură. 
 
 
ŞEDINŢĂ ÎN PLEN (II) 
 
Prezenţa tuturor se cere, 



Dar numa-aceia mai avuţi 
Acolo fură, la vedere, 
Iar ceilalţi fură nevăzuţi. 
 
 
ŞEF NOU LA FISC 
 
La Fisc, această misiune  
Ne bucurăm că aţi primit, 
Şi, cu adâncă plecăciune, 
Noi vă urăm un “bun venit!” 
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REVOLUŢIONAR DE HÂRTIE 
 
Revoluţionar 
Având certificat, 
Serveşte la Palat 
În slujba de „tunar”. 
 
 
UN PAHAR CU HAR 
 
Dacă-l cinsteşti cu un pahar 
Când ai ceva de rostuit, 
Pe dată dom’ funcţionar 
Devine-un bugetar „cinstit”. 
 
 
STATUTUL PARTIDULUI 
 
E perfect adevărat 
Că-n politică-un statut 
Ce-i semnat şi parafat 
E ceva… de necrezut. 
 
 
CONFUZIE 
 
Nu se dumireşte încă 
Şi îşi scarpină chelia, 
Când pe el de fapt îl mâncă 
Puşcăria. 
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DOAMNA DOCTOR CHIRURG 
 
Doamna doctor e chirurg, 
E frumoasă şi-are şcoală, 
Unii zic, pe-aici prin burg, 
Despre dânsa, că-i „mortală”. 
 
 
EFECTE SECUNDARE 
 
Când ajungi la el, pe dată 
Te invită să caşti gura, 
Dar când vezi cât ai de plată 
Ai rămas cu ea căscată. 
 
 
LA ORELIST 
 
„Aici la dumneavoastră desluşesc 
O frumuseţe de amigdalită!” 
La care pacienta -ntr-o clipită, 
Răspunde: „Vai, mă faceţi să roşesc!” 
 
 
DOCTORIŢA CEA NOUĂ 
 
Frumoasă-i doctoriţa nouă 
De-abia ieşită de prin şcoală, 
Ea cu un zâmbet, una-două 
Pe pacient îl bagă-n boală. 
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DE LA BAIA COMUNALĂ 
 
Ai fost la crâşmă iar în sat? 
Ba de la baie am venit. 
Se vede: nu eşti afumat, 
În schimb eşti tare aburit. 
 



 
FUMUL DE ŢIGARĂ 
 
M-ai transformat în al ţigării fum, 
Şi astfel m-ai sorbit din foc şi scrum, 
Ca dimineaţa iar să mă deştept 
Şi să constat că fost-am tras în piept. 
 
 
FEMEIA ŞI EŞARFA 
 
Femeia o eşarfă-şi pune 
Cam violetă şi cam lată, 
Adică este, cum s-ar spune, 
O boarfă-aşa, cam vio−lată. 
 
 
FRUMOASA 
 
E ca luna de pe cer, 
Încărcată de mister, 
Albă, palidă, fragilă 
Şi la fel de inutilă. 
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SUPERIORITATEA FEMEII 
 
Femeia, faţă de bărbat, 
Făcută-i din alt aluat,  
Căci membrele inferioare 
La dânsa sunt superioare. 
 
 
POLIGAMIE (I) 
 
Prietene, tu bine zici, 
Nevestele au şi mămici, 
Iar mirele, precum vedem, 
Îşi ia, de soacre, alt harem. 
 
 
POLIGAMIE (II) 
 
Eu nu cred că e mai cu moţ  
Un biet bigam nefericit, 
Căci ele-având juma’ de soţ, 



Tre’ să-l înşele îndoit. 
 
 
CLUB DE DOAMNE 
 
Monşer, în cluburi de femei 
Ca membru intri, dacă vrei, 
Doar între-acele membre-a’ lor 
Ce-s la nivel inferior. 
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RUGA DOMNULUI 
 
De-aceste sfinte sărbători, 
Cu umilinţă s-a rugat, 
Stând în genunche, până-n zori... 
De Doamna, să-l primească-n pat. 
 
 
O SÂNZIANCĂ 
 
Cu părul lung în urmă-i ca o trenă, 
Cu sânii albi ca marmura în noapte, 
Cânta cu glasul ei ca de sirenă 
(Sirena de la fabrica de lapte). 
 

 
ÎMPLINIRI (I) 
 
Fiind de ea îndrăgostit, 
Visa căsătoria, 
Şi iată, i s-au împlinit 
Şi visul şi... soţia. 

 
 

ÎMPLINIRI (II) 
 
Tot timpul în bibliotecă, 
Cu mult mai rar în discotecă, 
Din facultatea absolvită 
Femeia iese... împlinită.    
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TOAMNA VISĂTORULUI (I) 
 
Spre dânsul se apleacă  
O tânără fătucă 
Şi-n linişte-l dezbracă  
De vestă şi perucă. 
 
 
TOAMNA VISĂTORULUI (II) 
 
Din visul lui, tăcută,  
Emerge lin Tereza 
Şi tandru îi sărută, 
Cu buze dulci, proteza. 
 
 
GREUTĂŢI 
 
Când văzu întâia oară 
Soaţa că-ncepu să crească, 
El plecă să “cântărească” 
O femeie mai uşoară. 
 
 
ARMONIE 
 
E legea lor de căpătâi, 
La care mult ţin amândoi, 
Ca el să-i facă „felu”-ntâi, 
Pe urmă, dânsa, felu’ doi. 
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MOŞTENIRE GENETICĂ 
 
Vezi, pe mine (mama ta), 
Viaţa m-a-nvăţat aşa: 
Când talent nu ai în gene, 
Este, sigur, în sprâncene. 
 
 
DE CRĂCIUN 



 
Se cere astăzi şi la noi  
Să-mbeţi godacul la tăiat, 
Că moare fericit şi-apoi 
E gata “afumat”. 
 
 
DE BOBOTEAZĂ 
 
În timp ce preotu-i stropea  
Cu apa sfântă birtul, 
Crâşmarul şi el boteza, 
Cu sfânta apă, spirtul. 
 
 
DE PAŞTI 
 
De Paşte la altar veni  
Un om cu greu mergând, 
Şi după ce se-mpărtăşi, 
Comandă: “Înc-un rând!” 
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CINSTEA PE RUŞINE 
 
Precum cu har şi-nţelepciune 
Se schimbă numele-n renume, 
Şi tu, descurcăreţ din fire, 
Ţi l-ai schimbat, dar în jignire.  
 
 
HĂRNICIE 
 
E harnic omul nostru şi e silitor, 
Aşa cum nimenea ca dânsul nu-i, 
El uneori rămâne-n urma tuturor, 
Dar cel mai des sunt toţi ‘naintea lui.  
 
 
UN OM MODERN 
 
E la curent cu tot ce-i nou, 
La ştiri e ochi, doar, şi urechi, 
Dar vai, al nostru brav erou 
E-n urmă rău cu ce e vechi. 
 



 
UN VORBĂREŢ 
 
La orice sindrofie 
Se simte de minune, 
Că spune tot ce ştie 
(Dar nu ştie ce spune).  
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UN OM PREVĂZĂTOR 
 
Nu e sigur după moarte 
De odihnă de-are parte 
Şi de-aceea, cât trăieşte, 
El în pace odihneşte. 
 
 
IPOCRIZIE 
 
“Anarhist” deşi îşi zice, 
Este ipocrit fârtatul: 
Ceilalţi tare dau din bice, 
Pe când lui îi place… statul. 
 
 
ARISTOCRATUL 
(După Martial) 
 
Avere, slavă, osanale, 
Nu neg, sunt toate ale tale, 
Dar soaţa-ţi, află-al meu señor, 
E a întregului popor. 
 
 
NUME ILUSTRE 
 
Intrat-au unii-n geografie 
Dând nume la o suburbie, 
Dar al lui nume, de un an 
E în limbajul... suburban. 
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HORMONII, LA BĂTRÂNEŢE 
 
Ca tânăr, mult se bucura 
Că totul bine îi ieşea, 
Acum se bucură, ca moş, 
Că îi mai iese... câte-un coş. 
 
 
MALFORMAŢII 
 
Pe cel cu două capete, normal, 
Ştiinţa îl numeşte bicefal, 
Iar cel ce are dublu creier mic, 
E cunoscut sub numele „mitíc”. 
 
 
UNUI LAŞ 
 
Mândrie dacă n-ai fărâmă, 
Cu toţi te calcă în picioare, 
Căci e ştiut: pentru o râmă 
Chiar şi găina-i prădătoare. 
 
 
EXPERIENŢA VIEŢII 
 
Viaţa grea e de folos 
Fără-a fi un handicap: 
Când cuţitul e la os, 
Mintea-ţi va veni la cap. 
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BURICUL UNIVERSULUI 
 
E mândru dânsul ca un Soare 
Şi nu îi place-a fi umbrit, 
Dar şi mai abitir îl doare 
Că-l eclipsează-un… satelit. 
 
 
EGALI ÎN RANG 
 
Coloşii artei româneşti, 



Pe-ai lor discipoli virtuoşi 
Şi-i fac, din raţiuni lumeşti, 
Coautori şi... cocoloşi. 
 
 
ECLIPSĂ 
 
Că erudiţii-adevăraţi 
De impostori sunt eclipsaţi 
E bai. Eclipsa nu e bună 
Când e de soare, nu de lună. 
 
 
URARE 
 
Înainte de concurs, 
O urare vrem şi noi 
Să vă facem drept răspuns: 
Noi succese, restul - voi. 
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DEŞTEAPTĂ-TE, ROMÂNE! (I) 
 
Spun vorbele bătrâne 
Românului credul: 
„Deşteaptă-te, române” 
(Că prost ai fost destul!) 
 
 
DEŞTEAPTĂ-TE, ROMÂNE! (II) 
-sau: „Cetăţeanul turmentat”- 
 
Urmând fidel preceptul,  
Românul nost’ de az’ 
O face pe „deşteptul”, 
Deşi nicicând nu-i treaz. 
 
 
ACCELERATUL 
 
Suplimentu-am achitat, 
Dar în tren văd cu uimire 
Că e tren accelerat, 
Însă numai la pornire. 
 
 



PARADOX 
 
Aş vrea aşa, doar pentru mine, 
Să înţeleg aici un rost: 
Când multora le merge bine, 
De ce îi merge ţării prost? 
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ROMÂNII, CUM FURĂ EI CA POPOR 
 
De când a consemnat istoria, 
Oltenii oameni harnici fură, 
Dar nu numai a lor fu gloria, 
Căci şi-ăilalţi fură pe măsură. 
 
 
SERGENTUL 
 
Poetul zice de-un soldat 
Acas’ că s-ar fi-ntors pe jos, 
Dar bieţii turci, ce-au mai scăpat, 
S-au dus acas’ întorşi pe dos. 
 
 
BEŢIA ROMULUI 
 
Din Italia cea Mare, 
Vă comunic prin prezenta 
Că pe bani, prin buzunare, 
Romul şi-a lăsat amprenta. 
 
 
ORIGINILE ROMÂNILOR 
 
La Piteşti sunt piteşteni, 
Bărăştenii-s din Bărăşti, 
Însă mulţi concetăţeni 
Par a fi din Amărăşti! 
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UN „ANOMALIU” 
 
Mai vezi pe câte un român 
Fugind din spaţiul lui natal, 
Căci nu-i ca cei ce-aici rămân, 
Ci-i foarte grav... normal. 
 
 
PERECHEA 
 
Un Rom ce-ar vrea să se însoare, 
Simţind de pribegie-aromă, 
O căută peste hotare 
Pe dulcea, -ndepărtata Romă. 
 
 
SOLDATUL 
 
E un soldat ascultător, 
Ce nu-i fricos şi nu e laş, 
Un  element de viitor 
La arma „M” (sinucigaşi). 
 
 
DUELISTUL 
 
Epigramist de soi se crede 
Şi-orice catren îl întărâtă, 
Da-n luptă e, precum se vede, 
Catrenul - spadă, dânsul -bâtă. 
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UNUI EPIGRAMIST 
 
Umorul nu-i de discutat, 
Ci e de râs, tu spui, 
Dar vezi, el e de-analizat 
Acolo unde... nu-i. 
 
 
DASCĂLĂUL 
 
E un dascăl vechi, cu carte, 
Ce elevii îşi cultivă 
Şi-i învaţă cum să poarte 



Noua vestă explozivă. 
 
 
EMIGRANŢI 
 
În Bucureşti, de sărbători, 
Atâţi străini o să mai vezi, 
C-ai vrea să sudui uneori, 
“Mânca-i-ar câinii pechinezi!”  
 
 
DIN SHOWBIZ 
 
Cică-un personaj imund, 
Manelist cu mulţi parai, 
A căzut, fiind mai scund,  
De pe-o cracă din bonzai. 
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CIVILIZAŢIE 
 
Că omul e civilizat  
În toată lumea, este clar, 
Căci peste tot e afişat 
„Bar bar, bar bar, bar bar”. 
 
 
ÎNŢELEPCIUNE 
 
Fiind el tânăr şi inept, 
Cu apă rece se-mbăta, 
Acum, bătrân şi înţelept, 
Se-mbată numai... la canea. 
 
 
MOŞTENIRE  
 
Şi mama şi tăticul meu 
Erau mai tot mereu matol, 
De-aceea-am moştenit şi eu 
Un pic de sânge-n alcool. 
 
 
ELITISTUL 
 
Eu (hâc) după cum mă vezi, 



Nu sunt ega...tilarist, 
(Hâc) te rog chiar să mă crezi, 
Sunt un mare e...tilist. 
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CAPRA VECINULUI 
 
Afacerile văd că-mi cresc 
Şi, în acest benefic caz, 
Vecinului am să-i doresc 
Să-i moară capra... de necaz. 
 
 
SCRISOARE 
 
Îţi scriu cu-ngrijorare 
Să te fereşti un pic, 
Căci vrea să te omoare... 
Cu bine, -al tău amic. 
 
 
DEPENDENŢĂ 
 
Să te laşi de vin şi bere 
Este greu, demult se ştie, 
De aceea, vezi, se cere 
Hotărâre şi... tărie. 
 
 
ORGANIZARE 
 
E adevărat c-avem  
Dezorganizare-n stat? 
Nicidecum, acest sistem 
Este des organizat. 
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DIN LUMEA FOTBALULUI 



 
La stadion, ca titular,  
Au selectat cu bun temei, 
Un tânăr, iscusit portar, 
Pe tot sezonul, schimbul trei. 
 
 
 
PETROLUL ŞI ROMÂNII 
 
De s-ar sfârşi petrolul şi cărbunii, 
Românii n-ar avea de ce se plânge, 
Căci au şi ei, asemeni cu străbunii, 
De peste veacuri, etanolu-n sânge! 
 
 
COPIII CANIBALULUI 
 
Canibalului îi place  
Cu copiii să se joace  
Şi îi este drag de ei 
Mai ales de-s… mititei. 
 
 
ATENŢIE LA PETROL! 
 
Cine nu-i atent puţin 
O încurcă la petrol: 
Bagă în “auto” plin, 
Iar în cont, auto-gol. 
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SINGUR, FĂRĂ CALCULATOR ŞI FĂRĂ TINE 
 

De ieri, de la amiază, e mort calculatorul: 
Nu pot citi emailuri, nu pot să dau Delete, 
Sunt sigur că IT-istul a săvârşit omorul, 
Gelos că, din tot net-ul, de tine sunt iubit. 
 
Iubito, pentru tine, aş lua din nou stiloul 
Şi-aş scrie, caligrafic, precum în clasa-ntâi, 
Şi ţi-aş trimite slova, în plic, precum lasso-ul, 
În mreje să te prindă, de-aicea, din Gutâi, 
 
Dar, vai, cabanierul aşteaptă-n van tractorul 
Împotmolit în cale. Sau poate-un măgăruş 
Prin neaua de un metru să-mi ostoiască dorul 
Şi să-mi livreze loco, hârtie, plic şi tuş. 
 
Aş scrie pe o piatră, aş scrijeli bazaltul 
Să dau iubirii mele un caracter etern, 
Să te gândeşti la mine mereu. Şi, nicicând, altul 
Să nu-mi ocupe locul ştiut sub al tău stern. 
 
Ah, de-aş putea de-aicea să folosesc mobilul 
Cu mâinile-ngheţate să-ţi scriu un SMS, 
Dar vezi că, tot IT-istul, îl ştii, ăla debilul, 
A defectat releul, cu-acelaşi interes. 
 
Noroc că n-a pus mâna, de tot, pe monitoare! 
E una blondă-n plete, şuviţe vişinii, 
Pe prici văzând că sufăr, e tare doritoare 
Să îmi predea, expertă, o lecţie de schi. 
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LOLA 
 

Te legănai ca o gondolă, 
Cu rotunjimi ca de violă, 
Şi orice notă mai bemolă 
Făcea ravagii de Ebolă. 
 
În siliconul din cupolă, 
Cu aprobarea-ţi benevolă, 
Vroiam să fiu o alveolă, 
Să-ţi simt pulsaţia sistolă. 
 
Şi să câştig la o tombolă, 
Statuia ta de discobolă 
Cu Premiul FILT aureolă. 
 
Cum stai la barul în consolă, 
Să-ţi sorb parfumul din corolă, 
Să mă îmbeţi ca o fiolă 
Jumate rom, jumate colă. 
 
Ca-ntr-o cetate spaniolă, 
Să intru fără de parolă, 
Doar c-o chitară şi-o busolă, 
Să te găsesc în camizolă, 
Să te salvez ca pe-o creolă. 
 
Să-ţi pun pe braţ o banderolă, 
Pe umeri, grijuliu, etolă, 
Cu-alaiuri strânse la rigolă, 
Să fii la noi în metropólă 
Cea mai distinsă hiperbólă. 
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Am scris această epistólă 
Pe-o coală reciclată, Lolă, 
Şi ţi-o trimit, uşor frivolă, 
Cu drag, şi-nfăşurată rolă. 
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SCRISOARE DE LA #0112367 
 

Stimată doamnă avocată, 
De-aici, din 15, transpirat, 
Vă văd în poza atârnată 
Lâng-un tricou de schimb, vărgat. 
 
Şi mă gândesc, plin de ardoare, 
C-aşa gândesc, dar nu prea des, 
Cum, de la cap până-n picioare, 
Splendidă staţi în Mercedes. 
 
Şi-apoi, pe tocurile fine 
Şi ce mai e, privind în sus, 
Odat’ cu sângele din mine, 
Vă agitaţi pân’ la apus. 
 
Şi-mi amintesc de clipa-n care 
Aţi apărut, solemn, la bară, 
Şi pieptul l-aţi bombat, ferm, tare, 
Să-mi dea pedeapsa mai uşoară. 
 
Eram pierdut, făr’apărare, 
Dar aţi pledat savant, cu tact, 
Şi v-am privit, zău, cu mirare, 
Drept în lentila de contact. 
 
Dar judele, să se înmoaie 
Nici chip! Avea alte idei, 
Mi-a zis: – O cam făcuşi de oaie. 
Acu’ ştiu sigur: Era gay. 
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Mi-a dat cinci ani, dar cu parolă, 
C-am spart trei bănci în două zile, 
Şi pieptul v-a zvâcnit, sistolă, 
Lacrimi curgeau, de 15 mile. 
 
Acum, mai am un singur gând, 
Afar’ de cel ce-l bănuiţi, 
Să ies de-aicea peste rând, 
Să caut banii tăinuiţi, 
 
Şi, ca un prinţ s-apar la office, 



Într-un Mustang, sau în Corvette, 
Să vă răpesc de lângă opis, 
În felul meu, deloc discret, 
 
Şi împreună-n lumea largă 
Să dăm, eficient, un raid, 
Să luăm pe rând, bancă cu bancă, 
Întocmai ca Bonnie and Clyde.  
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BALADA LU’ FANE 

 
Când mă liberai din ocnă, 
Io crezui c-o să fii bocnă, 
Rece ca şi clanţa ninsă, 
De cinci ani stând neatinsă. 
Of, clanţa mea! 
 
Da’ tu erai încălzită, 
Parcă luată dupe plită, 
Şi cu-o carte de Jul Verne, 
Goală-n fund citeai pe perne. 
Of, perna mea! 
 
Cartonată, carte groasă, 
Insula misterioasă, 
Da-n lumina de aplică, 
Nu vedeai nici atâtică. 
Of, cartea ta! 
 
Văzui umbră la perdea, 
Ce era, precis, belea, 
Şi luai de lângă pat, 



Un topor cu fierul lat. 
Of, patul meu! 
 
Mă prinseşi de un picior 
– Fane, să nu faci omor! – 
Prefăcută ca o mâţă, 
Înfigeai în mine-o ţâţă. 
Of, mâţa mea! 
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Când ajunsei eu la geam, 
Umbra-n galerie – neam! 
Dintr-un salt sări-i cerdacu’, 
Apoi, gardu’ la Burlacu. 
Of, geamu’ meu! 
 
Alerga ca vântu’, nene, 
Că era doar în izmene, 
Şi zbura ca reactoru’, 
Fulger. Că aveam toporu’. 
Of, fuga lui! 
 
Îl placai sub pod, la MAT, 
Dintr-o stângă l-am fixat. 
Pân’ să se-alarmeze satu’, 
Îi cioplisem aparatu’. 
Of, stânga mea! 
 
Nu văzui la lumânare 
– C-adusese ţaţa Floare –, 
Ci, târziu, la felinar, 
Văzui, clar, că-i dom’ jandar. 
Of, ochii mei! 
 
Tu venişi doar în capot, 
Tremurând, cu sfârc cu tot, 
Când m-au luat, mi-ai dat, sfioasă, 
Insula misterioasă. 
Of, sfârcul tău! 
 
Doar o zi nu fui la ocnă. 
Sunt vieţaş. Şi frigu-i bocnă. 
De jandar, zău că nu-mi pasă; 
Şi, să ştii: cartea-i frumoasă! 
Of, viaţa mea! 
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CLAUDIU MANEA 
 
 

Pe la toate, pe la toate, 
Am trecut, pe patru roate, 
Am trecut, când cu Merţanu’, 
Mai pe toamnă, cu Jipanu’, 
Portofelu’ plin cu banu’. 
 
Stătea ele în pridvor, 
Îl privea, lung şi cu dor, 
Burduşit, aşa, pe-o parte, 
Fetele le da pe spate 
Şi pe coate, şi pe coate. 
 
Îmi punea manele, frate! 
Deochiate, deochiate. 
Suspina, din piept, cu dor, 
Parfum fin, d’ăla Dior, 
D’ăla cu atomizor. 
 
Când mă repezeam, Claudiu 
–  Îmi zicea’ – mai cu preludiu. 
Că, ieşit de sub lăcate, 
Le luam pe nemâncate, 
N-aveam timp de sărutate. 
 
Devotate, devotate 
Îmi era, v’un ceas-jumate. 
Când băgam cheia-n motor, 
Portofelu’, mai uşor, 
Ele, hop, iar în pridvor. 
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Supărate, supărate, 
Se făcea că-i supărate. 
Cum dam colţu’ la şosea, 
Asculta altă manea, 
Şi pe altu’ aştepta. 
 
Împărate, Împărate, 
Să nu zici că nu se poate, 
Îţi dau bogăţia mea, 
Vreme bună, vreme rea, 
Vreau una numai a mea. 
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NOUA ŢIGANIADĂ 
 

Vin ţigani prin fum, 
Pe unde-a fost drum, 
Drum cu caldarâm 
Şi cişmea. 
 
Dar ei l-au luat 
Şi mi l-au cărat, 
Palat de palat, 
E acum. 
 
La ei, totul nou,  
Gol e în depou, 
C-au făcut lingou, 
Fierul vechi. 
 
Cât despre cişmea, 
La ce-i bună ea? 
Cine s-ar spăla, 
Cocardea. 
 
Nunţile le ţin,  
Cu scotch şi pelin, 
Pe când mirii vin, 



De la şcoli. 
 
Fără niciun sfanţ 
E doar ursu-n lanţ, 
Trăiesc ca-n Bizanţ, 
În Obor. 
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Calu’ e-n pridvor, 
Porcu-n dormitor 
La televizor, 
Vacă n-au. 
 
Alba-neagra, de, 
O joacă-n UE, 
Rima aici e, 
De la ei. 
 
Iar Borat, Borat 
E-un ţigan famat, 
Ce s-a ridicat, 
Chiar din Glod. 
 
Aş mai fi rimat, 
Dar una, stilat, 
Iute m-a lăsat 
Fără pix. 
 
Jamura-gura, 
Gura ca mura, 
Prada, sub jartea, 
O piti. 
 
Pe sub fuste-n sus, 
Mâna mea s-a dus 
Şi nici la apus 
Nu s-a-ntors. 
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COLEA JOS ÎN POIENIŢĂ 
 
 

– Vin’, Mărioaro, la portiţă, 
Pe înserat, să-mi dai guriţă, 
Cam pe la ora când nea Niţă, 
Se-ntoarce, de la crâşmă, criţă. 
Cu buze dulci, ca de alviţă, 
În păr, cu flori de lămâiţă, 
Cu pieptul strâns într-o bundiţă 
Ce-a fost, cândva, pe câmp, oiţă, 
Să-ţi fiu berbec, să-mi fii băciţă, 
Căci ştiu un loc, în poieniţă, 
– Intri fetiţă, ieşi leliţă – 
Acolo unde-i roiniţă 
Verde şi dreaptă, cu codiţă. 
 
– Ionele-ţi scriu chiar pe godin: 
M-am prins la apropou şi vin, 
Da-n păr mi-oi pune rozmarin, 
În loc de bundă-un fulgarin 
Din fâş, luat din Bolintin 
La second-hand, zău, doar un clin 
E deşirat, la tiv, puţin! 
Tata trecu iar la Pelin, 
Bea servus cu nenea Călin, 
Aşa că somnu-i va fi lin. 
La roiniţa ta mă-nclin, 
Mă tem doar să nu dau de-un spin, 
Să-mi treacă, tot, prin fulgarin, 
Căci vreau neapărat să vin! 
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PRELUCRĂRI POPULARE 
 

Peste vale, peste deal, 
Trece-o mândră pe un cal. 
Un flăcău – la o răscruce, 
Mândra stă, şi calul fuge. 
 
 
               *** 
 



 
Paşte calul lui Ioniţă 
Priponit de-o garofiţă, 
Garofiţa s-a sculat 
Şi pe frunte l-a ţucat. 
 
 
                 *** 
 
 
Mândra mea, cu ochi ca mura, 
Când se-apleacă la fântână 
Să îşi răcorească gura, 
Mă-nfierbânt-o săptămână. 
 
 
                  *** 
 
 
– Vino, mândro, la portiţă, 
Ca să-mi dai, seara, guriţă. 
– Bade, zău, nu eşti urât, 
Dar nu ies doar pentru-atât. 
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O-ntrebai dacă e fată pe drăguţa mea din sat, 
Ea îmi zise că depinde: de cinci ori s-a dezbrăcat 
Şi doar un fecior din ’ceia a jurat că-i fată, da, 
Ăilalţi patru, plini de ciudă, i-au spus: verde-n faţă, ba. 

 
 
                                              *** 
 
 

Colea jos, în poieniţă, 
E-un miros de romaniţă. 
Trece şi Gheorghe şi îi şopteşte: 
– Vezi, Romaniţa, miroase a peşte. 
 
 
                  *** 
 
 
Ieri mă dusei să trec la Olt, 
Cu mândră şi cu cal cu tot. 
Oltul adânc, departe malul, 
Trecui cu bine: eu şi calul. 

 



 
                   *** 
 
 
Pocnind din bici, pe lângă boi 
El părea falnic, mai de soi, 
Dar pe-aşternutul alb şi nou 
Lăsă noroi. Tăt bou-i bou. 
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SUNT TIMID, DAR MĂ TRATEZ 
 
 

Aş vrea ca sentimentul ce-mi bate-n pieptul tare, 
La tine să ajungă, aşa că, meditez: 
Am cabinet la piaţă, piscină şi parcare, 
Dar sunt timid teribil, şi singur mă tratez. 
 
Vorbesc de unul singur, îmi pun o întrebare, 
Oglinda îmi arată un chip de amorez 
Plin de săpun pe faţă, cu gând de-nsurătoare, 
Mă tai, timid, cu lama, şi singur mă tratez. 
 
Vin la control specific distinse domnişoare, 
Roşesc, şi înăuntru privesc, examinez, 
Şi câte una ţipă, se zbate că o doare, 
Timid cum sunt, mă roagă pe loc să o tratez. 
 
În fine-acum, la poştă, eu pun a mea scrisoare, 
În plicul de mătase, lipit c-un prenadez 
Ce dă, cu siguranţă, un fel de urticare, 
Aştept, timid, răspunsul, şi vin să te tratez. 
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FIERBINŢEALĂ 
 

Te-aş duce în Bermude, să vezi luna, 
Sau, şi mai bine-n mările Sargasse, 
Dar, de trei zile, plouă, vai, într-una, 
Şi vechi reumatisme-mi umblă-n oase. 
 
Vii de la piaţă, s-au scumpit cartofii, 
Noroc că au soldat marfa la Zara, 



Printre tarabe ţi-ai udat pantofii, 
T-shirt-ul nou, cu chipul lui Guevara. 
 
Pe sub tricoul ud, sfârcuri de dudă 
Îmi întăresc convingerea primară: 
Am fierbinţeală, pielea îmi asudă, 
La Ştiri se-anunţă gripă B în ţară. 
 
Nici ceai de tei cu miere de albine, 
Nici vinul roşu dres cu scorţişoară, 
Nici un borcan întreg de aspirine, 
Cu care mă hrănesc seară de seară, 
 
Nu mă-ntăresc, cum mă-ntăreşte gândul 
Că, hotărâtă, m-oi trânti pe spate, 
Şi Che Guevara va zbura ca vântul 
Pe-un lampadar, avid de libertate, 
 
Şi canapeaua nouă, tapiţată 
Cu palmierii falnici din Bermude, 
Vei umple cu miresme, ’nfierbântată, 
De Fastum-Gel, amestecat cu dude. 
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ÎMI AMINTESC PRECIS 
 

Precis –îţi spun– îmi amintesc 
Când eu ţi-am spus că te iubesc: 
Întâi, când tu, la aragaz 
Mi-ai pregătit un pui cu praz. 
 
Apoi: Era-n minutul doi, 
Când a înscris, splendid, Bădoi. 
Simţeam, subit, că-ntineresc, 
Vezi bine doar, îmi amintesc. 
 
A treia oară, te ador 
Am spus chiar la televizor, 
Când apăru Jenny Lopez; 
Simţeam, aşa, că delirez. 
 
Acuma vezi că-mi amintesc?  
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PACHEBOTUL, BLONDA ŞI PIRATUL 
 

Pirat pe coastele barbare  
– Neapărat, spectaculare – 
Comorile le-ascund, pe rând, 
Le tăinuiesc la mine-n gând. 
 
Îmi amintesc cum singur, frantic, 
Pe undeva, cred, prin Atlantic, 



Doar c-un hanger, ca un zelot, 
Am atacat un pachebot. 
 
Ce panică a fost pe punte! 
Parcă-nviase Kunta Kinte! 
Auzi! Eu, un pirat integru 
Din Tulcea, să fiu luat drept negru! 
 
Pe căpitan şi mateloţi 
I-am dezbrăcat, scurt, la chiloţi, 
Şi i-am legat strâns, de obloane, 
Cu trei parâme şi odgoane. 
 
Pe domnii-aceia stafidiţi, 
În frac, la pungă garnisiţi, 
– Ba unul, chiar în redingotă – 
I-am graţiat: Marş la popotă! 
 
Pe-acele doamne pomădate, 
Care sperau, aliniate, 
Să fie luate ca amante, 
Le-am uşurat de diamante. 
 
 
 

-103- 
Laurenţiu Orăşanu - poezii umoristice 

 
 
Stam sus pe pradă. Cam stingher. 
Eram doar eu şi-al meu hanger. 
Tot ce-mi doream: S-ating pământul 
Şi aşteptam să-nceapă vântul. 

 
Ca de-obicei, zeul Eól, 
Complice, chiar când e matol, 
Porni să sufle cu tărie; 
– După miros – era rachie. 
 
Dar pachebotul sta pe loc; 
Privesc în sus – sus, vele ioc! 
Cât am frecat-o-n Trinidad, 
Bag’ seamă s-au modernizat. 
 
Ochii o blondă-n mini-jup, 
O dezbrăcai. Apoi, din grup 
Am tras, cu greu, de trei matroane, 
Pân’ le-am lăsat fără jupoane. 
 
Am pus jupoanele pe blondă, 
Pe trupul ei de anacondă, 
Şi lui Eól, ca un îndemn, 
Cu ochiul, îi făcui doar semn. 
 



Bătrânul se-nroşi la faţă, 
Sufla ca Amstrong, plin de viaţă, 
Sufla pe viaţă şi pe moarte, 
Să dea jupoanele de-o parte. 
 
Sufla, pe rând, câte-un volan, 
– De, zeu bătrân, dar cam golan – 
Ieşit din stările letarge, 
Prinsese, brusc, chef de catarge. 
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Sufla cât zece uragane, 
Din când în când, pe sub volane, 
O coapsă lungă, în halo, 
Se-ntrevedea, ca la Monroe. 
 
Blonda, şi ea, era perfectă 
În rolul de catarg; erectă 
Era acum toată suflarea, 
Matrozii, pachebotul, marea. 
 
Oţelul punţii, ca la semn, 
Se transformă, subit, în lemn, 
Iar coşul, cam sătul de tras, 
În trei catarge şi bompas. 
 
Din pachebot – doar cu-o blondină, 
Aveam acum o brigantină, 
Zburam acolo-n larg de mare 
De parc’ aveam zece motoare. 
 
Aveam, pe fiece catarg, 
Câte-un jupon, de-acela larg, 
Chiar sutiene cu bretele, 
Umflate, sus, pe post de vele. 
 
De ne-legaţi aplaudat, 
Eól, cu timpul, s-a calmat, 
Iar gentelmenii, la popotă, 
Serveau, la toţi, tort de şarlotă. 
 
Blondei, fustiţa luată-n troc, 
Am vrut, galant, să-i pun la loc; 
Mi-a sugerat, din ochi, că vrea, 
De facem, tot, juma’-juma’. 
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EVA, AVA, IVA PE BUL 
 

O bulgăroaică de la Deva, 
Săracă de n-avea o leva, 
Se tot ruga la Kamadeva, 
Tot studia Lema lui Cèva, 
Plutea cu gândul, hăt, pe Neva, 
Tânjea la un Adam, ca Eva, 
Cu care ea, odată, se va 
 
Cupla, cum năzuia şi Ava, 
Ce sta pe strada Sucidava 
Şi studia la Sfântul Sava, 
Iar seara, la Bulandra, tava 
Ducea, docilă, precum sclava, 
Da’n care clocotea des lava 
De-a părăsi, pe veci, enclava, 
 
Aşa cum vrea şi Paraschiva 
Să lase-n veci coperativa. 
De-aceea încheia misiva 
Ce-o trimitea, expres, la Shiva, 
Uscând-o, lung, cu sugativa, 
În care şefa ei, parşiva, 
Îşi căpăta, pe drept, coliva. 
 
Un prinţ afgan, de prin Kabul, 
Aşa, cam fără preambul, 
Se repezi prin Istanbul 
Şi-ntocmai ca un somnambul, 
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În noapte se trezi în Deva 
La bulgăroaică, dar cu leva 
Din portofel curgând ca Neva. 
Şi-apoi, spre strada Sucidava 

 
Direcţionă aeronava 
Către eleva de la Sava. 
Şi-n timp real, primind misiva, 
Fu la numita Paraschiva, 
Chiar cea care-i scria lui Shiva. 
 
Pe toate trei le luă-n Ottawa, 
Pe cea din Deva, Sucidava 



– Aceea ce făcea pe diva –, 
Pe muncitoarea Paraschiva, 
 
Şi-ntr-un local central, pe Bul, 
Făcu harem, ca la Kabul. 
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UNDE EŞTI? 
 

Mă-ncumet ca să-ţi spun cam cum stă treaba, 
Tu te mişcai maiestuos, celest, 
Erai comoara mea, eu – Ali-Baba, 
Priveam la tine ca la Everést. 
 
Duceam fularul tău, pios, la gură, 
Pe iarbă te-ncingeai, iar eu, nebun, 
Ţipam, surescitat. Aveai alură, 
Şi jocul de picioare cel mai bun. 
 
Dar azi, te tăvăleşti cu toţi în turmă, 
Şi te privesc, dar nu-nţeleg ce vrei, 
Din strălucire, nu mai ai nici urmă, 
Şi-n patru luni, tu ai schimbat vreo trei. 
 
Ştiu cine te-a stricat, eternul ban 
S-a strecurat, perfid, între noi doi, 
Tu, Steaua mea, pe mână de cioban, 
Ce te beleşte, cum beleşte oi! 
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ÎN ZIUA CEEA 
 

În ziua ceea, sute de viole 
De dimineaţă m-au trezit cu un concert, 
Solista, sculptural, două cupole 
De alabastru agita în ritm alert. 
 
Mişcări de-nviorat, pe burta goală, 
Urmate, relaxant, de un masaj expert 



Ce-ar fi trezit şi-un muribund din boală, 
Micul dejun cu lapte, caviar şi Kent. 
 
În curte m-aşteptau trei limuzine 
Şi două sport, un Maseratti şi-un Corvette, 
În toate cinci, volanul – cinci blondine, 
Înmănuşate – îl roteau fără corset. 
 
M-au salutat cinci sute-n salopete 
– Ca pe un comandant iubit de regiment –, 
Ce ridicau, pe oră, un perete, 
La vila mea din sticlă, marmură, ciment. 
 
La poartă se foiau trei foste-amante, 
Două din Chişinău, şi una chiar din Lund, 
Le-am programat în orele vacante, 
Trecând alte activităţi pe plan secund. 
 
Patru-n Logane conduceau coloana, 
Atenţi ca nu cumva să am vreun accident, 
La „Scala”-n special juca „Loana”, 
În ziua-n care-am fost ales în Parlament. 
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PRIMELE ÎN ACEST AN AU OUAT  

GĂINILE DIN CORNU 
 

În satul Cornu, cum fu lună nouă, 
Găinile au început să ouă. 
E încă iarnă, urme de zăpadă, 
Dar ouăle cresc munte-ntr-o ogradă 
 
Cu pool, garaje şi-o odaie-n care 
Stă gospodarul, fostă gaie mare, 
Cu-apartamente electrificate, 
Pentru găini de rasă şi versate. 
 
„Avem colesterol!” Ce veselie! 
Vestea ajunge la preşedinţie. 
Avizi de rating-uri şi de tiraje, 
Reporterii sar, brusc, în atelaje, 
 
Şi, înnegrind la Mercedesuri hornu’, 
Ajung, cât ai clipi, în satul Cornu, 
Iar gospodarul, în costum de gală, 
Pantofi de lac – ţinuta lui rurală, 
 



Cu o cravată unică, Armani, 
C-aici în sat, n-au altele, sărmanii, 
Răspunse, blând, la întrebări vreo două, 
Şi-i invită să numere la ouă. 
 
Au tot filmat, au numărat tot coşul, 
Dar n-au văzut, pe nicăieri, cocoşul. 
– Sunt doi, la nenea Gheorghe, la nea Guşă –, 
Le-a zis – fiţoasă foc – o găinuşă. 
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– Şi, deşi gardu-i plin de mărăcini, 
Îl sărim, toate, noaptea, la vecini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurenţiu Orăşanu - poezii umoristice 
 



 
 
 

S-O IAU, SAU NU? 
 

Forme rotunde, chiar fermecătoare, 
Ca-ntr-o vitrină, bine aranjată, 
Mi se deschide, ademenitoare, 
Când intru prima dată-i parfumată. 
 
Cu pielea extrafină, fără riduri, 
Pe canapele, galeş, când se-ntinde, 
Mi se oferă. Vocea ei, în lieduri, 
Spune că doar cu mine-o să colinde 
 
Prin lume, pe oriunde, credincioasă, 
Să ne admire toţi când, împreună 
Seară de seară vom veni acasă, 
Mă va feri de orişice furtună. 
 
Dar alte voci îmi spun c-o să mă coste, 
Că n-o să pot să merg cu ea la meciuri, 
Că, la drum lung, sunt ore-ntregi anoste, 
Ca să nu mai vorbesc de alte clenciuri. 
 
Căci toţi care-au avut-o pân-acuma 
S-au plictisit, şi-mi zic că nu e bună, 
Şi chiar de-au profitat de ea, net, suma 
E negativă. Vor una mai jună. 
 
Unii ar lua-o fără să plătească, 
Şi de mă uit, ca ea e strada plină, 
De-aceea o-ntrebare-mi umblă-n bască: 
Chiar merită, sau nu, să-mi iau maşină? 
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DOCTORUL DE LA SALVARE 
 

Era un doctor la Salvare, 
Umplea halatul din dotare 
Cu muşchi lucraţi la târnăcop; 
Pe pieptul lat – un stetoscop. 
 
Cum, ziua îşi lucra grădina 
La vila lui din Colentina, 
Din straturile de ardei 
Sărea-n maşină-n schimbul trei. 



 
Tocmai citea-n „Grădina nouă” 
– Azi-noapte-n tură, pe la două –  
Când l-au trimis, precipitat, 
La un infarct, pe Calafat. 
 
Era urgent. Trăgea să moară 
O tânără. Maşina zboară. 
Intră în curte. Un viloi, 
Şi-n jur – arbuşti, plante de soi. 
 
Păşind în grabă, pe alee, 
Puse la loc o azalee, 
Şi, tot în trecere-a mutat, 
Furtunul la un măr rotat. 
 
De sus se auzea un geamăt, 
Şi el se-opri, atras de-un freamăt, 
Şi inspiră-ndelung şi tandru, 
Parfumul dulce de leandru. 
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Ajunse-n fine la intrare, 
Dând un ocol pe o cărare 
Unde, c-un gest pur omenesc, 
Greblă lângă un lemn câinesc. 
 
Urcând pe scările sculptate, 
Udă, din mers, vreo trei muşcate, 
Iar la etaj, dând de un ficus, 
Îl controlă la glanda timus. 
 
Părinţii – plânşi, în disperare, 
Fata – lividă, cu o floare 
De mac, pe şortul ei mulat, 
El, prompt, spre ea s-a aplecat 
 
Şi a examinat, cu grijă, 
Macul – la floare şi la tijă. 
De-abia apoi a măsurat 
Şi pulsul fetei. Elevat.  
 
Pe mac, părinţi, şi-apoi pe fată, 
I-a liniştit: – Nimica toată! 
Domniţă, uite, o să fac, 
Pe loc, un EKG la mac. 
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TOŢI O APĂ ŞI-UN PĂMÂNT 
 

Cum stau aplecat pe vine, la căpşuni norma să-mi fac, 
O poziţie în care se gândeşte orice dac, 
Pe sub cuşma ce arată ca-n Columna lui Traian, 
Îmi apare domnul Nelu, mânuind, ferm, un ciocan, 
De ai zice că e-n stare să sfărâme munţii tari, 
Ca un geolog, dar unul ce lucrează pe dolari. 
Îl priveşte, cam cu milă, cum lucrează-n trei etape, 
Şi-i propune, categoric, ca să treacă iar la Ape, 
Din bărbuţa ce-l arată oarecum ca Domnu-Alecu, 
Emiluţ, ce îi promite vreo cinci mii, toţi de la Secu, 
Cu dosare să-i trimită, echipaţi, doar la un semn: 
– M-am mirat că Domnitorul folosea limbaj de lemn – 
Şi lăsându-l brusc, în stilu-i cunoscut, fără fason, 
Se grăbi să se întoarcă unde-i locul – în balcon. 
Când colea, la balustradă, la poporul riveran, 
Jiji spunea sus şi tare că şi el e tot golan, 
Din Paris, prin telefoane, ca să dea sare agapei, 
Manolescu, în trei tomuri, făcea cronica etapei, 
Iar Vadim, expert în ape, o scălda în noi Iordane, 
Botezând, cu tatuaje, sutele de izvorane. 
De mirat, era să-mi scadă sporul în câmpia muncii, 
Şi cu el, direct, nivelul mult dorit în zona pungii. 
Cum se face că Emilul ne vorbeşte ca din doagă? 
Iar Neluţu, ah, Neluţu, ca un geolog, ne sapă, 
Şi lungind un pic sub cuşmă, evident, toată pelteaua, 
Manolescul se dă mare cronicar pe lângă Steaua, 
CVT-ul o tot scaldă, când Crăciunul, când Hannucca, 
Şi discursul lui se prinde precum în perete nuca, 
Jiji e-n balcon Julietă, şi-are întâlniri nocturne 
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Cu Romeo, zis Băsescu, care adunând diurne 



Şi vânzând la toţi vapoare, inclusiv pe la iberici, 
Tot înalţă cruci şi-n juru-i construieşte noi biserici. 
Zău, harababura asta îmi arată, pe cuvânt, 
Că toţi preşedinţii noştri sunt o apă şi-un pământ. 
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IUBIREA ARZĂTOARE A CANIBALULUI 
 
Atât de fragedă la trup,  
Când te zăresc în mini-jup, 
Ţi-aş pune inima pe jar 
Şi-aş învârti-o la grătar. 

 
 
POLITICĂ 
 
Fac canibalii un partid 
Fundamentat, statut solid, 
Şi jură toţi, la punctul trei, 
Că nu se vor mânca-ntre ei. 
 
 
ÎNTRE CANIBALI 
 
Mă studia, mă împungea 
Şi, fără rost, o tot lungea. 
I-am spus, simţind un nod în gât, 
– Nu mă mai fierbe, zău, atât. 
 
 
MILĂ 
 
O târfă a scăpat ne-atinsă 
De canibali când a fost prinsă. 
Deşi erau ei rupţi de foame 
I-au zis că nu mănâncă poame. 
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UN CANIBAL IUBITOR ŞI GRIJULIU 
 
Din şirul lui de mari iubiri 
Toate-s acuma amintiri. 
Le-a dus la film, apoi acasă 
Pe toate le-a servit la masă. 
 
 
ZGÂRCENIE 



 
Un canibal mărită fata, 
Cu fast, şi masă boierească, 
Şi cum e cam zgârcit cu plata,  
Vin rudele să o gătească. 
 
 
IARBA VERDE DE ACASĂ 
 
Un melc român, ce emigrase, 
Se-ntoarse de unde plecase. 
– Aici – vecinilor spunea: 
Mă simt grozav. E casa mea. 
 
 
TROLEIBUZUL ŞI BEŢIVUL 
 
Un troleibuz cam rablagit 
Dând de-un beţiv, sub clar de lună: 
– Bre, uite, merg şi eu cotit, 
Dar nu ca tine. Mai pun frână. 
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ILEANA COSÂNZEANA ŞI CU  
FĂT FRUMOS, LA BĂTRÂNEŢE 
 
Ileana Cosânzeana: 
 
–Îţi aminteşti, iubitul meu, 
Mă ridicai, vânjos la trunchi; 
–Ba eu îmi amintesc de zmeu, 
De-atunci am apă la genunchi. 
 
 
 
FĂT FRUMOS ÎŞI AMINTEŞTE CUM  
A FOST CÂND CU ZMEUL: 
 
Calul ’cerca să mă învie, 
Binen’ţeles, cu apă vie, 
Tu, disperată până-n grindă, 
Plângeai, uitându-te-n oglindă. 
 
 
 
TOT FĂT FRUMOS, LA GURA  



FOCULUI, TÂRZIU: 
 
– Îţi aminteşti, de două ori, 
Te ridicam de subţiori; 
Ileana, înroşită toată: 
– Îmi amintesc. A fost o dată... 
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ILEANA COSÂNZEANA CĂTRE  
FĂT FRUMOS, CU MICI  
PROBLEME, CASNICE: 
 
Mă neglijezi, moţăi mereu, 
Şi, când nu dormi, priveşti TV-ul, 
Calul, şi el, e la muzeu. 
Mă-ntreb de mai trăieşte zmeul. 

 
 

MINTE  DE GĂINĂ 
 
Vreo două-trei găini, pe-aici, fârtate, 
Se cântăresc – de ieri – doar înfoiate, 
Şi tot cotcodăcesc, în cor, mirate, 
Că n-au luat, deloc, în greutate. 
 
 
PANĂ DE COCOŞI ÎN LITERATURĂ 
 
Sprinten la cioc, şi cu obrazul roş, 
Se recomandă, ţanţoş, drept cocoş. 
Dar, de te uiţi la pana lui tocită, 
Vezi că-i doar o găină jumulită. 
 
 
BOALA COCOŞULUI LITERAT 
 
Cocoşu-i bolnăvior, Doamne-fereşte, 
Pe ouă, jos în paie, el cloceşte. 
Dar culmea e că de sub pana lui, 
Nu iese niciodată vreun pui. 
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MEDALII LA GIMNASTICĂ 
 
Vom lua şi bârna, şi la paralele, 
Calul şi bara, sărituri, inele, 
Dar ruşilor vom da precis obolul: 
Ne vor lua, ca-ntotdeauna, solul. 
 
 
SUPĂRAREA GĂINII 
 
Cocoşul n-a venit la masă, 
A pretextat că nu-i e foame, 
Dar l-am văzut la altă casă, 
Lihnit, cum umblă după poame. 
 
 
GĂINA ARE O SINGURĂ DORINŢĂ 
 
Găina-şi dăscălea bărbatul: 
Prin casă am dereticat, 
Morman de rufe am spălat, 
Tu să m-ajuţi doar cu călcatul. 
 
 
UN COCOŞ BEŢIV 
 
S-a-mbătat, la birt, la toartă, 
Când s-a-ntors, i-au zis, în poartă, 
Că-ntre timp, a lui consoartă 
A plecat, de-acasă, fiartă. 
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SORIN OPRESCU A PĂRĂSIT PSD-UL 
 
Azi, la Consiliul Medical 
L-au sancţionat, mustrat profund, 
C-a abdicat profesional, 
Şi-a părăsit un muribund. 
 
 
UN PREŞEDINTE DISTRAT 
 
Băsescu, când fu întrebat 



Despre dosare şi-aprobare, 
Privind la Udrea-a replicat: 
– Pardon! Ce spuneţi? Ce dos are! 

 
 

ÎN MOD SPECIAL 
 
Ionel şi Gicu, n-au de lucru-odată, 
Şi-o-ntreabă pe Maria, de e fată. 
– Am fost, cândva. Dar, cum vă văd vioi, 
Voi fi din nou, acuma, pentru voi. 
 
 
DE CE? 
 
Judecând în profunzime, 
Prostituţia-i ingrată, 
Pe oriunde-n lumea toată, 
Nu iei spor pentru vechime. 
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VOTAREA CONSTITUŢIEI 
 
Jumătate au votat 
Şi e mare tevatură, 
Eu un sfert am numărat 
C-a fost cu juma' de gură. 
 
 
OUL SAU GĂINA? 
 
La întrebarea veche cu pricina 
De ou-a fost întâi, sau fu găina, 
Adaug o mirare-aşa, ca moşul: 
Cum de-aţi uitat să menţionaţi cocoşul? 
 
 
EXPLICAŢIE 
 
De ce şoseaua şi străduţa 
Sunt numai gropi, în ţara noastră? 
Păi, sapă toţi pe sub plăcuţa 
"Aici sunt banii dumneavoastră".  
 
 
ZICALĂ 



 
Barbarii-au ars şi au decapitat, 
Din satu-ntreg, nebunul a scăpat. 
S-a dovedit, atunci, în vâlvătaie, 
Capul plecat nici sabia nu-l taie. 
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MIRAREA OMULUI DE ZĂPADĂ 
 
Nu vă uitaţi că-s omul de zăpadă, 
Nu-s rece, am iubit şi eu odată. 
Dar fata, într-un mod cumva ciudat, 
M-a părăsit chiar când m-am dezgheţat. 
 
 
DE-ALE MILIARDARILOR 
 
Cică un miliardar 
A venit în Gibraltar 
Ca să vadă cum e oare 
Când ajunge la strâmtoare. 
 
 
MIRAREA PORCULUI 
 
Tânăr şi zvelt, zburdam pe arături 
Şi tot ce căpătam erau lături. 
Îmbătrânit şi gras, plin de mirare, 
Constat că mă servesc şi mic şi mare. 
 
 
ŞTIRE DE LA GUVERN 
 
Azi în guvern a fost primit 
Un fotbalist – un atacant, 
Acolo, uite, în sfârşit, 
Avem un personaj marcant. 
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-OVIDIU CREANGĂ- 
 
Născut pe 14 februarie la Vărzăreşti, localitate aflată la 60 de kilometri de Chişinău, Moldova. 
Pe 28 iunie 1940 s-a refugiat în România după ce Basarabia a fost cedată Uniunii Sovietice. 
Absolvent al Politehnicii din Bucureşti, a funcţionat în ţară ca inginer avînd diferite poziţii 
tehnice, perioada în care a scris articole şi cărţi cu conţinut ştiinţific. 
În 1982 a emigrat în Canada. Din 1980 a început să scrie literatură şi cărţi în domeniul 
medicinei alternative.  De vreo câţiva ani a început să scrie şi epigrame, publicând chiar două 
cărţi. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi membru al Uniunii 
Epigramiştilor din R omânia. 
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DE CE M-AM APUCAT DE EPIGRAME  
LA 80 DE ANI 
  
De nu mai succes la dame 
Şi ţi-ai suit sculele-n pod, 
Nu te boci ca un nerod:  
Apucă-te de epigrame! 

 
 

AŞA-I VIAŢA 
  
Am dat şi am primit la moacă, 



Eram expert, aşa spun unii, 
Dar când vedeam ca nu-i de joacă 
Nu mă puneam cu toţi nebunii. 

 
  

SFATUL LUI MĂMICA 
  
Fata mamii, ia aminte, 
N-are rost să fii cuminte, 
Că să ştii, mărfur’le toate 
Se iau numai pe-ncercate. 
 
  
FIFI PLÂNGE DISPERATĂ 
  
Fifi plânge disperată 
C-a rămas nemăritată: 
-S-au purtat ca nişte hoţi, 
Că eu m-am culcat cu toţi! 
 
 
 

-126- 
Un zâmbet de peste ocean 

 
 
 
 

O FÂŢĂ SE AŞEAZĂ PE LOCUL REZERVAT GRAVIDELOR 
 
O întreabă curios 
Un bătrîn ce stătea jos: 
-Dragă, grea când ai rămas? 
-Să tot fie-un sfert de ceas! 
 
  
EPITAFUL MEU 
  
Sunt mai fericit ca voi 
Nu tu soacră, nu nevoi, 
Nu tu taxe, nu chirie, 
O duc într-o veselie. 
 
  
 INAMICILOR MEI 
  
Pe cei ce în vreo epigramă 
Discret, m-au înjurat de mamă, 
Eu le răspund, nu-s ipocrit, 
Îi bag de unde au ieşit. 
  
  
 SURPRIZĂ 
  



Vine Nae din armată 
Şi-o găseşte-nsărcinată: 
-Vai Năică, am visat 
Că… cu tine m-am culcat! 
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FIUL ÎL DOJENEŞTE PE TA-SU  
CĂ-I FACE TEME PROASTE 
  
Să te apuci de învăţat 
Că alt patru am luat… 
Eşti distrat şi neatent 
Şi-ai să mă laşi repetent! 
 
 
MIE-MI PLAC COPIII 
  
De cînd mă ştiu, copiii-mi plac, 
Să-i mângîi, să mă joc cu ei, 
Să-i dau în scrînciob, căluşei, 
Dar cel mai mult, să-i fac. 
 
  
CINE URLĂ CEL MAI TARE 
  
Cine urlă cel mai tare 
Cînd avem o adunare 
Este Stan din Sărindar 
Care-a fost torţionar. 
 
  
DILEMĂ 
  
A rămas însărcinată 
Dar nu ştie care-i tată 
Şi de-atuncea, biata fată 
Stă tot timpul busumflată. 
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PE LOCUL BĂTĂTORIT NU CREŞTE IARBĂ  - PROVERB POPULAR 



  
Mimişor e cam pomiţă  
Şi „l-a dus” pe nea Tomiţă, 
Dar de ciudă e lividă 
Că nu rămâne gravidă. 
 
 
TOT UN GHINION 
  
Am întîlnit-o pe Zoiţa Calistrat 
Şi mi-a căzut cu tronc, aşa, spontan. 
Ce ghinion, c-a mai trecut de-atunci un an 
De când fac spălături cu hipermanganat. 
 
 
  BIETUL MOŞ GERILĂ 
  
A dat sărmanul de bucluc, 
Dosarul când i-au purecat, 
Că l-au găsit fost politruc 
Direct de la Kremlin lansat. 
  

 
SOACRĂ-MEA 
  
Numai acră dac-ar fi 
Parcă m-aş mai domoli, 
Dar a mea-i din cale-afară: 
E şi acră şi amară. 
 

 
 

-129- 
Ovidiu Creangă - catrene şi epigrame 

 
 
 
 
OMUL ARE O BUCURIE, CÎND VINE 
DIN CĂTĂNIE 
  
Harnică-i mândruţa mea, 
Ieri îmi spuse că e „grea” 
Iar acum mă văd şi tată  
Şi-am stat doi ani în armată. 
 
 
ŞEDINŢĂ DE SPIRITISM 
  
Paharul a zvâcnit puternic: 
 -E soacră-mea din Sărindar! 
Şi-acuma tot ca un nemernic 
Eşti tot cu mâna pe pahar. 
 



 
VÂRSTA FEMEII 
  
Am întrebat-o: -Câţi ani ai? 
Ea mi-a răspuns: -Tu câţi îmi dai? 
-De ce să îţi mai dau şi eu? 
Destui îţi dete Dumnezeu! 
 
 
DOI VIRGINI ÎN NOAPTEA NUNŢII 

  
-Vai Costică, 
Mi-este frică! 
-Vai Marie, 
Mi-e şi mie!  
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RECOMANDAREA UNUI TÎNĂR ÎNSURĂŢEL 
  
Dacă vrei să n-ai surprize, frate Macovei, 
N-o sili să-ţi ciripească de trecutul ei, 
Că ea biata, încolţită, zice: -Spun să scap! 
Şi tu, frate, în neştire îi dai pumni în cap. 

 
  

PREŞEDINTELUI UER, GEORGE CORBU 
  
Domnul George se făleşte 
Că el Corbu se numeşte. 
La Fontaine, fără să vrea, 
L-a făcut s-ajungă stea. 

  
 

BĂTRÎNEŢE, HAINE GRELE 
  
Astăzi m-a lăsat dantura 
Un galoş mi-e toată gura 
Şi m-a mai lăsat ceva, 
Însă asta-i treaba mea! 
  
 
PROPAGANDĂ ELECTORALĂ 
  
Fraţilor, de mă votaţi, 
Vă dau tone de cârnaţi 
Şi-atunci strigă tare, Zoia: 
-De cârnaţi, dar nu cu soia! 
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ODĂ DOAMNEI GRIGUŢĂ 
 
Aş vrea să fiu căţeluşul dumitale 
Să te păzesc şi să pot să-ţi dau târcoale 
Şi-n loc să dorm zgribulit pe-o salteluţă 
Să-l suplinesc, cînd lipseşte dom’ Griguţă. 
 
 
VAI. AUTOMOBILIŞTII! 
 
Stan conduce neatent, 
Va-să-zică imprudent 
Şi cînd o pupa pe Geta 
A sărit în şanţ cu Jetta. 
 
 
CRITICUL LITERAR 
 
De-ar fi avut un pic de har 
N-ar fi doar critic literar 
Ce dă la cap cu duşmănie 
Acelor care ştiu să scrie. 
 
 
CE SĂ-I FACI? 
 
Aveam ca orişice bărbat 
O sculă de invidiat, 
Dar care-ajunse în sfârşit 
Un apeduct nenorocit. 
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CE-I DORIM NOI LUI  
ION ILICI ILIESCU 
 
Trenule, maşină mică, 
Du-l, te rog, pe Ionică 



Unde-i umbră şi răcoare 
Şi pereţii sunt de sare. 
 
 
SCARA VIEŢII 
 
Dimineaţa e fetiţă, 
După masă e pipiţă, 
Către seară e cucoană 
Şi la noapte e matroană. 
 
 
LA MITING COMUNIST 
 
-Toată lumea strigă: Ura!!! 
Dar tu nici nu deschizi gura. 
-Ce ai spus e foarte drept, 
Însă eu port ura-n piept. 
 
 
LEGEA JUNGLEI ÎN PSD 
 
Armonie-i în parlament, 
Toţi muncesc corect, atent. 
Adi-nşfacă ce-i mai gras. 
Ceilalţi, ce-a mai rămas. 
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DATORITĂ LUI GEORGE CORBU  
M-AM APUCAT DE EPIGRAME 
 
Sunt convins, de bună seamă 
Că mă înjuraţi de mamă 
Eu ce-am scris, am scris ca orbu’, 
Vinovat e George Corbu. 
 
 
PERFORMANŢELE TANŢEI 
 
Când a luat-o el pe Tanţa 
Da’se gata manutanţa 
Şi de-abia gătase ieri 
Şi-un pluton de grăniceri. 
 
 
ŞI CANADIENII AU „FETIŢE DULCI” 
 



Fetiţe dulci ca-n Bucureşti 
Câte doreşti ai să găseşti 
Aici la noi, în Montreal, 
Sau în Toronto...peste deal. 
 
 
MITICĂ ESTE BICEFAL 
 
El coarne-avea de la soţie 
Şi le purta fără să ştie, 
Dar şi amanta, fire rea, 
L-a mai împodobit şi ea. 
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CUM VOTEAZĂ MONICA LEWINSKI 
 
-Ce mai atîta tevatură, 
Şi-acum mai simt ceva în gură, 
Cu ceară chiar de mă picaţi 
N-o să-i votez pe Democraţi! 
 
 
RUDELE MELE 
 
Tanti Zoe este sobră, 
Dar are venin de cobră, 
Însă unchiul meu Ion 
E un paşnic scorpion. 
 
 
SCULPTOR PRECOCE 
 
Maestrul Temistocle Niţă 
Pe toată lumea o-ncânta, 
El cînd era la grădiniţă 
Mai bine ca acum sculpta. 
 
 
GHINIONUL ILENUŢEI 
 
Ilenuţa cea vioaie 
Când a fost la treierat 
Tare s-a mai supărat 
Şi-a pierdut bikiniii-n paie. 
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SPĂLAREA CREIERULUI 
 
Dacă zece zile-i spui 
Că-i măgar şi alta nu-i, 
În a unşpea, nenea Naie, 
O să-ţi ceară-un braţ de paie.  
 
 
MAESTRUL NICĂPETRE MERITĂ MAI MULT PENTRU TALENTUL 
SĂU 
 
Tot cioplind la buturugi 
Cu dolarii nu te-ajungi 
Dacă te făceai tâmplar, 
Azi erai milionar. 
 
 
DISCUŢIE ÎNTRE ARDELENI 
 
-Să-ţi spun una bună: 
S-or dus ruşii-n Lună! 
-Zău? răspunde Loţi 
Şi s-or dus cu toţii?  
 
 
ÎNTREBARE 
 
Că cel mai sfînt cuvânt e mamă 
Cu toţii ştim, de bună seamă, 
Discret întreb pe fiecare: 
-Tu i-ai adus măcar o floare? 
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FEMEIA VS. HOMOSEXUALI 
 
Femeia ne-a creat pe toţi: 
Poeţi, savanţi, cinstiţi sau  hoţi, 
Dar ce creează doi bărbaţi?  
Un număr mare de… rahaţi. 
 



 
SECRETARA 
 
Sunt distrus, m-au dat afară, 
Însă greaua lovitură, 
Mişelească, sub centură: 
Rămân fără secretară! 
 
 
CE ADUCE CEASUL 
 
Ceasul ăla mare, din bucătărie, 
I-a căzut în cap lui jupîn Ilie 
Şi atunci pe dată, ce rosti sărmanul:  
-Ce aduce ceasul, nu aduce anul! 
 
 
GHINION POLITIC 
 
Domnul deputat Nicoară 
Nu mai are secretară, 
Dar acum să vezi năpasta 
Trebuie să-şi...mă rog...nevasta. 
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LUI LIVIU CIULEI CARE A PUS ÎN SCENĂ „OPERA DE TREI 
PARALE” 
 
Zici că e de trei parale? 
Nu vreau să te contrazic  
Dar în locul dumitale 
N-aş fi dat pe ea nimic. 
 
 
ÎL RESPECT PE BAU-BAU 
 
Dau şi eu cât pot de tare 
Chiar şi-acolo unde doare, 
Însă mă feresc să dau 
Unde-l supăr pe BAU-BAU. 
 
 
GHIŢĂ EVITĂ SĂ DISCUTĂM 
 
Lui Ghiţă i-a sărit muştaru’ 
De parcă l-am lovit cu paru’, 



Să discutăm aş dori eu, 
Dar el E VITĂ mai mereu. 
 
 
VINE MIMI DE LA MARE 
 
Mimi a venit bronzată 
Şi puţin...însărcinată: 
-Soarele m-a ars niţel, 
Dar mai mult m-a ars Costel! 
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PE CINE NU-L LAŞI SĂ MOARĂ,  
NU TE LASĂ SĂ TRĂIEŞTI 
 
Am ajutat cu dărnicie 
Pe mulţi să-i scot din sărăcie 
Şi drept răsplată ei mi-au dat 
Un şut când nu m-am aşteptat. 
 
 
MAFIOT, MESERIE RENTABILĂ 
 
Dac-aş mai avea un fiu 
Nu l-aş face lefegiu, 
Diplomat sau poliglot, 
Eu l-aş face mafiot. 

 
 
MUNTELE LUI VENUS 
 
Nu am motive să fiu trist 
Că n-am fost mare alpinist, 
Însă pe Venus, pe-nserat, 
De multe ori m-am căţărat. 
 
 
GIGI PROSTU 
 
Gigi vrea cu orice preţ 
Să îl credem noi isteţ, 
Dar se screme fără rost 
Că el dă în gropi de prost. 
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CUI ÎI DAI PE DATORIE, NU-ŢI MAI  
CALCĂ-N PRĂVĂLIE 
 
Fostul meu prieten, Ghiţă, 
Mi-e dator o sumuliţă 
Şi dintr-un loial amic 
M-am trezit c-un inamic. 
 
 
DACĂ NU TE-AŞ FI-NTÂLNIT… 
 
Dacă nu te-aş fi-ntâlnit 
Absolut din întâmplare 
Astăzi nu aş fi falit 
Şi cu casa spre vînzare. 
 
 
UNA GRĂBITĂ LA DOCTOR 
 
-Mă aşez şi eu cum pot, 
Dar hainele când le scot? 
Doctorul, un pui de lele: 
-Când le scot eu pe-ale mele. 
 
 
VIAŢĂ DE CÂINE 
 
Pufi doarme cu Getuţa, 
Cu parfum îi dă Lenuţa, 
Îl îmbracă tanti Nuţa 
Şi Suzana-i spală...lăbuţa. 
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BOALA LUI ARAFAT LA UN  
SPITAL DIN PARIS 
 
Dup-o luptă îndârjită, 
Ieri s-a diagnosticat 
Că bolnavul Arafat 
Suferă de Sharon-ită. 
 
 



COPIII DE AZI 
 
În loc să-i trag o chelfăneală 
Scăpa uşor c-o dojeneală, 
Acum.. nu-i trag un şut în spate: 
Mi-e tare teamă că mă bate. 
 
 
IARĂŞI COPIII 
 
Atât era de drăgălaşă 
De s-o mănânci direct din faşă 
Şi mare-acum, am încurcat-o, 
Îmi pare rău că n-am mâncat-o. 
 
 
GUVERN SUB ORICE CRITICĂ 
 
Cu guvernul actual 
N-ai nevoie de spital 
Şi din pat, ce chilipir, 
Sari direct în cimitir. 
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EPITAFUL UNEI DOTORIŢE INCOMPETENTE 
 
Doamna doctor doarme dusă, 
Nu de mult aici adusă. 
Toţi vecinii din alei 
Au fost pacienţii ei. 
 
 
MI-AM GĂSIT NEVASTA IDEALĂ 
 
Am găsit, sunt fericit… 
Am găsit ce mi-am dorit. 
Culmea, nu e guralivă 
Şi găteşte o colivă!… 
 
 
DACĂ S-AR SCULA ŞTEFAN CEL MARE 
 
Bătrîne Ştefane, ascultă, 
Să vezi ce necaz s-a-ntâmplat: 
Oştirea-ţi vitează şi multă 
Moscalului s-a închinat. 



 
 
DE ZIUA IUBIŢILOR MEI NEPOŢI 
 
Am trei nepoţi neîntrecuţi: 
Simina, Sandra, Daniel… 
Frumoşi, deştepţi, voinici, drăguţi, 
Prin ei, mă simt mai tinerel! 
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SOARTA DE IMIGRANT ÎN  
AMERICA DE NORD 
 
Mi-am atins un ideal 
Sunt de-acum în Montereal 
Dar spăl vase şi oftez 
Într-un birt jegos, chinez. 
 
 
AMINTIRE DIN EPOCA DE AUR 
 
Circulă din case-n case: 
-La Obor se dau iar oase! 
Iar poporu-i fericit: 
-Mulţumim, cârmaci iubit! 
 
 
CÂND ÎI CÂNŢI IUBITEI SERENADE  
 
De sub balcon i-am fredonat o serenadă 
Şi-un poliţist m-a înşfăcat chiar de pe stradă 
Iar la poliţie mi-a ars două scatoalce, 
Al dracului să fiu, de oi mai face! 
 
 
SLUJBA LA STAT E NESIGURĂ 
 
Cineva l-a speriat 
Că-i riscant să fii „la Stat”, 
El s-a conformat pe dată 
Şi de-atunci stă „la Privată”. 
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CE EDUCAŢIE SĂ-I DAU FIULUI MEU? 
 
De-i spun: -Fii bun, corect, cinstit, 
Desigur l-am nenorocit, 
Căci cei ce-n viaţă reuşesc 
Sunt cei ce fură, mint, chiulesc. 

 
 

SE MAI ÎNTÂMPLĂ 
 
Eu am crezut că e fecioară, 
Eram nespus de fericit, 
M-am îmbătat cu apă chioară 
Şi-am dat de-un loc...bătătorit. 
 
 
EMIGRANT CU DIPLOMĂ  
 
Diploma mea de doctorat 
Rog să mă credeţi, n-a contat, 
Să câştig şi eu un dolar 
Din zori în nopte sunt zidar. 
 
 
FATĂ MARE 
 
Eram convins că-i fată mare 
Şi eram plin de bucurie, 
Dar cînd a fost la încercare 
Văzui că-i mare... la fetie. 
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CE ÎL ROG EU, DACUL, PE MOŞ CRĂCIUN 
 
Ce te rog eu, Moş Crăciun, 
Anul ăsta să fii bun, 
Nu-ţi cer aur, nu-ţi cer bani, 
Scapă ţara de rromani. 
 

 
NU IUBI O FATĂ MARE 
 
De ce să iubeşti fată mare? 



Zicala spune din bunici 
Că tu nu eşti un oarecare  
Şi poţi iubi două mai mici. 
 
 
GENEALOGIE 
 
O ştie orice găgăuţă 
Că ne tragem din maimuţă, 
Însă unii dintre noi 
S-au tras înapoi. 
 
 
STATUT DE IMIGRANT 
 
Cum pot pretinde eu, Ion, 
Să mă compar cu Mister John 
Că tata mare din Buşteni 
N-a omorât la indieni? 
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CĂSĂTORIŢI CU DIFERENŢĂ  
DE VÂRSTĂ 
 
Mimi s-a dus la Mamaia 
Însoţită de Tataia, 
Tataia s-a insolat 
Ea s-a ultraviolat. 
 
 
ZOE ARE GHINION 
 
Zoe e afaceristă 
Dar acum e foarte tristă 
Că nu scapă de anchetă 
Nici cu „arma ei secretă”. 
 
 
DILEMĂ 
 
Unii spun c-aş fi senil, 
Eu mai cred că sunt viril, 
Dar problema mea cea mare: 
Dacă-s pus la încercare? 
 
 



PARADOX, BIETELE STUDENTE 
 
La pofesorul Istrate 
Ştiu studentele, mai toate: 
Ori nu „pici” şi-atuncea pici 
Ori de „pici” atunci, nu pici. 
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NU VREAU SĂ DAU IARĂŞI OCHI  
CU SOACRĂ-MEA 
 
Aş da oricât ca să trăiesc 
Desigur, fără soacră-mea. 
Mi-e că dacă o mierlesc 
Dau iarăşi din nou de ea. 
 
 
ANTIDOT SENTIMENTAL 
 
Dacă soţul tău te-nşeală, 
O clipă nu sta la-ndoială 
Dacă-i faci şi tu la fel 
Pumni-n cap o să-ţi dea el. 
 
 
CE MAI ESTE EPIGRAMA 
 
Epigrama-i proiectil 
Încărcată cu trotil 
Şi dacă eşti bun tunar 
Nimiceşti orice măgar. 
 
 
LA OPERĂ 
 
Dai un ban, dar stai în faţă, 
Ştie orice nătăfleaţă, 
Dar adevăraţii fani 
Stau în lojă, fără bani. 
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PRINS CU MÂŢA-N SAC 
 
L-au prins pe unul ieri cu mâţa-n sac, 
El se plîngea mereu că e sărac: 
-Eşti un escroc, un hoţ, eşti un măgar! 
-Sunteţi nebuni, merg la veterinar. 
 
 
SPAIMA SCRIITORULUI 
 
Scriu întruna, scriu mereu, 
Scriu tăcând din gură, 
Tare mi-e că scrisul meu 
E maculatură. 
 
  
AM VRUT SĂ FIU CA PĂSTOREL 
 
Am vrut să-l egalez pe Păstorel 
C-aşa cum scrie, tare mi-a plăcut, 
Însă l-am egalat la... păhărel 
Şi cred că l-am şi întrecut. 
 
 
PICTURĂ MODERNISTĂ 
 
Am intrat într-un pasaj 
Să asist la vernisaj. 
Privii sus, apoi mai jos 
Şi-am ieşit cu-n tic nervos. 
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LA BĂTRÎNEŢE NU PREA AI BUCURII 
 
Ce pot să spun, nu-i lucru mare: 
N-am bucurii, n-am satisfacţii, 
Nici tu chiolhanuri, nici distracţii, 
Noroc de câte-o-nmormântare. 
 
 
COŞMARUL PESCARULUI 
 
Nu mi-e frică de-o să mor, 
Lumea n-o să se dărîme, 
Însă nu-mi va fi uşor 



Să fiu devorat de râme. 
 
 
NEVASTĂ MODEL 
 
Ea mă calcă, ea mă spală, 
Nici nu stă la îndoială. 
Ce mai vorbă, mă-ngrijeşte 
Şi când trebui, mă... cârpeşte! 
 
 
UN TATĂ FERICIT 
 
Sunt un tată fericit: 
Scumpul tatii, Calistrat, 
În sfîrşit a câştigat  
Un concurs de...sforăit. 
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NEPOTUL MEU E HARNIC 
 
Scumpul meu nepot Mihai 
E voinic cât un buhai, 
Dar la treabă, unii spun: 
Nu se duce, ce-i nebun? 
 
 
ARE TATA BAIAT HARNIC 
 
Are tata băiat bun 
Talentat şi inventiv, 
Toată ziua dorme tun 
Iară noaptea, e… activ. 
 
 
COPILUL RÂZGÂIAT 
 
Era scump, era isteţ, 
Şi-l pupam pe poponeţ, 
Acum e cât un pandur 
Şi-mi spune să-l pup în.... spate. 
 
 
JUSTIŢIA ROMÂNĂ 
 
O găină de-ai furat  



La pârnaie te-au băgat, 
Dar de furi un combinat  
Eşti cinstit şi onorat. 
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 PÂN’ LA DUMNEZEU,  
TE  MĂNÎNCĂ SFINŢII 
 
Să îmi puneţi în coşciug 
Kent şi whisky din belşug, 
Că toţi ştim cât e de greu 
Să ajungi la Dumnezeu. 
 
 
LA SPOVEDANIE 
 
Popa nostru Ionel 
Iartă orişice bătrână, 
Dar cînd vine o cadână 
Nu o iartă nici de fel. 
 
 
A MAI TRECUT UN AN 
 
S-a dus discret, încetinel, 
Aşa cum de-obicei se-ntâmplă 
Şi-a mai montat un ghiocel 
La unii dintre noi, la tâmplă. 
 
 
EPITAFUL LUI VĂCĂROIU 
 
Vai ce greu mai e pietroiu’ 
Pe burta lui Văcăroiu 
Şi aici, după o lună, 
Tot mai are damf de... prună. 
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NEPOŢI CU PRETENŢII CRESCUTE 



 
Cînd Gicuţu era mic 
Eu scăpam cu un pupic, 
Dar acum, flăcău voinic, 
Nu-i ajunge un sutic. 
 
 
BĂTRÂNEŢE BUCLUCAŞĂ 
 
Am cam sfeclit-o, frăţioare, 
Sunt asaltat de-admiratoare, 
Dar sunt supărat pe soartă 
Nu pot trage-un şut la poartă. 
 
 
CRIZĂ DE LOCURI DE VECI 
 
Am făcut rost de-un loc de veci 
Un loc superb, între poteci, 
Dar piatră n-am, cât am cătat, 
O pun pe cea de la ficat. 
 
 
SCHIMBÂND EMBLEMA 
 
Ilici s-a modernizat 
Acum se-mplineşte anul 
Şi emblema şi-a schimbat 
În Secera şi Ciolanul. 
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LA ŞEDINŢELE LITERARE EU PREGĂTESC MÂNCAREA 
 
Deci, am ajuns legendar, 
Dar nu ca scriitor, epigramist, 
Colegi-mi spun c-aş fi „artist”, 
Dar numai când sunt bucătar. 

 
 
MUNCA E SĂNĂTATE CURATĂ 
 
Sănătos tun, dacă eşti, 
N-are rost să te speteşti, 
Să se-apuce de muncit 
Cei ce n-au mult de trăit.  
 



 
FETE ŞI CĂŢELUŞE 
 
Multe fete fac avort 
Şi copilul lor e mort, 
Dar nevasta lui Grivei 
Îngrijeşte opt căţei. 
 
 
DE CE FAC PENICILINĂ 
 
Iubita mea s-a dus la mare 
Şi s-a întors ceva mai plină, 
Se vede că e „arsă” tare 
(De-aceea fac penicilină.) 
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EPITAF UNUI CONSTIPAT CATOLIC 
 
Sub acest pietroi simbolic 
Doarme-un constipat notoriu 
Şi fiindcă e catolic 
Trece-ntâi prin Purgatoriu. 
 
 
NAE E UN FOTBALIST NOTORIU 
 
Straşnic fotbalist e Nae, 
Face dribling, dă la moacă, 
Dar mai dă şi la ţurloaie, 
El când joacă, nu se joacă. 
 
 
CE SĂ-I FACI? 
 
Cu Fifi m-am trezit pe la chindie 
Şi am văzut că stă şi nu mai pleacă, 
Atunci discret, i-am spus cu gura seacă: 
-Ce vrei tu scumpo-mi trebuie şi mie! 
 
 
BASARABENEASCĂ 
 
Şi-am zis verde şi-o lale 
Vreau să scriu, dar nu ştiu ce, 
Că ce-mi vine mie-a scrie 
Este caz de puşcărie. 
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AU FOST ODATĂ UN MOŞ ŞI O BABĂ 
 
Vă spun  povestea, e poznaşă 
Cu-o babă ciufută şi-un moş, 
C-un moş ce-avea şi un cocoş 
Şi-o babă ce-avea o cocoaşă… 

 
 
RROMII NE CREAZĂ BELELE 
 
Cei din UE ne pleznesc, 
Că dăm în rromi şi-n puradei, 
Eu văd, desigur, că-i iubesc 
Şi-atunci de ce nu-i ia la ei? 
 
 
FII ISTEŢ, PRIETENE 
 
De te-nşeală nevestica 
Tu să nu îi spui nimica, 
De-i cu tine drăgostoasă 
Şi aduce bani acasă. 
 
 
FRICA SCRIITORULUI 
 
Cu migală şi răbdare 
Umplui pagini, umplui foi, 
Dar mă tem de reciclare 
Şi de lada de gunoi. 
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UNEI ARTISTE CARE STĂTEA CAM DES CU PICIOARELE 
DESFĂCUTE 
 
Cînd se-ntorcea dintr-un turneu 



Obişnuia să spună: 
-Azi nu mai e varieteu, 
Staţi iarăşi împreună! 
 
 
HÂRTIA SĂRACA SUPORTĂ ORICE 
 
Unii scriu fi’ndcă au har, 
Alţii n-au ce spune, 
Dar hîrtia de tipar 
Nici că s-ar opune. 
 
 
CE MAI ESTE EPIGRAMA 
 
Epigrama-i o săgeată 
Ce loveşte-o ţintă vie, 
O prostie camuflată: 
Lene, ură sau trufie. 
 
 
ACTORUL INTERPRETÂND O DRAMĂ 
 
Recită grav şi fără greş, 
Dar s-a împiedicat de-un preş 
Şi-n loc de lacrimi şi suspine, 
Sala din râs, nu-şi mai revine. 
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UNII CÎNTĂREŢI SUNT CATASTROFE 
 
-De ce-o bisezi iar pe Aglaia, 
Nu vezi c-abia deschide gura? 
-Eu o bisez  tocmai de aia, 
Să mai înveţe partitura! 
 
 
DOVADA CĂ SUNT BĂTRÂN  
 
În tramvai, azi dimineaţă, 
Când mă întorceam din piaţă, 
O cucoană m-a jignit, 
Locul mi l-a oferit. 
 
 
DE CE NU MĂ ÎNSOR 
 



Nu mai vreau babă cu belele, 
Nici fandosită cu cercei, 
Eu sunt sătul de ale mele 
Să le miros şi p-ale ei? 
 
 
AM VRUT SĂ FIU FĂT FRUMOS  
 
Ani şi ani am vrut în van 
Să am şi eu „buzdugan”, 
Dar soarta m-a luat la fix 
Şi m-a împodobit c-un „pix”. 
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LA ICECHIM AM LUCRAT LA  
PILE GALVANICE 
 
Circa patru ani de zile 
Am lucrat vârtos la pile, 
Dar lucram mai mult în silă 
Că n-aveam şi eu o „pilă”. 
 
 
ORIGINEA LUI ION ILICI  
 
Tu erai sortit din faşă 
Să ajungi un bulibaşă, 
Văd că soarta nu te minte 
Şi-ai ajuns chiar preşedinte. 
 
 
DE TÂNĂR VISEZ SĂ FIU BOGAT 
 
O bancă de-aş avea, mi-am zis, 
Aş fi aievea-n Paradis, 
Dar m-am trezit într-un târziu 
Visând, pe-o bancă-n Cişmigiu. 
 
 
SCRIITORULUI FĂRĂ HAR 
 
El scrie, scrie în neştire, 
Dorind s-ajung-aşa în nemurire, 
Dar cartea lui e din acelea, vai, 
Pe care-o laşi pe bancă în tramvai! 
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EPITAF, UNUI MECANIC DE LOCOMOVIVĂ 
 
Ai alergat din gară-n gară  
Din zorii zilei pînă-n seară 
Din „gara” asta nu mai pleci 
Că este „gara ta de veci”. 
 
 
SUNTEM PIESE PE O TABLĂ DE ŞAH 
 
Un şah imens este Pământul 
Pe care-l bate ploaia, vântul, 
Iar noi poporul, cum spun unii, 
Fără să vrem suntem nebunii. 
 
 
MOTIVUL DE INTRARE ÎN NATO 
 
Dacă dai într-un căţel 
Află cine-i lângă el, 
Cine-l duce de curea, 
Ca să nu dai de belea. 
 
 
MIMI SE PLÂNGE MAMEI 
 
-Trebuie să-ţi spun, mămică, 
A lui George e cam mică. 
George, către-ai săi amici: 
-Vinu-i bun, în sticle mici! 
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UNII SPUN CĂ NU ESTE CAZUL SĂ TE SPETEŞTI MUNCIND 
 
Decât de la muncă cocoaşă 
S-o porţi ruşinat sub cămaşă, 
Mai bine burtoi de la bere 
Pe care să-l porţi cu plăcere. 
 



 
DOAMNA MIA ESTE CAM POMIŢĂ 
 
Ea îşi ţine sus blazonul  
Şi pretinde milionul, 
Mia o fi fost odată 
Când era bunica fată. 
 
 
JUSTIŢIA ROMÂNĂ 
 
Dacă fură Stan o oaie 
Intră sigur la pârnaie 
De fură un deputat 
Este sigur, decorat. 
 
 
CE MAI ESTE EPIGRAMA 
 
Epigrama-i proiectil 
Fără capsă sau fitil 
E plină cu mii de ace 
Care ustură sagace. 
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CUM TREBUIE SĂ FIE EPIGRAMA 
 
Îndrăzneaţă, dar haioasă, 
Nu prea mult, dar veninoasă, 
Şi să dea fără cruţare, 
Însă nu din răzbunare. 
 
 
DE CE MĂNÂNC USTUROI 
 
Hai să rămână între noi, 
Ideea asta mă mângâie: 
Mai bine put a usturoi 
Decât să miros a tămîie. 
 
 
LUPTAM PENTRU VICTORIA COMUNISMULUI 
 
Noi ne băteam pentru-o teză 
Pe care Marx ne-a dat-o-n scris 
Şi ne alegeam cu-o proteză 
Sau un tichet de Paradis. 



 
 
CE SĂ-MI ADUCI, MOŞ CRĂCIUN! 
 
Cât mi-o da Dumnezeu zile, 
Tu adu-mi mereu pastile. 
Nu vreau să-mi tratez pedagra, 
Şi mai bine iau Viagra. 
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JUSTIŢIA E O TÂNĂRĂ LEGATĂ  
LA OCHI 
 
La ochi cu cârpă e legată 
(Desigur de un avocat) 
Ca să nu vadă biata fată 
În care gaşcă a intrat. 
 
 
EXPRESII ROMÂNEŞTI 
 
-Cum se poate, nene Nae, 
Că iar o făcuşi de oaie? 
-Acum o dresei nepoate, 
Totul merge ca pe roate! 
 
 
TATĂ ŞI COPII 
 
Un tată ţine opt uşor 
Şi-s toţi hrăniţi deodată, 
Dar opt copii la rîndul lor 
Nu pot hrăni un tată. 
 
 
EPITAF LUI ILICI 
 
În sfârşit şi domnul Nelu 
S-a mutat pe veci la Bellu 
Şi aşteaptă sub pietroi 
Judecata de Apoi. 
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AŞ VREA SĂ FIU CĂŢELUL DUMITALE 
 
Pufi dorme-n pat cu Dana 
Care-i netezeşte blana, 
Schimb aş vrea să fac cu el, 
Ce păcat că nu-s căţel! 
 
 
„VIAŢĂ DE CÂINE” 
 
Pufi umblă îmbrăcat, 
Încălţat şi parfumat,  
Deci, la ei ca şi la noi 
Sunt şi javre şi ciocoi. 
 
 
CE ÎNSEMNĂ SĂ FII ECONOM 
 
Cine este om cu cap 
Ţine banii la ciorap. 
La fel a făcut şi Dan, 
Dar i-a ros un şobolan. 
 
 
CE MI-A ADUS PRIMĂVARA ASTA 
 
Ea a venit draguţ, cuminte, 
C-un toporaş, c-o viorea 
Iar eu pierdui ultimul dinte 
Cînd l-am înfipt într-o...peltea. 
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UNUI POPĂ AFEMEIAT 
 
Nu fumează, nu-i beţiv, 
Totuşi este cam parşiv 
Căci discret şi pe-nndelete 
Bagă mîna-n sân la fete. 
 
 
UNII POPI AU COLABORAT CU... 
 
Cum să nu mă mir, părinte, 



Că matale mai-nainte 
După cum mi-a spus Costel, 
Aveai grad de colonel. 
 
 
DE CE A PĂSTRAT MONICA PICĂTURA 
 
Ea l-a iubit cu-adevărat 
Şi-o picătură a păstrat, 
Mă rog, să-i facă o surpriză 
După ce-o dă la analiză. 
 
 
ILICI E CINSTIT 
 
El e cinstit, nu e ciocoi, 
Şi nu ia cu de-a sila. 
Cinci funii mari de usturoi 
Îl costă toată vila... 
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GENEZĂ 
 

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, pǎsǎri, jivine 
Şi-a fost din nou satisfǎcut, 
 
Dar înţeleptul nostru Tatǎ 
Lǎsǎ pe om, mai pe la coadǎ 
…Toatǎ lucrarea ce-a fǎcut, 
De critici s-a temut ! 
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PRIMA SCRISOARE 

 
Când te-am văzut pentru întâia-şi dată 
Simţeam că îmi vei fi a mea pe veci, 
N-ai să mă laşi cu buza dezumflată 
Luând ce n-ai pe tine şi să pleci, 
 
Că io ţi-o spun, mă ştii că nu fac glume, 
Satana de te-ar pune să greşeşti, 
Un altu’ mai frumos pe astă lume 
Şi mai deştept, nicicând n-ai să găseşti; 
 
Îţi scriu acum, plecat la vânătoare, 
Sper să slăbeşti un pic, măcar un gram, 
În frigider mai e ceva mâncare 
Nişte costiţă şi-un pic de salam, 
 
Aşa că de nu vin, ucis de fiare, 
Eşti singura ce te iubesc….Adam. 
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RUGĂCIUNE 
 

De ce nu vrei ca să mă faci Tu, Doamne, 
Fără pantofi, cravată, fără haine, 
Fără nădragi, sau cu, dar fără craci, 
S-arăt cel mai sărac dintre săraci ?! 
 
Şi să m-arunci ca pe-un nimic, Părinte, 
Acolo unde iadu-i mai fierbinte, 
Pe undeva, pe-o plajă-n Caraibe, 
Pierdut să fiu prin fumul de Cohibe ; 
 
Mulatelor, să nu le dai răgaz, 



În nopţi, gol să mă frigă, fără gaz, 
Iar zilele, din zori în madrugade 
În rom, pe rând, mă fiarbă şi-n lambade ; 
 
Înfometat de-oi fi, să râzi de mine 
Căt poţi de mult şi cât poţi Tu de bine, 
Negritele, să-mi dea din coconate 
Să muşc şi să la sug pe săturate, 
 
Şi pedepsit, când ars voi fi de soare, 
Cu-n deget doar un brânci să-mi dai în mare, 
Iar de-oi răgni de sete, cu durere, 
Tu, apa mării...fă-o toată bere. 
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PENULTIMA DORINŢĂ 
 

De-ar fi ca să mă iei, şi-asta pe bune, 
Un singur lucru numai îţi voi cere : 
Mă ia în noapte, fără vreo durere, 
Că pentru tine nu-i mare minune ; 
 
Pe zi, fi’nd treze, fac rebeliune, 
Mă află lumea-n şapte cartiere, 
Însă când dorm le spun “la revedere !” 
Potopul după mine, chiar să tune ! 
 
Eu mi-am făcut deja şi trăistuţa, 
Iar pân’ acolo o voi duce-o-n mână, 
Valiza, nu mai are importanţă…. 
Să scap de mama şi de bunicuţa 
În paradis aş fi o săptămână 
Cu tine doar, căci altfel, nu-i vacanţă ! 
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AZI-NOAPTE 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 auzit 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 tevaturǎǎǎ… 
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! 
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PROBLEME ÎN PARADIS 



 
Fusei azi-noapte-n paradis, 
Aşa,-ntr-o vizit-amicală, 
Păi fraţilor, v-o spun deschis, 
Situaţia-i foarte nasoală : 
 
De la intrare-am fost luat 
De blonde gol-goluţe-goale, 
Fierbinţi că tot am lepădat 
Nemaiavând spaţiu în ţoale, 
 
Iar halbele îngulerate 
Cu bere blondă de la gheaţă, 
Şedeau pe mese-aliniate 
Că îmi venea să mor cu viaţă ; 
 
Văzând măi nene-aşa minuni, 
Am întrebat şi io cuminte, 
De nea Mitică din Genuni  
Şi de Sorin, zis dom' părinte ; 
 
”Oh, dragul meu, au evadat !” 
(Îmi zise-un înger cu durere) 
”Precis în iad s-au aciuat, 
E plin de fete şi de bere, 
 
Că n-aş dori să fac păcate, 
Şi eu ce m-aş...să n-am noroc (!) 
Că halbele au găuri toate 
Iar blondele nu au de loc !” 
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EVOLUŢIE 

 
Sǎracu’ Darwin, a avut dreptate, 
Numai privind maimuţele în pom, 
Gǎsim cǎ sînt la fel organizate 
Precum se vede bine şi la om, 
 
Cǎci fiecare-i la câte-un nivel 
Pe ramuri, însǎ foarte diferite, 
Iar dacǎ vr-una a mişcat niţel, 
Cele din vârf devin neliniştite 
 
Şi-apoi, cele de sus privind în jos, 
Zǎresc mereu doar feţe zâmbitoare 
Ce râd adeseori, chiar copios, 



Cǎ-n sus privind vǎd numai funduri goale, 
 
Iar dacǎ vr-una vrea sa se ridice 
Pe-o ramurǎ mai sus, fǎrǎ sǎ-i pese , 
Îşi face loc cum regula ne zice, 
Uşor, doar sǎrutând…câteva fese ! 
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INTELIGENŢĂ EXTRATERESTRĂ 
 

Cu-atât de multe presupuneri 
Ştiinţa, nene, a venit, 
Chiar teorii poţi sǎ le-numeri, 
Cǎ-n Universul infinit 
Ar fi “ceva” inteligenţǎ, 
Ori fi’nţe, cum zic, raţionale, 
Dar fraţilor, fǎrǎ licenţǎ, 
V-o spun pe bune ‘s vorbe goale ; 
 
Privind a noastrǎ evoluţie 
De mii de ani pe-acest Pǎmânt, 
În Univers, fǎrǎ discuţie, 
Inteligenţi au fost şi sînt, 
Cǎci asta-i simplu demonstrat 
Şi fǎrǎ sǎ fac paranteze 
De faptul cǎ n-au încercat 
Vreodată… sǎ ne contacteze ! 
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FEMEILE… 
 

Păi cine-a zîs că-i ne-nţelegătoare 
Muierea, păi a zîs o vorbă mare ! 
Auzi prin ce trecui ieri după-masă 
Când ajunsei din târg, nene, acasă : 
 
Fusei plecat şi cu Florică, doi, 
Cu Luna-n băţ în şase paşi vioi 
Şi-aşa o zî dă market ce-am avut 
Că prazu’ tot şi aiul l-am vândut (!) 
 
Mă săturasem, muică, până-n gât, 
Dă muncă eram frânt de tăbărât  
Şi cum avui şi-o noapte tare grea, 
Un pui dă somn, să mor, om mă făcea; 
 
Parcai sub dud măgaru’, nelegat, 
(Florică mă-nţelege minunat !) 
Însă cu Leana-i lucru dă prisos, 
Muierea le-nţelege tot pă dos, 
 
Păi cât vrusei să dorm vro oră-n pat, 
Dă patru ori, mă vere, m-a sculat (!) 
Bă’ şi-i spusei doar clar, pă româneşte 
Futu-l pă ăla care mă trezeşte (!?) 

 
 
 
 
 
 
 
 

-174- 
Un zâmbet de peste ocean 

 
 
 
 

RISCUL MESERIEI 
 

Mi-a căzut în ceaşcă iar 



Drum de seară, aşternut, 
La tortiţă bani, în dar, 
Şi-n fund un necunoscut ; 
 
Nu mă mir, de câţiva ani 
Care mi-au fost bunicei, 
Dimineţile iau bani 
Io lucrând doar schimbul trei, 
 
Iar la prânz, rutină, deh (!) 
Îmi sorb ceaşca, o citesc, 
Foarte curioasă ce 
“Făt-Frumos” am să  găsesc, 
 
Şi cuminte, şi dotat, 
Prezentabil, în Bemveu, 
Cu speranţa că odat’ 
M-oi căpătui şi eu, 
 
Fi’n’c’un pic doar de gândesc, 
N-ar avea nici un folos 
Ca să mă mai ostenesc 
Pe brânci la munca de jos, 
 
Şi-apoi, treaba-i cam nasoală 
În profesiunea mea, 
Tot cătând, mai fac vreo boală 
De la prea multă cafea. 
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PUTEREA OBIŞNUINŢEI 
 

Nici nu era bine-nsurat, 
Cǎ de asearǎ se chiora, 
În noul lor certificat 
Şi-un lucru clar, nu-nţelegea, 
 
L-a-ntors pe faţǎ şi pe dos, 
L-a frunzǎrit chiar supǎrat, 
Citi în sus, citi în jos, 
Ceva nu era menţionat, 
 
A luat şi lupa, ce vorbeşti (!) 
Cǎtǎ şi printre rânduri iar, 
Fǎcuse tot ce nu gândeşti, 
Un lucru îi pǎrea bizar (?!) 
 



De-abia spre dimineaţǎ,frate, 
A înţeles cǎ nu avea 
Certificatul lor, ca toate, 
O datǎ când…se expira ! 
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ACCIDENT DE…MĂGAR ! 
 

S-a întâmplat un tragic accident, 
Banal şi pot sǎ zic chiar 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 dar, la 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 ”. 
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CAZ PENAL 
 

Domnule judecător 
Mă declar nevinovat, 
Victima, într-un cotor 
Mic de măr s-a-mpiedicat ; 
Eu, şedeam civilizat 
După colţ, îmi curăţam, 
Cu cuţitul confiscat 
Unghiile ce le am, 
Iat defunctul, cum făcu, 
Noapte fi’nd, aşa, spre zori, 
În cuţitul meu căzu 
Şi-asta de vreo şapte ori ; 
A fost clar un accident, 
Şi-am vrut să-l salvez, atât, 
Când gagiul, violent, 
Lanţul mi l-a pus de gât, 
Însă ce-i mai eronat 
Că i-aş fi săltat şi-un pol, 
În dosar fi’nd menţionat 
C-avea portofelul gol, 
Iar de ceas…nici n-a avut, 
Scrie-ntr-un proces-verbal, 
Şi dacă-i de necrezut 
S-o declare personal, 
Fi’n’c-atunci e de prisos 
Ca s-o mai lungim, cumva, 
Că al dracu’ mincinos 
Nici mort nu va declara. 
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DESPRE PROSTIE 
 

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 ! 
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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, 
Cǎci 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, nici chiar sǎ zic…de lene 
 
Şi-apoi, chiar multe s-au schimbat 
Şi bucuroşi am fost, iar trişti 
Poate vreo doi, ce-au fost odat’, 
Cum îşi ziceau ei…umorişti ! 
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OBIECTE PIERDUTE 
(anunţ în ziarul local) 

 
“Pierdut poşetǎ piele finǎ 
De damǎ roz şi cu curea, 
În fund şi-n faţǎ cu meşinǎ, 
La cârciuma de la şosea” ; 
 
Doar ce-am ieşit, eram în hol, 
M-am dus şi eu pân-la veceu… 
Cu acte, ruj, aveam şi-un pol 
În hârtiuţe de un Leu, 
 
Trusa de unghii, fixativ, 
(Cǎ rar mǎ duc la coafezǎ) 
Batiste, pixuri, laxativ, 
Ce nu aveam, cheia francezǎ… 
 
“Cine-a gǎsit-o, sǎ ia totul, 
O rugǎmimte aş avea : 
Trimite-acasǎ idiotul 
Pe-al cǎrui umǎr atârna !” 
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SONET DE CARTIER 
 

Te-am re-ntâlnit, luai apă la cişmea, 
Erai tot în capodul ăla şic, 
Din ochi te-am dezbrăcat, că se vedea, 
Pe dedesupt nu mai aveai nimic, 
 
Iar între sâni şi-un nasture-ţi lipsea, 
Rebeli se înălţau să mă doboare, 
Cordonul înnodat mă sictirea, 
Dar ce popo', ce şolduri, ce picioare (!)... 
 
Sunt ani de-atunci, te văd iar la cişmea, 
Tot în capodul ăla, foarte şic, 
La piept, acelaşi nasture-ţi lipsea... 
 
Am vrut să te dezbrac, aveam un tic, 
Dar ce să mai (!) şi-aşa tot se vedea, 
Pe dedesubt nu mai aveai nimic ! 
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SCRISOARE DIN CANADA 
 

Mi-a scris, fă ţaţă, o scrisoare, 
Că e plecat cam de vreun an, 
Ion, îl ştii, a lu' Mardare, 
Acuma-i Neil,canadian, 
 



Şi-o tot citesc şi-o frunzăresc, 
Nu-ş' ce să zic (?!) sunt în dilemă, 
La măritiş nu mă grăbesc 
Cu toate că m-a pus în temă : 
 
Are o casă, nouă ea, 
Frumoasă de nu poţi să-ntorci, 
Dar dimineaţa, la cafea, 
Mănâncă pae stând pe porci (!?) 
 
Şi-a luat şi-un car, să-mi placă mie, 
Însă mă-ntreb, cu ce parai 
Vom ţine noi o herghelie 
De-aproape trei sute de cai ?! 
 
Da' boi nu are, doar vecina 
Şi-n casă-i ţine pe-amândoi, 
La şcoală-i duce cu maşina... 
Gândesc că şi ei au noroi (!) 
 
Aşa că, ţaţă, vreau un sfat, 
Că, ce-are Ion, e şi la noi, 
Iar de mi-o fi de măritat 
Şi-oi vrea io cai, sau porci, sau boi…. 
Găsesc io unu-n Dorohoi ! 

 
 

-183- 
Valeriu Cercel - poezii umoristice 
 
 
 
 

DEMOCLAŢIE 
 

Căţelus cu pălu' cleţ 
Fulă laţa din coteţ, 
El se giulă că nu fulă 
Si-a scăpat putu-l în gulă ; 
 
Io fulai numai un pui 
Si-ăla vai de capu’ lui, 
Mic, tâmpit, sedea-ntl-o lână 
Si-s la coţ de-o săptămână, 
 
De când cu Bligit Baldo', 
Mama ei azi în popo ! 
Noi suntem discliminaţi, 
Doal căţeii-s democlaţi ! 
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POCĂINŢĂ 
 

Ajungând ca şi-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, 
 
Deaceea iar vǎ spun, 
Ca umil şi bun creştin, 
Cât oi fi n-am sǎ mai pun, 
Nici un strop de apǎ-n vin ! 
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CHESTIE BANALĂ 
 

Te-am cǎutat din nou la telefon 
Gândindu-mǎ cu patimǎ la tine 
Şi mai ales la micile buline 
De pe chiloţii-aceia roz-bombon, 
 
Te-am mai sunat în zori, de vreo cinci ori, 
Pe dinţi, mǎ iartǎ, nici nu m-am spǎlat, 
Dar telefonul suna ocupat… 
De gânduri negre mǎ luau fiori ; 
 
La prânz, între antre’ şi felu’ doi, 
Cǎ ciorba prea frigea, iar te-am sunat… 
Cum dracu’ am ajuns eu delegat 
În loc sǎ sorb din ochii tǎi vioi ?! 
 
Asearǎ din hotel, şedeam la bar, 
(Ţi-o jur cǎ eram singur-singurel) 
Iar te-am sunat trǎgând un pǎhǎrel, 
Dar orice-aş fi fǎcut era-n zadar (!) 
 
Acum cǎ te-am gǎsit , îmi spui tu mie 
O chestie banalǎ ce m-a dat 
Pe spate, mai precis pe omoplat, 
Cǎ celularu’…n-avea baterie !? 
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POEZIOALĂ DESPLE SEX 
 

Fǎcui fǎlǎ sǎ vleau o constatale 
La glǎdiniţǎ ieli, când am picat, 
(Cu toate cǎ-s de-un an în glupa male) 
Sǎ mol dacǎ glumesc, pe omoplat ; 
 
Ne-a esplicat doamna educatoale 
Amǎnunţit, chial ne-a si desenat, 



Cum am ajuns sǎ ezigstǎm sub soale, 
Cum fiecale a fost plocleat, 
 
Elam ochi si ulechi de culios 
Sǎ aflu cum pe lume am venit, 
Si chipes si isteţ, da’ si flumos, 
Da’ nu te mint, mai mult m-a plictisit : 
 
C-al fi o balzǎ, cale-n noptiţicǎ, 
Ne-aduţe-n pliscu’ ei, împachetaţi, 
Când scapǎ si mǎmica de bulticǎ 
Fǎcutǎ de la ouǎ si câlnaţi, 
 
Cum zboalǎ balza asta-nţet, agale, 
Vleo nouǎ luni, sǎ iasǎ luclu bun 
Si cum agiungem în pǎtuţ si-n ţoale 
Pe cosul casei, ca si Mos Clǎciun…. 
 
Sǎ vezi mǎi flate, ţe educatoale (!) 
Fǎlǎ misto, chial m-a lǎsat pelplex, 
La vâlsta ei, (ţe pept si ţe piţioale !) 
Sǎ nu stie nimica desple sex !? 

 
 
 

-187- 
Valeriu Cercel - poezii umoristice 
 
 
 
 

BURICII PĂMÂNTULUI 
 

De privim ‘napoi un pic 
Nu departe, în trecut, 
Mulţi pe lume s-au crezut 
Ai Pământului buric ; 
Indivizi precum vă zic 
Sunt şi azi, gălăgioşi, 
Cu tupeu şi arţăgoşi, 
Cam atât şi mai nimic ; 
Hei ! acuma, un “buric”, 
Mare lucru ! fugi de el, 
Stai de-o parte frumuşel, 
Lasă-l de se dă birlic !... 
Ca să-l recunoşti, e mic, 
Mare-i place să se dea 
Când al dracu’, piază rea, 
Te calcă pe arpagic, 
Precum un cocoş voinic 
Printre noi se unflă-n piept, 
Cam ca oaia de deştept 
Sub tulei fi’nd un ciric, 
Iar de are vreun amic, 



Păi atunci e vai de noi ! 
Căci mănâncă amândoi 
Cu acelaşi tiriplic…… 
Azi, am dat peste-un “buric” 
Făr’ să vreau, la un veceu, 
Curios, deh ! ochiul meu, 
Neneee !!!...eu am ombilic ! 
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UNDE DAI ŞI UNDE…CAPRĂ ! 
 

M-am rugat capra să-i crape 
Şi-a făcut-o, dar pesemne 
Eronat, din două capre 
A crăpat-o p’a de lemne, 
 
Astă noapte, pe furtună 
A pălit-o cu lumină, 
Din gorun, ce capră bună !... 
De surcele-i curtea plină… 
 
Nu te joci cu-a Lui putere 
Însă tare m-a durut, 
Eu vecin, zahăr şi miere, 
I-o dădui cu împrumut. 
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UNUIA CARE NEAGĂ ORIGINEA NOASTRĂ 
 
Ruşine lu' domn' Ixulescu 
Ce tot vorbeşte fǎrǎ rost ! 
Europeni suntem şi-am fost 
De la Traian pân' la Bǎsescu ! 
 
 
DEFORMAŢIE GENETICĂ 
 
Unii au un handicap, 
Numai unul, doat atât, 
Chiar de nu posedă cap 
Fac întotdeauna gât. 
 
 
MÂNDRIE ROMÂMEASCĂ 
 
Io v-o spun a doua oară 
Ca să mă-nţelegeţi toţi : 
Ţara care n-are hoţi, 
E cea mai săracă ţară ! 
 
 
DURERE ROMÂNEASCĂ 
 
E-o durere naţionalǎ, 
De se vǎicǎresc fârtaţii, 
Generatǎ de o boalǎ                  
Ce o au….unii pe alţii ! 
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LONGEVITATE 
 
Istoria, cu-al ei tumult, 
A demonstrat un fapt real: 
Femeile trăiesc mai mult, 
Iar văduvele...în special! 
 
                                    
REPATRIERE 
 
Cum am pus picioru-n ţară, 
Bucurie de nespus! 



Un puhoi m-a luat pe sus 
Ce tocmai pleca afară!  
 
 
NEDUMERIRE AGRARĂ 
 
Cine a crezut în sat, 
Că ţăranul nostru-n vară, 
Va munci înflăcărat 
Şi cu spor...în altă ţară? 
 
                                  
SOLUŢIE ROMÂNEASCĂ 
 
V-o repet, şi nu sunt primul, 
Fi'n'că nu aţi fost pe fază: 
Când dieta nu lucrează, 
Trebuie schimbat regimul. 

 
 
 
 

-191- 
Valeriu Cercel - catrene şi epigrame 
 
 
 
 

SOLUŢIE POLITICĂ 
 
Guvernul dacă a picat, 
Soluţia cea mai cinstită 
E ca să fie ridicat… 
Poliţia de-aia-i plătită. 
 
 
DUREREA BANILOR 
 
 "Banii n-aduc fericirea!" 
Plâng în hohote fârtaţii, 
Că îi chinuie durerea, 
Când sunt câştigaţi de alţii! 
 
 
DESPRE EMIGRARE 
 
O-ntrebare mă omoară 
De se bucură dricarii: 
Când se duc şi pensionarii, 
Cine mai rămâne-n ţară?!   
 
 
DEZAMĂGIRE ELECTORALĂ 
 



Chiar degeaba ne mâhnim  
Căci la noi toate-s pe dos: 
Toţi promit c-o să trăim 
Ca în "Ţările de jos" ! 
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MÂNDRIE ROMÂNEASCĂ POST ELECTORALĂ 
 
Aleşii noştri-au demonstrat 
Că sunt profesionişti cu har, 
De-aceea nu au câştigat 
Partidele de buzunar! 
 
 
GRIPĂ AVIARĂ 
 
Pânǎ acuma le-am avut pe toate, 
Dar parlamentul are o-ntrebare: 
La gripa asta ce-i ucigǎtoare, 
Mai are el cumva…imunitate?! 
 
 
CĂSĂTORIE ÎNTRE DOI GAY 
 
Doar după căsătorie 
Afli care e bărbat, 
Cel care este soţie 
Avînd numele schimbat! 
 
 
DESPRE SOACRE 
 
Cât ar fi ele de acre, 
Una, totuşi, dintre soacre, 
M-a iubit şi n-a fost rea: 
Soacra lui…nevastă-mea! 

 
 
 

-193- 
Valeriu Cercel - catrene şi epigrame 
 
 
 
 

DESPRE PENSIE 



 
Cică, după revoluţie, 
O grămadă de golani 
Au primit, prin constituţie, 
Pensie de veterani ! 
 
 
`````````````````````````` 
 
Iar care-au muncit la stat, 
Nici nu s-a mai discutat! 
Fi'nd cu toţii pensionaţi 
De când au fost angajaţi! 
 
 
``````````````````````````` 
 
Doar vecina mea de scară, 
A muncit pe brânci la stat, 
Până când a căpătat 
Pensie alimentară (!?) 
 
 
```````````````````````````````` 
 
Fete ce din malul mării 
Câmp al muncii şi-au făcut, 
Pensia, de la-nceput, 
O vor lua din faţa gării! 
 
 
``````````````````````````````` 
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``````````````````````````````` 
 
Văduvele niciodată 
Nu s-au plans că ar fi mică, 
Dar sunt fericite, cică, 
Atunci când e ridicată! 

 
 

HOTĂRÂRE LUATĂ ÎN PREAJMA PENSIONĂRII 
 
Vreau să fiu clar, Mărioară, 
Dacă într-un an sau doi 
Moare vr-unu' dintre noi, 
Eu am să mă mut la ţară! 
 



 
DESPRE CORUPŢIE 
 
Corupţia ne macinǎ pe toţi 
Însǎ guvernul luptǎ vehement 
Şi a dat legi mai aspre pentru hoţi 
Ce n-au imunitate-n parlament! 
 
 
CONSTATARE 
 
Zice-o vorbǎ foarte veche 
Cǎ “E prost fǎrǎ pereche”, 
Însǎ azi, emancipaţi, 
Proştii toţi sunt…însuraţi! 
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RUŞINE ROMÂNEASCĂ 
 
Mai aud câteodată 
Că o babă-i violată, 
De mă-nchin privind la bec: 
Doamne…câte-nghit în sec!? 
 
 
DESPRE SEX 
 
Dac-ar fi sexul, măi frate, 
Ca fumatul, rău n-ar fi, 
Am avea pe săturate 
De douăj-de ori pe zi! 
 
 
DESPRE BLONDE 
 
Fără nici un protocol 
V-o repet, vreau să se ştie: 
Blondele au capul gol 
Şi când poartă pălărie! 
 
 
COSMETICĂ 
(Epitaf) 
 
A murit în mare crizǎ 
Protejându-şi al ei ten,    
A atins-o doar o gâzǎ 



Alergatǎ de un tren. 
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UNUI CÂRCIUMAR NECINSTIT 
 
Atât de tare l-a mustrat 
Conştiinţa lui mioapă, 
Când a turnat şi el o dat’ 
Din greşeală vin în apă! 
 
 
ALEGERE  
 
Fata mare bea Feteascǎ, 
Baba ştirbǎ bea Bǎbeascǎ,                                                      
Iarǎ mie, că-s holtei, 
Cred cǎ-mi place….toate trei! 
 
 
SCUZĂ 
 
Îi spun băuturii "Nu!" 
Clar, convins şi după lege, 
Da' a dracu', vezi şi tu, 
Nicidecum nu mă-nţelege! 
 
 
SOLUŢIE 
 
M-am lăsat de băutură, 
D-aia cănd mă duc la bar, 
Să scap de a soaţei gură 
Mă ţin numai de pahar. 
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ROMANIA - LOCUL II LA CONSUMUL DE ALCOOL DUPĂ IRLANDA! 
 
Chestia-i de necrezut 
Şi-uite de ce protestez: 



De când sunt, eu n-am văzut 
Beat, măcar un…..irlandez ! 
 
 
VIS DE FUMĂTOR 
 
Dac-ar fi fumatul, frate, 
Precum sexul, ne-am lăsa 
La o vârstă când am vrea 
Şi nicicum nu se mai poate. 
 
 
O ALTĂ VINĂ A FUMĂTORILOR 
 
Eu nicicând nu am fumat, 
Insă numai dacă stau 
Lâng-un fumător când beau, 
Vin acasă afumat. 
 
 
PROIECT DE VACANŢĂ 
 
În sezonul estival 
Mă bronzez şi-s fericit 
La bulgari, pe litoral, 
Că la noi m-am cam prăjit. 
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RISCUL CELOR CE SE LASĂ  
DE BĂUTURĂ 
 
M-am lăsat de băutură 
De cinci zile şi-am regrete, 
Mi-a făcut soaţa prescură 
Că era să mor de sete. 

 
 

UNEI NEVESTE FOARTE SIMŢITOARE 
 
Chiar de nu fumez la bar, 
Că tutunu’ l-am lăsat, 
De la ultimul pahar 
Mă miroase…afumat ! 
 
 
EPIGRAMĂ DE SEZON I 
 



Iarna greu pot sǎ înving 
Gerul, frigul şi povara, 
Însǎ cum apare vara 
Lu’ Costicǎ, mǎ încing! 
 
 
EPIGRAMĂ DE SEZON II 
 
Dintre veri caniculare 
Ce le număr chiar pe deşte, 
Singura-i a’ lu’ Mardare 
Care mă mai răcoreşte ! 
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PE LITORALUL NOSTRU BRONZOLUL NU LUCREAZĂ 
 
De ultraviolete m-am ferit 
Sub kile de bronzol, da’ ce vorbeşti! 
În două zile tot am fost prăjit 
De-o Violetă jună din Piteşti. 
 
 
CONSOLARE DE SEZON 
 
În iad, orice păcătos, 
Cât ar fi de ridicată, 
De căldură-i bucuros 
Că nu-i umedă,-i uscată. 
 
 
CAPRA VECINULUI 
(dezamăgirea unui bun creştin) 
 
Doamne, capra, mi-ai promis 
Când eram de ciudă mort, 
C-o trimiţi în paradis 
Şi-ai trimis-o…la export. 
 
 
AMINTIRE DESPRE LIMBA RUSĂ 
 
Chiar de-mi şifonez eu stofa, 
Dar la limba rusă ştiu, 
Mă scotea la tablă profa 
Să fac pişu-n loc să scriu! 
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EURO 2008: ROMANIA-FRANŢA 0-0 
 
Pe francezi i-am dominat 
Meciul tot, ca nişte lei, 
Că-n final i-am egalat: 
Unşpe noi şi ei vreo trei! 
 
 
ROMANIA-ITALIA 1-1 
 
Pe italieni, v-o spun, 
Trebuia, chiar foarte tare, 
Să-i bătem fi’n’că nicicum 
Nu scăpam de…expulzare! 
 
 
11 METRI RATAT! 
 
Când îl văzurăm pe Buffon 
C-a apărat, mă nene, şutu', 
Cu toţii-n cor, la unison, 
Am rămas mai muţi ca Mutu!  
 
 
FRANŢA-ROMÂNIA 0-0 
ITALIA-ROMÂNIA 1-1 
 
De când suntem pe Pământ, 
Fără pic de tărăboi, 
Recunosc şi ei că sunt 
Cel puţin egali cu noi! 
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OLANDA-ROMANIA 2-0 
 
Fiind vorba de un joc, 
Eu v-o spun fără  ruşine: 
Câştigam de-aveam noroc 
Să jucam ca ei…mai bine! 
 
 



RĂU CU RĂU, DAR MAI RĂU FĂRĂ RĂU 
 
Amintesc doar într-o strofă: 
Rău-a fost apreciat, 
Doar când peste noi a dat 
O grozavă catastrofă! 
 
 
ANCHETĂ POLIŢIENEASCĂ 
 
Dom' sergent, după cafteală, 
De Ion a constatat 
C-a fost drept, fără-ndoială, 
Cum şedea în ghips băgat. 
 
 
ZIARIŞTILOR CU TALENT 
 
Cei mai buni ziarişti sunt care 
Într-o haltă de troleu, 
Sau în colţ la “Ateneu”, 
Vând cele mai multe ziare. 
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ÎNAINTE ŞI DUPĂ CĂSĂTORIE 
 
Pe vremuri o ţinea 
De mânǎ la plimbare, 
Atuncea se chema, 
Iubire arzǎtoare 
 
 
              ~//~ 
 
Şi azi o mai iubeşte 
Şi mâna-i ţine tare, 
Numa’ cǎ se numeşte 
Autoapǎrare! 
 
 
UNUI SCRIITOR PÂRÂT 
 
Te  lauzi  c-ai  talent  la  scris  
Fǎrǎ  un  pic  de  modestie, 
De  fapt  şi  criticii  ţi-au  zis : 



Eşti  tare  la….caligrafie! 
 
 
UNUI SCRIITOR TUPEIST 
 
S-a  tot  cǎznit  şi  el  sǎ scrie  
Contrar  talentului  potrivnic, 
Şi  dupǎ  ani  de  agonie, 
A  descoperit….cǎ-i  critic! 
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NUMEROŞILOR NOŞTRI CITITORI 
 
Pariez şi nu greşesc: 
Cititori la noi sunt mii, 
Dar, pasionaţi citesc 
Numai...”pagini aurii”! 
 
 
CULMEA PLAGIATULUI 
 
Cel mai mare plagiat 
Care-a întrecut măsura, 
A fost când s-a copiat 
Inclusiv şi semnătura. 
 
 
UNUI GÂNDITOR ÎNDURERAT 
 
Aşa din vânt, pierdu un dinte, 
Când gânditor  privind afarǎ,                                                 
Fereastra se propti-ntr-o doarǎ 
În pixul ce-l sugea, fierbinte! 
 
 
ADEVĂR 
 
Râdem toţi de ce-i “prostie 
Şi ridicol şi gunoi”                                       
Însă tristă ironie : 
Noi de fapt…râdem de noi! 
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