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Epigrame 
 
 
 
Cititorilor mei din România 

 
Prieteni dragi, băgaţi de seamă: 
Deşi vă scriu din altă ţară, 
Încerc s-arăt că-n epigramă 
Eu n-am rămas pe dinafară.! 
 
 
 

Motivul emigrării mele 
 
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. 
 
 
 

Minciuni sfruntate 
 
Unii cu vederi înguste 
Spun că umblu după fuste. 
Eu, contrar gurilor rele, 
Umblu după ce-i în ele. 
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Sorin Olariu 
 
 
 
Baze aeriene NATO în România 

 
Ne vin aviatori puhoi 
Cu avioane mii şi sute, 
Din pricină că doar la noi 
Găsesc atâtea paraşute. 

 
 
 
Întrebare celor din NATO 

 
De ce oare cu armată 
Mergeţi să-i eliberaţi, 
Când românii, niciodată 
Nu au fost prea…ocupaţi? 
 
 
 

Unei colege  
 
Venind în minijup la şcoală, 
Colega m-a băgat în boală 
Şi nimeni nu s-a mai mirat 
Ce iute am căzut la pat. 
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Paradox fotbalistic românesc 

 
Privesc atent la fotbalişti 
Şi nu-nţeleg, să mă iertaţi: 
Cum nişte profesionişti 
Sunt veşnic…necalificaţi? 
 
 
 

Politica externă a SUA 
 
Un drapel cu multe stele 
Provenind din lumea bună, 
Vrea alăturea de ele, 
În genunchi, o…semilună. 
 
 
 

Masaj erotic 
 
Dup-un ceas de încântare 
De-aia cu scântei, 
Veţi rămâne cu-o-ntrebare: 
Ghici ciupercă ce-i? 
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Sorin Olariu 
 
 
 
Frumoasă-i vecina noastră 

 
Cu firea-i caldă, pasională, 
Şi trupul ca de balerină 
Vecina m-a băgat în boală… 
Şi-acuma iau ampicilină. 

 
 
 
Nu vă mai lăudaţi nevestele! 

 
Să vezi tu numai ce isprăvi 
Făcut-a un vecin, netot: 
Şi-a ridicat nevasta-n slăvi... 
Pân-a fugit cu un pilot. 
 
 
 

Noi bombe sexy la TVR 
 
Fetişcane, mic cu mare, 
Ies ca puii din găoace; 
Cinci la sută au chemare, 
Restul doar pe…vino-ncoace. 
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Epigrame 
 
 
 
Programatorul gay se destăinuie 

 
La bărbaţi, e-un fapt banal,  
Nu-i nimic misterios: 
Unii-s programaţi normal 
Alţii-s programaţi în…DOS. 
 
 
 

Unuia, cu şapca întoarsă 
 
Cozorocu-ntors la spate 
Şi privirile-i năuce 
Mă uimesc cum nu se poate: 
Ăsta vine…sau se duce? 
 

 
 

Sfat 
 
Urmează tainica poruncă 
Ce nu cunoaşte frontiere: 
Decât cocoaşă de la muncă, 
Mai bine burtă de la bere. 
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Sorin Olariu 
 
 
 
Propunere indecentă 

 
-Hei tataie, nu vrei sex? 
Zise-o domnişoară şuie. 
El, rămas puţin perplex: 
-Nu…c-amu’ primim din UE! 
 
 
 

Bal mascat cu Dracula 
 
Contele, pe-o biată fată 
Deghizată-n balerină, 
A recunoscut-o-ndată… 
După grupa sanguină. 
 
 
 

Uniunii Scriitorilor  
 
Uniunea e firească, 
Însă cine-o fi de vină 
Că în loc să îi unească 
Mai degrabă îi dezbină? 
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Băile Felix - un miracol 

 
Chiar din prima zi de băi 
Eu de cârje am scăpat 
Că prin fel şi fel căi 
Un ţigan mi le-a furat. 

 
 
 
În excursie la ruşi 

 
Rusul, fire libertină, 
N-o lungeşte la tocmeală: 
Dacă-i dai o sticlă plină, 
El îţi dă rusoaica…goală.  
 
 
 

Colac peste pupeze 
 
Gripa la galinacee 
Mai produce înc-un şoc: 
Toamna asta în licee 
Nu se ţine Miss Boboc. 
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Sorin Olariu 
 
 
 
 
Secolul vitezei la sat 

 
Mă uit de-un ceas cum o vecină 
Aleargă-n van dup-o găină 
Şi râd atunci ca un zălud 
C-avem şi noi în sat...Fast-Food! 
 
 
 

Mi-am pus ceasul după radio 
 
Stai să vezi numai ce show: 
Ceasul meu elveţian 
Mi l-am pus după radiou… 
Unde l-am uitat de-un an! 
 
 
 

Diviziunea muncii la rromi 
 
Au ieşit de dimineaţa 
Din căsuţa cu zorele: 
Ea s-a dus să facă piaţa, 
El, să facă…portofele. 
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Epigrame 
 
 
 
Unei soliste cam dezbrăcate 

 
Privind ţinuta ei de seară 
Te-apucă dintr-o dată greaţa 
Şi te întrebi dacă uşoară 
E muzica sau cântăreaţa? 
 
 
 

Scrisoare deschisă 
 
Soarta mi-este compromisă 
C-astăzi toată lumea ştie 
De scrisoarea mea deschisă… 
Din greşeală de soţie. 
 
 
 

Unei văduvioare 
 
Tinerică şi vădană 
Pe la toţi se bagă-n pat. 
Şi-uite-aşa dă de pomană 
Preaiubitului bărbat!… 

 
 
 

-13- 



Sorin Olariu 
 
 
 
Rugăciune matrimonială 

 
Dogele din vechea castă 
La Veneţia se roagă 
Să-şi găsească o nevastă… 
Semn că îi lipseşte-o doagă! 

 
 
 

De unde vine aviara 
 
Chestiunea este clară: 
Orice-ai face, cum o-ntorci, 
Gripa noastră aviară 
Ne-au adus-o nişte porci. 

 
 
 
Unei superbe pianiste 

 
Domniţa mea de farmec plină, 
Ce m-ai atins direct la cord, 
Mai las-o naibii, pianină, 
Şi hai s-o punem de-un acord! 
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Epigrame 
 
 
 
Limba noastră-i o comoară 

 
Toţi bărbaţii ştim de ce 
Limba noastră-i o comoară, 
Că-i un fel de Planul B, 
Când salvezi cu ea o seară. 
 
 
 

Zvonuri 
 
Despre vecinul auzii, 
Chiar azi, un zvon năucitor: 
L-au angajat la SRI 
C-a fost băiat…ascultător. 
 
 
 

Epitaf unei femei uşoare 
 
Ne-om aminti de bunătatea 
Acestui dulce îngeraş, 
C-a fost odată jumătatea 
A...jumătate de oraş. 
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Sorin Olariu 
 
 
 
Paradox românesc 

 
Pe plaiul nostru scump şi sfânt 
Exist-o logică ce-mi scapă: 
Deşi trudeşte la pământ, 
Ţăranu-i mai mereu la apă. 
 
 
 

Pile, Cunoştinţe, Relaţii… 
 
În Spitalul Militar 
Pot intra la orice oră: 
Soră-mea este portar 
Iar frate-miu e…soră. 
 
 
 

Retrocedare  
 
Cu lacrimile-n ochi şuvoi 
Plângeau ţăranii pe-nserate: 
Le-au dat pădurea înapoi… 
C-un kilometru jumătate. 
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Epigrame 
 
 
 
Cei trei Becali şi oile de aur 

 
Zi de zi măreţul clan 
Demonstrează tuturor: 
Una e să fii cioban 
Şi-alta e să fii…păstor. 
 
 
 

Unui aşa-zis epigramist 
 
În strofe n-ai nimic umor 
Iar rimele parcă s-ascund 
Ba-ţi mai lipseşte şi-un picior… 
Pe care ţi l-aş da în fund. 
 
 
 

Acord 
 
Blondina m-a convins uşor 
S-accept partida de amor 
Şi-i dau un milion de lei 
Dar numai cu Viagra ei. 
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Sorin Olariu 
 
 
 
Control medical de rutină 

 
Doctorul, complet miop, 
Fără ochelari la el, 
Uite-al naibii, stetoscop, 
Mi l-a pus pe portofel! 
 
 
 

Neurologul 
 
Pacienţi cu fel de fel 
De probleme neuro 
Vin cu sutele la el… 
De dolari sau euro. 
 
 
 

Ginecologul 
 
Doctorul recunoscut 
În eforturile sale 
Drept un mare Institul 
De Sondaje…Digitale. 
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Epigrame 
 
 
 
Dialog între două văduve profesioniste 

 
Din tinereţea zbuciumată 
Îmi amintesc mai abitir 
Cum ne mai petreceam odată... 
Bărbaţii-n rând, la cimitir! 
 
 
 

Studenţii în sesiune 
 
Terase, muzică şi bere… 
Aşa-i in fiecare seară 
De când profesorul le cere 
Să-nveţe tot pe dinafară. 
 
 
 

Sexul în secolul vitezei 
 
S-a făcut mai nou un studiu 
Care m-a lăsat perplex: 
Astăzi, dacă vrei preludiu’, 
Îl mai afli doar în DEX. 
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Tinerei poete Lory Cristea 

 
Mă uit la ea cu mult respect 
Si fluier a mirare după… 
Că are un picior perfect  
În versuri şi în…minijupă. 
 
 

 
Gardul şi pârleazul 

 
Azi, dacă le spui necazul, 
Fetelor le sari pârleazul 
Iar dacă le-arăţi şi cardul 
Au să-ţi sară ele gardul. 
 
 
 

Mărţişorul 
 
Cadoul cu tendinţă clară 
Pe care-un lup cu părul sur 
Îl dă la câte-o domnişoară 
Să-i meargă agăţatul...şnur. 
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Epigrame 
 
 
 
Meteahnă masculină 

 
Toţi bărbaţii au o boală 
Şi le tulbură destinul: 
Cum zăresc femeia goală, 
Cum ar vrea să-i facă…plinul! 
 
 
 

Gigi Becali 
 
Are capul cam pătrat 
Şi-i un pic cam din topor, 
Dar venitul său, ciudat, 
Este foarte rotunjor!… 
 
 
 

Moda mini la eleve 
 
Rămâi blocat instantaneu 
Ca dup-un kil de ţuică 
Văzând eleve de liceu 
Cu fuste tip…fiţuică. 
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Din folclorul hoţilor transfugi 

 
De eşti prins cu-o Învârtită, 
Treci la Sârba cea uşchită, 
C-altfel ţi se schimbă ruta: 
Joci Căluşul şi Bătuta… 
 
 
 

Măgarul 
 
Măgarul, dacă vrei să ştii, 
E-un patruped interesant 
Că face-atâtea măgării… 
Aproape cât un guvernant. 
 
 
 

Întrebare de baraj 
 
Subţiat la portmoneu 
Îndrăznesc o întrebare: 
Poţi plăti cu leul greu 
Şi femeile…uşoare? 
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Epigrame 
 
 
 
Geneză cu mici scăpări 

 
Dumnezeu, creând femeia, 
S-a fentat peste măsură: 
N-a-nzestrat-o, vorba ceea, 
Şi c-un plasture pe gură.  

 
 
 
Teoria evoluţionistă 

 
Auzind aşa, pe şest, 
Cum că omul le-ar fi frate, 
Fac maimuţele-un protest 
Pe motiv că-s de…primate. 
 

 
 
Unui rapper 

 
Cinci cercei într-o ureche, 
La genunchi i-s pantalonii, 
Merge ca lovit de streche, 
Doar pe şapcă-i scrie…Sony! 
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Dublarea turiştilor americani pe Litoral 
 

Normal! Turiştii-americani 
S-au şi dublat în România 
Că Billy cel de-acum doi ani 
Aud că şi-a adus soţia…  

 
 
 
Cadou nepotrivit  

 
Ieri, sărmanul cerşetor 
A primit calculator 
Dar se plânge: -Ce nasol 
Că Recycle Bin e gol! 
 

 
 
Efectele aviarei  
 

Când aud ce  zace 
’N boala cea haină, 
Uite, mi se face 
Pielea de…găină! 
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Epigrame 
 
 

 
Interogatoriu 

 
M-au dus aseară la Chestură 
Că scriu umor cu-anume tentă 
Şi-atât de mult mă descusură 
C-abia mă coase-o asistentă. 
 
 
 

Ministrului de Turism 
 
Permiteţi-mi doar să remarc 
De ce ministrul nostru plânge: 
Proiectul său, Dracula Park, 
A fost analizat la…sânge. 
 
 
 

Dracula Park se mută 
 
Ca nu cumva să strice mediul, 
Mutară parcul…Ce te miri? 
Că-n Capitală este sediul 
Adevăraţilor vampiri. 
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Sorin Olariu 
 
 
 
Planul Marshall  

 
Că n-am intrat în planul lor 
Se vede la români, uşor: 
În Vest, crescu venitul net 
La noi, crescu venitul…Niet! 
 
 
 

Patriotism 
 
„Fie pâinea cât de rea, 
Tot mai bine-n ţara mea!…” 
Îmi spunea aşa, pe-un ton, 
Nord-americanul John. 
 
 
 

Înarmare nucleară 
 
O nouă bombă, cum se ştie, 
Testează azi guvernul rus, 
Iar noi, de-atâta bucurie, 
Desigur, vom sări în sus. 
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Epigrame 
 
 
 
Citind Pădurea Spânzuraţilor  

 
Ce n-aş da s-aducă anu’ 
(Cel ce vine, evident…) 
Chiar pădurea lui Rebreanu 
Pe la noi, prin parlament 
 
 
 

Întrebare 
 
Cu Văcăroi şi cu Văcari, 
Cu fel şi fel de Bivolari, 
De ce, în loc să ia avânt, 
Zootehnia-i la pământ? 
 
 
 

Guvernanţii explică reforma 
 
Cu voci suave, cristaline, 
Ne-o spun aşa, ca între fraţi: 
Priviţi reforma foarte bine, 
Că alta nu mai apucaţi!… 
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Sorin Olariu 
 
 
 

Unui criminal de război 
 
Poartă-ntruna la rever 
Decoraţii, cruci de fier, 
Dar pe fibrele mătăsii 
Eu i-aş pune crucea…mă-sii! 

 
 
 

La criticul lăudat 
 
Ce critic mare şi vestit 
La provocat cucuie, 
Era pe când nu l-am citit… 
Azi l-am citit şi nu e! 
 

 
 

Căsătorie în stil american 
 
Din alte emisfere, 
Acelaşi rezultat: 
O lună doar, de miere, 
Şi-o viaţă de…rahat. 
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Epigrame 
 
 
 
Munca la negru 

 
O doamnă cu profil integru 
Lucrează zi de zi la negru, 
Dar cum câştigul e cam slab 
Lucrează şi la un arab. 
 
 
 

„Românul are şapte vieţi…” 
 
Românul are şapte vieţi, 
Trăind de azi pe mâine… 
Iar ghinionu-i, cum vedeţi, 
Că toate sunt de…câine! 
 
 
 

Cine fură miliarde… 
 
Dacă jefui ca o fiară, 
Şi cutezi să o înfrunţi, 
Nici o gardă financiară 
Nu te ia la bani mărunţi. 
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Lui Bill Clinon după episodul Monica  

 
Apropo de-acel…oral, 
Chiar acum am constatat: 
’Geaba ai Birou Oval 
Când ţi-e capul cam…pătrat. 
 
 
 

Fidel Castro ═ Pinocchio 
 
Seamănă ca picătura 
Cu păpuşa aia şuie: 
De minciuni li-i plină gura, 
Plus că sunt bătuţi în cuie. 
 
 
 

Licitaţie cu cântec la Avicola 
 
Licitaţia s-a dus, 
Însă toată lumea ştie 
Că acuma s-a produs 
Marea lor…găinărie. 
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Epigrame 
 
 
 
Adrian Năstase despre Iliescu 

 
Poporului să-i fie bine, 
O recunosc şi mă supun: 
Nea Nelu este -după mine- 
Conducătorul cel mai bun. 
 
 
 

Lichidare 
 
Mai-marii de la noi din ţară, 
COMTIMUL nostru-l lichidară; 
Iar eu vă spun, ca să se ştie, 
C-a fost o mare…porcărie! 
 
 
 

Variantă 
 
COMTIMUL nu-şi mai face planul, 
L-au pus pe lista de anexe… 
Vă spun cinstit eu, cetăţeanul, 
Că porcii nu mai au complexe! 
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Unei profesoare 

 
Profesoara de franceză 
S-a-nţolit cu tot dichisul… 
Plus, că şi-a făcut o freză 
Ce nici n-a văzut…Parisul! 
 
 
 

Vârsta la femei 
 
Mă ierte Bunul Dumnezeu, 
Dar nu mai vreau să fiu complice: 
Femeile din leatul meu 
De-o vreme-ncoace-mi sunt fiice! 
 
 
 

Streaptease 
 
La disco-barul din parcare 
Dansează din buric o fată; 
Ce lungă este în picioare!… 
Şi lungă şi (destrăbă)lată. 
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Citind romanul Răscoala  

 
Dedicat străbunei vetre, 
Din romanul cu pricína 
Mi-a plăcut ţăranul Petre… 
Răscolind-o pe Nadina. 

 
 
 

Dracula se întoarce 
 
Dracula, mare pişicherul, 
Şochează şi de-această dată 
Că şi-a împodobit reverul 
Cu-o foarte gíngaşă…muşcată. 
 
 
 

Mică deosebire 
 
Biata râmă, în Parcare, 
Se mira peste măsură: 
-Una-i să fii târâtoare 
Şi-alta-i să fii…târâtură! 
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Duduilor cu bluze scurte 

 
Cu buricul gol pe stradă 
Nu băgaţi străinii-n boală, 
Ci îi faceţi să ne creadă 
Un popor cu burta goală! 
 
 
 

Serialul „Tânăr şi neliniştit” 
 
Rulând de-un car de ani pe-aici, 
Ne bagă în mormânt pe toţi: 
L-am moştenit de la bunici 
Şi-l vom lăsa pentru nepoţi. 
 
 
 

Riscul meseriei  
 
Cic-ar fi murit un peşte 
În parcare, de vreun ceas... 
L-a călcat un T.I.R. pe deşte 
(Când se scărpina în nas.) 
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Vine toamna 

 
Aşa, ca de sfârşit de an, 
Gândesc cu calm şi cu măsură 
Să-mi bag şi soacra la borcan 
Că-i cea mai bună acritură. 
 
 
 

Auto-Replică 
 
Murătură sau dulceaţă, 
Despre soacră ştim atât: 
Şi-a propus întreaga viaţă 
Să îţi stea mereu în gât. 
 
 
 

Concurs de Miss 
 
Nu mai înţeleg deloc… 
Orice logică îmi scapă! 
Fetele-s frumoase foc 
Dar îmi lasă gura…apă! 
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Vârsta mea 

 
Douăzeci de primăveri 
Am făcut alaltăieri…  
Dar adun, stimate doamne, 
Şi vreo douăzeci de toamne. 
 
 
 

Afrodita 
 
Vezi zeiţa cea păgână 
Şi pe loc perplex rămâi: 
Chit că n-are nici o mână 
E-o femeie mâna-ntâi. 
 
 
 

În metrou 
 
Interpelat de-o damă-n mini, 
Eu i-am răspuns cu toată stima: 
-Acum, cobor la cap de linii… 
Pe vremuri, mă dădeam la prima! 
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Despre verbul a citi 

 
Un domn când se pretinde cult, 
E bine să citească mult… 
I-a spus, c-un zâmbet, scriitorul, 
Acelui ce-i citea…contorul! 
 
 
 

Unui pseudo-poet 
 
Tilică, un poet hai-hui, 
Rulând cu bicicleta-n goană, 
De-abia când a luat un cui 
Ajunse-aşa, să aibă…pană! 
 
 
 

Concediu 
 
Am ales dintr-o suflare 
Litoralul românesc, 
Că pe-aici şi când nu-i soare 
Preţuri sunt de te prăjesc. 
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Sunt intelectual sau ţăran din Banat? 

 
La-ntrebarea cu venin, 
Vă răspund aşa, deschis: 
Eu…Olariu Sorin, 
Sunt ce sunt şi mi-s ce mi-s! 
 
 
 

Pedeapsă grea 
 
Cu pata pusă într-o seară 
Pe sânii ei ispititori, 
El, pentru-o simplă Anişoară, 
Făcu vreo şapte…anişori! 
 
 
 

Accident 
 
Un poet infatuat 
Cam umbla pe Interzis 
Şi-a murit accidentat 
De maşina lui de scris. 
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Femeia 

 
Femeia-n lume-a fost creată 
Din coasta mea, vă spun: parol!… 
De-aceea, când e dezbrăcată, 
Ea lasă-n mine-aşa un gol. 
 
 
 

Adam 
 
Uite-aşa, că dintr-o coastă 
Dumnezeu i-a dat nevastă 
Şi-i făcea şi-o soacră, vere, 
Dar de unde-atâta fiere?… 
 
 
 

Modă în armată 
 
Colonelul Gigi Clanţă 
A intrat în ordonanţă… 
Şi-i plăcu la nebunie 
Odonanţei lui, Ilie! 
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Lui Marin Sorescu 

 
Trăgându-şi numele din soare, 
Poetul care azi e lipsă, 
Prin moartea lui fulgerătoare, 
Lăsă confraţii în eclipsă. 
 
 
 

Sfat unui amorez 
 
Ca s-o cucereşti de-ndată 
Şi să-i sari la noapte gardul, 
Nu-i da inima la fată, 
Dăruieşte-i sincer…cardul! 
 
 
 

Anorexicelor manechine 
 
Nu mai este nici o taină: 
Astăzi, standardele cer 
Ca să stea pe voi o haină 
Cum ar şede pe-un cuier. 
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Unei frumoase violoniste 

 
Stau aşa, privind pierdut 
La domniţa asta, brună… 
Doamne, pentru un sărut, 
Ce i-aş mai cânta în strună! 
 
 
 

Faliment 
 
Circulă prin urbe şoapte, 
Care tulbură la rânză: 
Cică fabrica de lapte 
N-ar mai face nici o brânză. 
 
 
 

Pamelei Anderson 
 
Sânii ei cu formă plină 
M-au convins că nici măcar 
AirBag-ul de la maşină 
Nu-i mai este necesar. 
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Admitere la Teologie 

 
Colegii se-ntrec între ei, benevol 
Să-şi facă în viaţa creştină un rol. 
Pe dânşii îî cheamă credinţa-n divin, 
Pe mine mă cheamă…Olariu Sorin. 
 
 
 
 

Epitaf poetului Aurel Rău 
 
Despre domnu-acesta, zău, 
Nu vă spun nici o minciună: 
Chit că-n lume a fost…Rău, 
A murit de moarte bună. 

 
 
La o nuntă gay  

 
Nunta cu perversiuni 
Tare mult m-a indispus; 
Lumea asta, oameni buni, 
S-a întors cu fundu-n sus!  
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Epigrame 
 
 
 
Masă rotundă la TV 

 
Un gând lăuntric mă apasă 
Privind discuţiile plate: 
Mai poate fi rotund-o masă 
Cu-atâtea capete pătrate? 
 
 
 

Alegeri în Basarabia 
 
E-o modă veche şi ciudată 
Ce-ngheaţă cântecul şi slova: 
Când Moscova strănut-o dată, 
E gripă mare în Moldova! 
 
 
 

Parlamentul 
 
Se zice că-i un fel de han, 
Un han specific românesc, 
În care unii dorm buştean 
Pe banii celor ce muncesc. 
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Noaptea, la vama italiană 

 
Surprins trecând desculţ, pe jos, 
Zicea românul plin de pizmă: 
-N-am vrut să trec fraudulos, 
Ci doar să-mi bag picioru-n cizmă! 
 
 
 

Ţărăniştilor 
 
Priveşti aşa, cu ochii-n zare, 
Şi n-ai de unde să-i mai iei 
Că s-au mâncat atât de tare 
De n-a rămas nimic din ei. 
 
 
 

Unui primar la nou mandat 
 
Pot acum cu-adevărat 
Pe primar să-l înţeleg: 
Gropile, el le-a păstrat 
Proştilor care-l aleg. 
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Campanie electorală 

 
Să mai câştige câte-un vot 
Şi-au pus afişe peste tot: 
Pe stâlpi, prin gări, prin aprozare, 
Ba chiar la…pompe funerare. 
 
 
 

Alianţe electorale 
 
Aspră-i zbaterea şi chinul 
Pân-ajungi să-ţi umpli sacul: 
Dacă vrei să treci scrutinul, 
Fă-te frate şi cu dracul!... 
 
 
 

Trasul curelei 
 
Azi, când totul se scumpeşte 
Şi guvernul ne-abureşte; 
Unii-şi trag cureaua-n silă, 
Alţii-şi trag maşini şi vilă! 
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Modalitate de examinare 

 
Un profesor în etate 
Relata un fapt banal: 
-Azi, studentele, mai toate, 
Sunt mai bune la…Oral. 

 
 
 
Unu Mai Muncitoresc  

 
Întâiul Mai Muncitoresc 
E ziua celor ce muncesc 
Iar restul zilelor din ani 
E-a celorlalţi, care au bani.  

 
 

 
De gustibus… 

 
Un canibal, plin de emfază, 
Spunea că-i mort după femei; 
Brunete, blonde…nu contează! 
(Când sunt gătite, cu mujdei…) 
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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 se sparge-un silicon? 
 

 
 

Adrian Năstase-Şapte Case 
 
Nu-i deloc bogat Năstase, 
Bombo n-are şapte case!… 
Ba vă spun şi nu m-ascund: 
E de-a dreptul…rupt în fund! 
 
 
 

Femeile 
 
Sunt ciute suple, graţioase, 
Cu ochi frumoşi şi sâni superbi. 
Cu cât sunt ele mai frumoase 
Cu-atât sunt soţii lor mai…cerbi. 
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Domnişoara Pogany 

 
Despre domniţa lui Brâncuşi 
Se spune-n şoapte pe la uşi 
C-ar fi plecat tiptil, din ţară, 
Că nu mai este domnişoară. 
 
 
 

Vin turcii… 
 
Ne calcă turcii-n valuri, iară, 
Ca-n vremurile de-au apus, 
C-au auzit: la noi în ţară 
Mai toate sunt cu fundu-n sus. 
 
 
 

Bancnota de 500.000 lei 
 
Când Vlaicu pe bancnote zboară 
Produce-n ţară numai vaier… 
E clar (pentru a câta oară?) 
Că leul nostru e în aer. 
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Creştere economică zero 

 
Lansând-o astăzi ca formulă 
Aş vrea să-i văd pe guvernanţi 
Cu creşterea aceasta nulă 
Şi în postura de amanţi! 
 
 
 

Politicianului-poet Vadim Tudor 
 
Propun ca de acum ’nainte, 
Pe domnu-acesta plin de har 
Să îl alegem preşedinte… 
(La un cenaclu literar!) 
 
 
 

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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Lui Antonie Iorgovan, părintele Constituţiei 

 
De umeri în zadar ridic 
Şi nu găsesc soluţie: 
Cum poate fi aşa voinic 
Dar slab de…constituţie? 
 
 
 

Retrocedare 
 
Cu lacrimile-n ochi şuvoi, 
Plângeau ţăranii mei, săracii. 
Le-au dat pădurea înapoi… 
Dar unde naibii sunt copacii ? 
 
 
 

Corupţia 
 
Aleşii noştri, fain-frumos, 
Ne-o spun mereu şi nu se-ascund 
Că sunt corupţi până la os… 
Iar noi suntem (co)…rupţi în fund. 
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"Românul are şapte vieţi..."  

 
Românul are şapte vieţi 
Şi-o fire cam vicleană: 
Le-ar da pe toate, cum vedeţi, 
Pe una-americană...  
 
 
 

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…) 
 
 
 

După Congresul al XIV-lea al PCR 
 
Într-o ţară-n pragul comei, 
Te întrebi cuprins de draci: 
-Noi suntem urmaşi ai Romei 
Sau mai mult (aplau)daci? 
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Mărţişorul tânărului profesor 

 
Pe sărmanul profesòr, 
O elevă cu virtute, 
L-a făcut c-un mărţişor 
De trei chile patru sute... 

 
 
 
Nuntă între doi bărbaţi 

 
Nu mă mir că s-au luat 
Un bărbat c-un alt bărbat… 
Doar că-mi pun o întrebare: 
Care oare-i socrul mare?!? 
 
 
 

Fleac 
 
Renunţarea la fumat?! 
Lucru simplu, fumători!… 
Numai eu, ce m-am lăsat 
De vreo…douăzeci de ori! 
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Unui poet care scrie în grai bănăţean 

 
În strofa ta-i un singur bai, 
Dar baiul ăsta-i kilometric… 
Că una-i un picior de plai 
Şi alta e piciorul…metric. 
 
 
 

Profesoarei de Numismatică 
 
Numismatica-i uşoară, 
Dar e greu să te confrunţi 
Cu aşa o profesoară 
Când te ia la…bani mărunţi. 
 
 
 

Despre ratingul României 
 
Aleşii noştri fac prostii 
Şi-atâta sar de-o vreme calul, 
Încât nici Marx n-ar investi 
În ţara asta…Capitalul. 
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Publicaţiei Prima Oră 
 
Insipidă, incoloră… 
E o foaie cam ciudată! 
De-o citeşti la prima oră 
Ziua toată ţi-e stricată. 
 
 
 

Sfat bărbaţilor 
 
De vă puneţi (vorba ceea!) 
Orişicare dintre voi 
Cu alcoolul sau femeia… 
Veţi ieşi pe locul doi! 
 
 
 

Unei eleve 
 
Pe la ore-i tot absentă, 
Doar de discoteci e-avidă; 
Şi-a rămas şi repetentă 
…Şi gravidă. 
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După Olimpiada "Sidney 2000" 

 
Ne-o demonstrează azi, concret, 
Concursurile faste: 
Românul s-a născut poet, 
Româncele…gimnaste! 
 
 
 

Jurnaliştilor de la Copita 
 
M-a pus acum un ceas ispita 
Să iau această foaie-n mână… 
Şi-am înţeles: voi cu copita 
Loviţi de fapt…limba română. 
 
 
 

Profesorului meu de latină 
 
Domnule cu-o limbă 
Ce nu se mai poartă… 
Du-te şi te plimbă 
Şi mai las-o…moartă! 
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Minijupele 

 
Sunt haine pline de lipici, 
Pe post de fuste sau de rochii; 
Cu cât acestea sunt mai mici, 
Cu-atât mai mari…se cască ochii. 
 
 
 

Aluzie 
 
Când mândra ţi se-mpodobeşte 
Cu trandafirul la ureche 
O spune astfel, pe muţeşte, 
Că are chef să se...înţepe. 
 
 
 

Câinele 
 
Definirea lui e clară: 
Câinele e o potaie 
Căreia, la noi în ţară, 
Multă lume, frunze-i taie. 
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Amintiri de la Mineriade  

 
Vin ortacii!...I-am văzut 
Printre căşti şi printre scuturi; 
Au ieşit acum din şut 
Ca să ia Guvernu-n...şuturi.  
 
 
 

Lui Saddam (sfat tardiv)  
 
Un proverb ghiduş 
Zice negreşit: 
De te pui cu Bush, 
Vei sfârşi...bushit! 
 
 
 

Fotbal feminin 
 
Mi-am cumpărat bilet cu loc 
La meciu-acestor tinerele, 
Că poate la sfârşit de joc 
Îşi schimbă bluzele-ntre ele. 
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Unei studente la Geografie 

 
Aud că mai mereu te urci 
În TIR-uri la şoferii turci… 
Dar sunt convins că te-ai urcat 
Doar ca un ghid licenţiat. 
 

 
 
Mărţişorul  

 
Simbolul care vrei-nu vrei, 
Îţi spune lucrurile-n faţă: 
Fidelitatea -la femei- 
Atârnă de un fir de aţă. 
 
 
 

Auto-show cu fete sexy  
 
Uite că ne-aduse anul 
Auto-show în România: 
-Ia Toyota, ia Merţanul!... 
Şi-o româncă: -Ia D-aciia!  
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Dialog la un bar de noapte 

 
-Am, domniţă, o-ntrebare… 
Aş putea ca să ţi-o pun? 
-Da!…în spate, la parcare… 
Zece mărci!…Ce zici, e bun? 
 
 
 

Cântăreţei Paula Seling 
 
Semnează astăzi, disperaţi, 
Mulţime mare de bărbaţi : 
„Ce dulce-i când apare-n ring!” 
Toţi fanii Paulei Se…ling. 

 
 
 
Unui cocoşat 

 
E-atât de cocoşat, bietul, 
Încât se spune despre el 
Că şi pentru-a spăla parchetul 
Se suie pe un scăunel. 
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Celor care se miră că urmez Teologia 

 
Nu-i vorba nicidecum de har 
Şi nici că slujba e bănoasă; 
Urmez Teologia doar… 
Să-mi fac nevasta preoteasă! 
 
 
 

Femeilor cu multe bijuterii  
 
Umblând aşa-mpopoţonate 
Mă fac mereu să râd de ele 
Că pot afla a lor etate 
Ca la copaci, după inele...  
 
 
 

Unei roşcate 
 

Îi cade bine că-i roşcată 
Şi-i cade bine că-i fardată… 
Dar ascultaţi la mine şusta: 
Mai bine-ar fi să-i cadă fusta! 
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Epigrame 
 
 
 
SUA exportă Democraţie în Irak  

 
Se încinge bătălia 
Dar un lucru este cert: 
În Irak, Democraţia 
E luată...în deşert.  

 
 
 
Încălzirea globală 

 
Zice-un moş mâncat de boală 
Şi de ani…Vreo sută zece: 
-Încălzirea cea globală 
Cred c-o să mă lase rece! 
 
 
 

Salon auto sexy 
 
La salon ca şi repere 
Se reţin două figuri: 
Nouăzeci de cai putere 
Plus o iapă în călduri. 
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Când miliardarii se însoară  

 
Mulţi nehotărâţi în viaţă, 
Cum e domnul Columbeanu, 
Când e să-şi aleag-o soaţă 
Pur şi simplu dau cu banu'.  
 
 
 

Oglindă, oglinjoară...  
 
Rog, răspunde-mi înapoi 
Fermecată oglinjoară: 
Cine-o fi-n curând la noi 
Cea mai tare văduvioară? 
 
 
 

Paradă gay  
 
Când îi vezi rămâi năuc 
Şi te-ntrebi în mod firesc: 
Dacă nu se reproduc 
Cum aşa de se-nmulţesc?  
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Autorului unui roman istoric  

 
Romanul tău, nimic de zis, 
Este istoric, doar se ştie 
C-a stat cinci ani în manuscris 
Şi douăzeci în librărie…  
 
 
 

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! 
 

  
 
Simbolul mărţişorului 

 
Două fire răsucite 
Prinse-n haina găurită, 
Spun aşa, pe ocolite, 
Că femeia-i cam sucită.  
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Naştere de tripleţi 

 
Duduia care tocmai naşte 
Tripleţii negricioşi şi slabi 
Sunt sigur că-i va recunoaşte 
De la o poştă!…Cu arabi. 
 
 
 

Căsnicia 
 
Primii ani sunt cei mai grei, 
Poţi să spui că sunt teribili, 
Iar după ce treci de ei, 
Ceilalţi sunt...imposibili! 
 
 
 

Întrebare 
 
M-am gândit şi eu aseară, 
Cam stresat, c-aşa mi-e felul: 
Oare gripa aviară 
Mi-afectează…cocoşelul? 

 
 
 

-70- 



Epigrame 
 
 
 
La vederea unei minijupiste  

 
-Niii, la ea!...zicea bădia 
Nii, fătuca asta faină!… 
Astăzi, lumea-n România 
Nu mai are bani de-o haină!  
 
 
 

Despre părul pubian  
 
Când ţi-apare alb, un floc, 
Este semn că ai noroc... 
Când ţi-apar mai mulţi, îţi spun, 
Este semn că...noroc bun!  
 
 
 

Vizită medicală  
 
Doctorul se uită grav, 
Dar în sinea-i bucuros: 
Pacientu-i rău bolnav, 
Portofelu-i... sănătos. 
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Partea bună a încălzirii globale  

 
Cred că toţi bărbaţii solo 
Mulţumesc mamei naturi 
C-au să vadă ici şi colo 
Dame multe în călduri.  
 
 
 

Fata-i fată cât e fată… 
 
Chestiunea-i delicată 
Şi sfârşeşte-n compromis: 
Fata-i fată şi-i tot fată 
Până când devine...Miss!  
 
 
 

Gestul fotbalistului Zidane 
 
Un gest cam animalic 
La meciul de aseară: 
Zidane, cocoşul galic, 
A dat în aviară… 
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La nunta unui rugbist cu o scriitoare  

 
A luat-o după lege 
Şi la bine şi la greu 
Că doar ea poate-nţelege 
Ce-i acela...un eseu. 
 
 
  

Despre impotenţa masculină  
 
La bărbaţi, cu insistenţă 
Vă repet că nici măcar 
Nu există impotenţă, 
Doar...neveste fără har.  
 
 
 

Viaţa ca un proverb  
 
Dragii mei, vă spun aşa, 
Un proverb de nota 10: 
Viaţa asta-i foarte grea, 
Dar norocul e...că trece.  

 
 
 

-73- 



Sorin Olariu 
 
 
 
Proful de mate se scuză  
 

A fost o simplă întâmplare... 
Studenta mea de la seral 
Sătulă de imaginare 
Dorea şi-un număr…mai real!  

 
 
 
Ah, femeile!  
 

De femei care m-adoră 
Am avut şi tot am parte; 
Ieri au fost trei intr-o oră… 
La lansarea mea de carte.  
 
 
 

Boală grea  
 
Soaţa-mi zice că mă lasă, 
Pe bolnavi nu dă doi bani 
C-am probleme cu-o mucoasă. 
Blondă...Optsprezece ani.  
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Solistul de Operă la Poştă  

 
La ghişeu, la Poşta Mare, 
Zice-un bas, cu gât de zimbru: 
-Pot trimite o scrisoare? 
-Numai dacă aveţi...timbru! 
 
 
  

Epitaf unei femei uşoare  
 
Doamna ce-a băgat în boală, 
Pe saltea, puhoi de fani, 
Stă şi-acum orizontală, 
Însă nu primeşte bani.  
 
 
 

Uneia, cu sot beţiv  
 
Povesteşte soaţa: 
-Jumătatea mea 
Nu-mi mănânca viaţa, 
Ci mai mult mi-o bea.  
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Nicoleta Luciu vrea o nouă operaţie de sâni 
 
Dacă vrei cumva schimbare, 
Iaca-ţi spun aşa, cuminte: 
Sânii-s buni, deci prin urmare, 
Ataşează-le-altă minte...  
  
 
 

Băsescu a cerut: Fără şpagă!  
 
Ieri ne-ai spus-o fără şagă 
Să mai renunţăm la şpagă 
Şi te miri că faci hernie 
Când susţii aşa prostie?  
 
 
 

Mariaj fericit  
 
Ştiţi, soţia şi cu mine, 
Ne-mpăcam chiar foarte bine... 
Doar că uite, din exces, 
Ne-mpăcam puţin cam des! 
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Cum am pozat în Play-Boy  
 
Dezbrăcat lâng-o mimoză, 
Am pozat cu multă artă. 
Titlu-l veţi lua din poză: 
Blondă cu natură moartă.  
 
 
 

Moni şi cu Iri – împotriva firii  
 
Şefa clasei se mărită 
C-unul de 50 de ani. 
Ea, o minte strălucită, 
El o minte...doar cu bani.  
 
 
 

Datorii, datorii… 
  

Suma creşte an de an 
Şi mă-ntreb a cui e vina 
Că pe steagu-american 
Scrie astăzi…Made-n China? 
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Băsescu către parlament  
 

Dragă parlament suprem  
Eu îţi spun de pe acum:  
Jur c-o să ne revedem  
După referen…dum-dum! 
 
 
 

Studenta la Filologie 
 
Ziua-nvaţă, să cunoască, 
Limba noastră românească 
Iară seara, prin cămine, 
Studiază limbi străine. 
 
 
 

Paradoxalul celular  
 
Celularul, pot să zic 
Că-i amicul din dotare 
Ce, cu cât îl ai mai mic, 
Cu atât te dai mai mare. 
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După moartea epigramistului  

 
De la unul mai robust, 
O învăţătură scurtă: 
E de-ajuns şi-un simplu bust 
Dacă n-aveţi bronz de burtă.  
 
 
 

Cum am terminat Şcoala de Fete  
 
Fără urmă de regrete 
Şi desigur, fără pile, 
Am gătat Şcoala de Fete... 
În trei nopţi şi două zile.  
 
 
 

Obicei mioritic  
 
La musulmani e-un obicei: 
Bărbat cu patru-cinci femei. 
La noi în ţară, cum ştiaţi, 
Femeia ţine cinci bărbaţi...  
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Când un bărbat cere mâna unei femei?  

 
În pornirile-i infame, 
Un bărbat cât de hai-hui, 
Cere mâna unei dame... 
Când s-a săturat de-a lui. 
 
 
 

Mireasa "virgină"  
 
Jurase chiar-naintea punţii 
C-ar fi virgină, c-ar fi STAS... 
I-a curs şi sânge-n noaptea nunţii, 
Când mirele-a pocnit-o-n nas.  
 
 
 

De ce Adam şi pe urmă Eva?  
 
Dumnezeu şi-a spus în minte 
Că sublimul pe planetă 
Cere-o schiţă înainte 
Pe-urmă opera completă.  
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România, încotro?  

 
Românul nostru, plin de zel, 
Întoarce faţa spre Apus: 
Mai bine Varză de Bruxelles 
Decât Salată a la Russe!!!  
 
 
 

Efectele gripei aviare 
 
Mă-nervează aviara 
De îmi vine să m-omor! 
Soaţa mea, de-acuma, seara, 
Nu-mi mai spune: -Puişor!... 
 
 
 

Băsescu înjură un ziarist  
 
Multe cărţi o fi citit, 
Dar ciudatului matroz 
Numai una i-a priit: 
Vrăjitorul din GăOz... 
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Chef de Chef  
 

Eu aş mai sta dar nu mă lasă 
Nevasta plină de venin 
Care mă ia mereu acasă 
Cam pe la zece…ţuici şi-un vin.  

 
 
 
“Veşnicia s-a născut la sat”  
 

Cuvântul ăsta minunat 
Ce arde ca o flăcăruie, 
E clar că s-a născut la sat... 
Şi va muri direct în UE.  

 
 
 
"Cireşarii", azi  
 

Circulă prin ţară glume 
Că sărmanii Cireşari 
Au crescut, s-au dus în lume 
Să devină...Căpşunari.  
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Liderul iranian îi ameninţă pe israelieni  

 
Nu vă spun nimica nou: 
Veţi trăi prin catacombe 
Când o să vă dăm cadou 
Un covor persan...de bombe.  
 
  
 

Acţiunea Dosariada  
 
Acţiunea ne arată 
Printre alte multe fapte 
Cum o doamnă deputată 
A căzut ca...musca-n lapte.  
 
 
 

Nou medic chirurg în oraş  
 
De când chirurgul a-nceput 
Să opereze-n tihnă, 
Nici un gropar n-a mai avut 
Concediu de odihnă.  
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Scrisoare din Cuba 

 
Fidel Castro-i mort, citeam, 
Un email de la Hortensia, 
Doar că l-au mai scos în geam 
Să-i mai vin-o lună pensia. 
 
 
 

Epitaf unei poetese  
 
Se zvoneşte-acum, duduie, 
C-au să-ţi facă o statuie; 
Lemn, esenţă nu prea rară, 
Ca şi dumneata, uşoară.  
 
 
 

La Măcelărie 
  
Prin raion, arzând ca jarul, 
O duduie,-n draci se plimbă, 
Pe-urmă-ntreabă măcelarul: 
-Vrei să-mi dai şi mie-o limbă?  
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Mi-a pus Dumnezeu mâna-n cap!...  

 
Zâmbind, o tânără poetă 
Mi-a spus că-i meşteră la rime 
Şi m-a rugat, aşa, discretă, 
S-o studiez în profunzime. 
 
 
 

Jiji Becali 
 
Becali-al nostru, pe cuvânt, 
E-o bombă care face: fâs! 
Luptând cu-atâtea mori de vânt, 
Te face ca să mori...de râs.  
 
 
 

Sfat lui Băsescu 
 
Matrozului îi dau un sfat: 
Mai bine s-o întindă 
Decât să fie suspendat… 
Precum Saddam, de-o grindă. 
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Război în Liban pentru doi soldaţi israelieni  

 
În probleme evreieşti 
S-a greşit de-acum destul: 
Cum adică să-i răpeşti 
Chiar pe...Iţig şi pe Ştrul?  
 
 
 

Cel Mai Mare Român 
 
Discutau nişte bătrâni 
Care top e de făcut: 
Cel mai mare din români 
Sau cel mai...binecrescut?  
 
 
 

Visul oricărei femei  
 
Făt-Frumos venind călare 
E supremul ideal; 
Orice domnişoară-l are... 
Evident, vorbesc de cal. 
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Tănase, mai tare decât Tutankamon  

 
Va primi şi el elogii, 
Nu încape îndoială, 
Dacă află-arheologii 
Piramida lui...nazală.  
 
 
 

Românul are şapte vieţi  
 
Românul are şapte vieţi 
Şi nu-s destule încă... 
Sunt toate, după cum vedeţi, 
Mâncate de româncă.  
 
 
 

Epitaf unui procesoman  
 
Stă pe spate, nemişcat, 
Un procesoman de soi, 
Care-aşteaptă-nfrigurat 
Judecata De Apoi...  
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Mulţumim din inimă Partidului  
 

Şoimi ai Patriei am fost 
Şi-ţi vom mulţumi frecvent  
Că ne-ai dat arìpi şi-un rost: 
Să zburăm în Occident...  

 
 
 
Brigada Moravuri în acţiune  
 

Poliţiştii, prin Parcare, 
Se-apucară ici-colea, 
Ca femeilor uşoare 
Să le facă viaţă grea.  

 
 
 
La semafor  
 

Jandarmul înşfăcă pietonul 
Să fac-o mică demonstraţie: 
Masaj pe spate cu bastonul 
Pentru-o mai bună…circulaţie. 
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Cu colindul prin Europa  
 

Chiar acum de Sărbători 
Europa se extinde 
Cu români nerăbdatori 
Să înceapă s-o colinde. 
 

 
 
Paradoxul românului  
 

Când românii sunt pe-afară 
Suferă din dor de ţară... 
Iar în ţară se usucă: 
Suferă din dor de ducă. 
 

 
 
Control medical  
 

 M-a cătat un doctor bun, 
Cu o pregătire-aleasă, 
Însă-i vremea să vă spun 
Că nu m-a găsit acasă. 
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Integrare în UE  
 

Vom fi europeni şi noi... 
Va fi mai bine, nu contest: 
Din vest vor curge euroi 
Precum şi galbeni mulţi, din est. 
 

 
 
Ludovic XVI  
 

Un rege, mare om de stat, 
Trăia printre francezi, odată, 
Dar dânşii l-au ghilotinat 
Că prea era dintr-o bucată. 
 
 

 
România, ţară bananieră?    
 

Iaca, suntem bananieri, 
Dacă unii-aşa or vrea… 
Şi, să fim ospitalieri, 
Eu le dau banana mea! 
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Italia expulzează mii de români  

 
Nu c-aş face pe deşteptul, 
Dar întreb, cuprins de pizmă: 
Cine-i dă Italiei dreptul 
Să se poarte ca o...cizmă? 
 
 
 

Condamnarea comunismului  
 

Comunismul a căzut, 
Îndoieli nu mai încap… 
Dar acuma s-a văzut 
Că-i căzut direct în cap. 

 
  
 

Confesiunea unei blonde  
 

Aflată-n ziua de salariu 
Duduia blondă se făleşte: 
Mă duc să-mi cumpăr un acvariu 
Că am nevoie de un peşte. 
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Plângere la Oficiul de Şomaj 
  

De ce-i trecută că şomează 
Şi ia bănuţii după plan, 
Vecina, care-acum lucrează... 
Vreo trei arabi şi un broscan? 
 

 
 
Renunţare  
 

Citeam prin presă, bunăoară: 
"Ţigara, şpriţul...te omoară!" 
De-atunci, sunt tare îngrozit 
Şi m-am lăsat brusc...de citit. 

 
 
 
Oana Zăvoranu în PRM  
 

Cu vocea stinsă de durere 
Spunea Vadim la o băută: 
Partidul nostru e-n cădere 
Şi-i prinde bine-o...paraşută. 
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Un epigramist la stomatolog 
 

-Domnu' doctor, zi-mi, în fine, 
Cum să-mi protejez dantura? 
-Spal-o zilnic, cât mai bine, 
Plus, încearcă să-ţi ţii gura! 

 
 

 
Unuia, cu multe diplome 
 

Ţi-am spus-o clar şi-n alte dăţi, 
Deci nu e nouă informaţia: 
Când ai prea multe facultăţi, 
Îţi afectează...educaţia! 

 
  
 

Iarba verde de acasă 
 

Iarba verde de acasă 
O iubeşti pân-ai să mori. 
De-aia emigrăm în masă 
După nişte "verzişori". 
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Tăriceanu cheamă românii înapoi în ţară 
 

Ne cheamă ţara înapoi 
Pe cei demultişor plecaţi, 
Sperând din inimă ca noi 
Să fim români înapoiaţi. 

 
 
 
Meşterul Manole 
 

E primul care-a demonstrat, 
În stilul său cel genial, 
Un lucru de necontestat: 
Că Bodybuildingu-i mortal! 

 
 
 
De vorbă cu o blondă 
 

O blondă cu zulufi pe frunte 
Mi-a spus odată şi-o citez: 
Prefer vacanţele la munte 
Că pot să mă…oxigenez. 
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Doctorate, doctorate... 

 
Când furi de la un singur om, 
L-ai plagiat...şi eşti în pom. 
Când furi de la mai mulţi, eşti mare: 
Faci muncă grea, de cercetare. 
 
 
 

Scandal la Tarom  
 
Am citit aseară-n presă 
Cum că doamna stewardesă 
L-a-nşelat pe-al ei bărbat 
Cu pilotu-automat...  
 
  
 

Monica Lewinski  
 
Doamna care-a dat povaţă 
Altor doamne, prea cuminţi, 
Cum să reuşească-n viaţă 
Fără-a strânge mult din dinţi.  
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Lui G.W. Bush, rămas fără ceas în Albania 

 
Cer iertare că-mi bag nasul, 
Şi-am să-ţi stric aureola 
Dar problema nu-i cu ceasul, 
Ci că ţi-ai pierdut busola!… 
 
 
 

Ţigancă împuţită  
 
Şi-uite-aşa, că cetăţeanul 
Se întreabă azi în gol: 
Cine-a fost de fapt ţiganul 
Care s-a ’necat la Mall?. 
 
 
 

Tineretul, viitorul ţării  
 
Se-aşteaptă de la tineret 
Să schimbe ţara-n mod concret, 
Iar tineretul, ca urmări, 
O schimbă...dar pe alte ţări. 
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M-a căutat un psihiatru 

 
M-am trezit c-un psihiatru. 
L-au trimis vecinii mei, 
Revoltaţi că-ncep să-i latru... 
Când se miaună-ntre ei. 
 
 
 

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. 
 
  
 

Nuntă Gay 
 
Chestiunea e că mirii 
Nici măcar nu se ascund: 
Din pocalele iubirii 
Sorb de-acum până la fund. 
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Ghicitoare textilă cu divorţ  

 
Un pulover demodat 
Şi cu ţesătura-ngustă 
Nu ştiu cum s-a întâmplat 
Că s-a încâlcit cu-o fustă.  
 
 
 

De ce a câştigat Băsescu  
 
Doar în filmele făcute  
De yankeii cei cu toane  
Poţi să vezi cum Cei 300  
Bat cinci-şase milioane.  
 
 
 

Femeia ca o casă  
 
E-o vilă tare-ospitalieră 
Pe la parter, etaj, dar iată 
Că la mansardă-i garsonieră 
Micuţă şi nemobilată!  
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Vizită la stomatolog 

 
Dau cu capul de perete 
Că dentistul, pui de lele, 
Mi-a extras, pe îndelete, 
Bani mai mulţi decât măsele! 
 
 
 

Bun de plată  
 
Trebuia s-aplic, se pare, 
Ce m-au învăţat părinţii: 
Portofelul din dotare 
Să-l fi apărat cu dinţii. 
 
 
 

Unui invidios  
 
Zău că-i fără de egal 
Tipul ăsta mititel: 
Eu îl iau de papagal, 
El mă ia de…cocoşel! 
 
 
 

-99- 



 
 

CUPRINS: 
 
Din volumul: 
 
Glume noi din diaspora pe-nţelesul tuturora………….…pag. 3 
 
 
Din volumul: 
 
Cartea-i mică dar furnică………………………………….pag.25 
 
 
Din volumul: 
 
Urzici pentru mari şi mici…………………………….……pag.45 
 
 
Din volumul: 
 
Vând epigrame şi catrene la standarde europene…….pag.65 
 
 
 
 
ISBN: 978-973-8931-61-9 
 
Adresa de email: sorinolariu@comcast.net 
 
 

-100- 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /!!HelveticaBold
    /!!HelveticaItalic
    /!!HelveticaPlain
    /!!TimesBold
    /!!TimesBoldItalic
    /!!TimesItalic
    /!!TimesPlain
    /0HelvRBold
    /0HelvRBoldItalic
    /0HelvRItalic
    /0HelvRNormal
    /1TimesRBold
    /1TimesRBoldItalic
    /1TimesRItalic
    /1TimesRNormal
    /AbadiMT-CondensedLight
    /ACaslon-BoldOsF
    /ACaslon-SemiboldItalicOsF
    /Adelaider
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /Agnita
    /Aiud
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /Alexandria
    /AlexeiCopperplate
    /AllegroBT-Regular
    /Altor
    /Amaradia
    /AmazoneBT-Regular
    /Amyr
    /AndaleMono
    /Anina
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Italic
    /Apahida
    /ArchaicRoman
    /Arial
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /ArialBold
    /ArialBoldItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialItalic
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialTM
    /ArialTMBold
    /ArialTMBoldItalic
    /ArialUnicodeMS
    /ArialUpRBold
    /ArialUpRBoldItalic
    /ArialUpRItalic
    /ArialUpRRegular
    /AstrologyRegular
    /AUREAS
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /Azuga
    /BadCabbageICG
    /BadlocICG
    /BakerSignet
    /BanffPSMT
    /BangkokPSMT
    /BangPlain
    /BankGothicBT-Medium
    /Bard-Normal
    /Bardnr
    /Batang
    /Beius
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BergellPlain
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BickleyScriptPlain
    /BigTopr
    /Bodoni-Book
    /Bodoni-BookItalic
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Bosanovanr
    /Botosani
    /Bran
    /Brasov
    /BrasovBold
    /BrasovLight
    /BremenBT-Bold
    /BroadbandICG
    /Brochurer
    /BronxPlain
    /Bucuresti
    /BucurestiBold
    /BucurestiLight
    /Buzau
    /CaflischScript-Bold
    /CaflischScript-Regular
    /Calarasi
    /Caligraf-W
    /CalistoMT
    /Calligraph
    /Calligraphic421BT-RomanB
    /Calligraphic810BT-Italic
    /Calligraphic810BT-Roman
    /CamelliaDEE
    /Carei
    /Carletonr
    /Castanetr
    /CenturionOldPSMT
    /Century
    /Century725BT-Black
    /Century725BT-Bold
    /Century725BT-BoldCondensed
    /Century725BT-Italic
    /Century725BT-Roman
    /Century725BT-RomanCondensed
    /Century731BT-BoldA
    /Century731BT-BoldItalicA
    /Century731BT-ItalicA
    /Century731BT-RomanA
    /Century751BT-ItalicB
    /Century751BT-RomanB
    /CenturyExpandedBT-Bold
    /CenturyExpandedBT-BoldItalic
    /CenturyExpandedBT-Italic
    /CenturyExpandedBT-Roman
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Bold
    /CenturyOldstyleBT-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Roman
    /CenturyOldStyleRegularR
    /CenturyOldStyTEE-Bold
    /CenturyOldStyTEE-Regu
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Bold
    /CenturySchoolbookBT-BoldCond
    /CenturySchoolbookBT-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Italic
    /CenturySchoolbookBT-Monospace
    /CenturySchoolbookBT-Roman
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CenturySchTEE-Bold
    /CenturySchTEE-BoldItal
    /CenturySchTEE-Regu
    /CenturySchTEE-ReguItal
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /Chalkr
    /CharlesworthBold
    /CheltenhamItcTEE-Bold
    /CheltenhamItcTEE-Book
    /ChillerPlain
    /CityDEE-Bold
    /CityDEE-Ligh
    /CityDEE-Medi
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /Cobadin
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialScrDEE
    /CommercialScriptBT-Regular
    /CompactaPEE-Blac
    /Constanta
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Coronet
    /Costinesti
    /Cottonwood
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /Craiova
    /Critter
    /CushingItcTEE-Heav
    /CushingItcTEE-HeavItal
    /Daia
    /DancinPlain
    /DauphinPlain
    /English111VivaceBT-Regular
    /EraslightrPlain
    /EstrangeloEdessa
    /ExPonto-Regular
    /Florencer
    /FrancePSMT
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrizQuaFrBoldItalic
    /Fujiyama2PSMT
    /FujiyamaExtraBoldPSMT
    /FujiyamaLightPSMT
    /FujiyamaPSMT
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturacondrBold
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /GatineauPSMT
    /Gautami
    /GeographicSymbolsNormal
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GlacierrItalic
    /GoldenOldStyler
    /Gothic-Thirteen
    /Goudy-ExtraBold
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GraphiteLight
    /GreekC
    /Greek-Regular
    /GreekS
    /GriffonShadowr
    /Haettenschweiler
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /HelveticaBoldItalic
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-BR
    /HelveticaItalic
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaPlain
    /HelveticaRO
    /Helvetica-ROBlackItalic
    /HelveticaROBold
    /HelveticaRoBold
    /HelveticaROBoldItalic
    /HelveticaROCondBlack
    /HelveticaROCondBlackItalic
    /HelveticaROCondensed
    /HelveticaROCondensedBold
    /HelveticaROCondensedBoldItalic
    /HelveticaROCondensedItalic
    /HelveticaROItalic
    /HelvnarrowBold
    /HelvnarrowBoldItalic
    /HelvnarrowItalic
    /HelvnarrowPlain
    /HoborNormal
    /HornWModificatNormal
    /HSAmplu
    /HSAmplu-Bold
    /HSAmplu-BoldItalic
    /HSAmplu-Italic
    /HSArabia
    /HSArabia-Italic
    /HSArhitect
    /HSArhitect-Italic
    /HSAris
    /HSAris-Italic
    /HSBambus
    /HSBambusAlbe
    /HSBambusAlbe-Italic
    /HSBambus-Italic
    /HSBambusNegre-Bold
    /HSBambusNegre-BoldItalic
    /HSBirou
    /HSBirou-Italic
    /HSBogdan
    /HSBogdan-Bold
    /HSBogdan-BoldItalic
    /HSBogdanian
    /HSBogdanian-Bold
    /HSBogdanian-BoldItalic
    /HSBogdanian-Italic
    /HSBogdan-Italic
    /HSBond
    /HSBond-Bold
    /HSBond-BoldItalic
    /HSBondCond-Bold
    /HSBondCond-BoldItalic
    /HSBond-Italic
    /HSCaligrafic-BoldItalic
    /HSCaligrafic-Italic
    /HSCarioca
    /HSCarioca-Bold
    /HSCarioca-BoldItalic
    /HSCarioca-Italic
    /HSClaris
    /HSClaris-Italic
    /HSClarisNegre-Bold
    /HSClarisNegre-BoldItalic
    /HSCoperta-Bold
    /HSCoperta-BoldItalic
    /HSCorp
    /HSCorp-Bold
    /HSCorp-BoldItalic
    /HSCorp-Italic
    /HSCorpNegru-Bold
    /HSCorpNegru-BoldItalic
    /HSDavid-Bold
    /HSDecorativ-BoldItalic
    /HSDingding
    /HSElegant
    /HSElegant-Bold
    /HSElegant-BoldItalic
    /HSElegant-Italic
    /HSElegantNegre-Bold
    /HSElegantNegre-BoldItalic
    /HSEuro
    /HSEuro-Bold
    /HSEuro-BoldItalic
    /HSEuro-Italic
    /HSFeltTip
    /HSFeltTip-Italic
    /HSFormal
    /HSFormalAlbe
    /HSFormalAlbe-Italic
    /HSFormal-Bold
    /HSFormal-BoldItalic
    /HSFormalCond
    /HSFormalCond-Bold
    /HSFormalCond-BoldItalic
    /HSFormalCond-Italic
    /HSFormalExtra-Bold
    /HSFormalExtra-BoldItalic
    /HSFormalExtraCond-Bold
    /HSFormal-Italic
    /HSFormalNegre-Bold
    /HSFormalNegre-BoldItalic
    /HSFortuna-Bold
    /HSFortuna-BoldItalic
    /HSGalant
    /HSGalant-Bold
    /HSGalant-BoldItalic
    /HSGalant-Italic
    /HSGeometric
    /HSGeometric-Bold
    /HSGeometric-BoldItalic
    /HSGeometric-Italic
    /HSGotic
    /HSGotic-Bold
    /HSGotic-BoldItalic
    /HSGoticCond-Bold
    /HSGoticCond-BoldItalic
    /HSGoticExtraCond-Bold
    /HSGoticExtraCond-BoldItalic
    /HSGotic-Italic
    /HSGoticNegre-Bold
    /HSGoticNegre-BoldItalic
    /HSGrafitti-Bold
    /HSGrafitti-BoldItalic
    /HSGravat
    /HSGravat-Bold
    /HSGravat-BoldItalic
    /HSGravat-Italic
    /HSInserat-Bold
    /HSInserat-BoldItalic
    /HSJuriu-Bold
    /HSJuriu-BoldItalic
    /HSLama-BoldItalic
    /HSLejer
    /HSLejer-Bold
    /HSLejer-BoldItalic
    /HSLejer-Italic
    /HSListing
    /HSListing-Bold
    /HSListing-BoldItalic
    /HSListing-Italic
    /HSManus
    /HSMatur-Bold
    /HSMatur-BoldItalic
    /HSMemo
    /HSMemo-Italic
    /HSMistral
    /HSMistral-Bold
    /HSMono
    /HSMono-Bold
    /HSMono-BoldItalic
    /HSMono-Italic
    /HSNico
    /HSNico-Bold
    /HSNico-BoldItalic
    /HSNico-Italic
    /HSPaltin
    /HSPaltin-Bold
    /HSPaltin-BoldItalic
    /HSPaltin-Italic
    /HSPensulat
    /HSPensulat-Italic
    /HSPicur-Bold
    /HSPicur-BoldItalic
    /HSPrestant
    /HSPrestant-Bold
    /HSPrestant-BoldItalic
    /HSPrestant-Italic
    /HSRond
    /HSRond-Bold
    /HSRond-BoldItalic
    /HSRond-Italic
    /HSStampa-Bold
    /HSStil
    /HSStilInfo
    /HSStilInfo-Bold
    /HSStilInfo-BoldItalic
    /HSStilInfo-Italic
    /HSStil-Italic
    /HSStilNegre-Bold
    /HSStilNegre-BoldItalic
    /HSStilSemi
    /HSStilSemi-Italic
    /HSTehnic
    /HSTehnic-Italic
    /HSTimp
    /HSTimp-Bold
    /HSTimp-BoldItalic
    /HSTimp-Italic
    /HSTitan-Bold
    /HSTitan-BoldItalic
    /HSUmbra
    /HSUmbra-Italic
    /HSUnicat
    /HSUnicat-Italic
    /HSUnis
    /HSUnisAlbe
    /HSUnisAlbe-Italic
    /HSUnis-Bold
    /HSUnis-BoldItalic
    /HSUnisCond
    /HSUnisCondAlbe
    /HSUnisCondAlbe-Italic
    /HSUnisCond-Bold
    /HSUnisCond-BoldItalic
    /HSUnisCond-Italic
    /HSUnis-Italic
    /HSUnisNegre-Bold
    /HSUnisNegre-BoldItalic
    /HSUniversitar
    /HSUniversitar-Italic
    /HSVertical
    /HSVertical-Italic
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /Hunedoara
    /Impact
    /Ipa-samdUclphon1SILDoulosL
    /Ipa-sammUclphon1SILManuscriptL
    /Ipa-samsUclphon1SILSophiaL
    /Isaccea
    /Jimbolia
    /Jupiter
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /KauffmanrBold
    /Keypunchr
    /Latha
    /LcdD
    /Lehliu
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothicMT
    /LetterGothicMT-Bold
    /LetterGothicMT-BoldOblique
    /LetterGothicMT-Oblique
    /LiquidCrystalr
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /Lithos-Black
    /Lithos-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Maia
    /Mamaia
    /Mangal-Regular
    /Marigold
    /MatisseITC-Regular
    /MezzMM
    /MicrosoftSansSerif
    /Minion-BoldCondensed
    /Minion-BoldCondensedItalic
    /Minion-Condensed
    /Minion-CondensedItalic
    /Minion-Ornaments
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Regular
    /MiniPics-HeadBuddies
    /Moinesti
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MVBoli
    /Myriad-Bold
    /Myriad-BoldItalic
    /Myriad-Italic
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /Myriad-Roman
    /Myriad-Tilt
    /NebraskaFonetic
    /NebraskaPSMT
    /Nebraska-RomBold
    /Nebraska-RomRegular
    /NevisonCasD
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewsGothic-Bold
    /NewsGothicMT
    /NewsGothicMT-Bold
    /NewsGothicMT-Italic
    /Nueva-BoldExtended
    /Nueva-Roman
    /OCRA-Alternate
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OCRB-Alternate
    /Orator
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PabloPlain
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Paradiser
    /PMingLiU
    /Poetica-ChanceryI
    /Poplar
    /PosterBodoniBT-Roman
    /Predeal
    /ProseAntiquePSMT
    /PublicityGothicICG-Solid
    /Raavi
    /RCaslon
    /RCaslonBold
    /RCaslonBoldItalic
    /RCaslonItalic
    /Resita
    /RevueRNormal
    /RevueRPlain
    /RTimesBold
    /RTimesBoldItalic
    /RTimesItalic
    /RTimesNormal
    /Saligny
    /Salonta
    /Sanca
    /Sanvito-Light
    /Sanvito-Roman
    /Sascut
    /Scottr
    /Scriber
    /ScriberBold
    /ScruffPlain
    /Segarcea
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /Shruti
    /Sibiu
    /SimSun
    /Slobozia
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Sovata
    /Staccato222BT-Regular
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sygma
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonMM
    /TektonMM-Oblique
    /Tempo-HeavyCondensed
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesMacBold
    /TimesMacBolditalic
    /TimesMacItalic
    /TimesMacPlain
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /TimesRomanRBold
    /TimesRomanRBoldItalic
    /TimesRomanRRegular
    /TimesTMBold
    /TimesTMBold-Italic
    /TimesTMItalic
    /TimesTMRoman
    /Tirgoviste
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Turn-W
    /Turn-WBold
    /Turn-WBoldItalic
    /Turn-WCondensat
    /Turn-WCondensatBold
    /Turn-WCondensatBoldItalic
    /Turn-WCondensatItalic
    /Turn-WDemi
    /Turn-WDemiBold
    /Turn-WDemiBoldItalic
    /Turn-WDemiItalic
    /Turn-WItalic
    /TurnWNormal
    /TypoUprightBT-Regular
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Utopia-Italic
    /Utopia-Regular
    /Utopia-Semibold
    /Utopia-SemiboldItalic
    /VendomeICG-Black
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Viva-BoldExtraExtended
    /Viva-Regular
    /Vrinda
    /Webdings
    /Westminster
    /Willow
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /Zimnicea
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




