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PREFAŢĂ 

 
Autor al câtorva plachete de catrene spirituale, 

Sorin Olariu, poet şi epigramist, recidivează, 
publicând un volum compact de peste 200 de piese, 
consolidându-şi statutul de creator în gen. Mi-a făcut 
bucuria de a-mi cere opinia despre aportul său 
epigramatic sub forma unui Cuvânt înainte la 
volumul Urzici…pentru mari şi mici (Caransebeş-
2001). Diagnosticul pus atunci s-a dovedit a fi exact, 
Sorin Olariu abordând, fără nici un fel de complexe, 
o problematică diversă ce se întinde de la politică -
efectuând halte obligatorii în social- la literatură, 
nelăsând de o parte nici tipurile individuale, într-un 
cuvânt antenele sale sensibile, deosebit de fine, 
captând semnalele şi/sau ecourile mediilor celor mai 
felurite.  „Andrisanţii” epigramelor sale sunt, de 
aceea, recrutaţi din toate zonele socialului, persoane 
mai mult sau mai puţin însemnate, dar pe lângă care 
nu poţi trece fără a le lăsa un mesaj satirico-umoristic. 
Nu sunt cruţaţi liderii politici români şi străini, oamenii 
politici în genere, liderii sindicali ş.a. Situaţia 
economică a ţării, pusă sub semnul unei 
interminabile, chiar dacă nu iluzorii reforme, 
beneficiază, de asemenea, de atenţia epigramistului 
care se apleacă asupra stării societăţii româneşti cu 
alură de sociolog.  

Ne face plăcere să ne confruntăm propriile noastre 
impresii despre fenomenul investigat cu punctele de 
vedere ale autorului, mai întotdeauna acceptabile. 

Judecăţile sale sunt uneori radicale, excesive, dar 
 



pot fi luate în considerare cel puţin ca ipoteze: 
Ca nu cumva să strice mediul, 
Mutară parcul…Ce te miri ? 
Că-n Capitală este sediul 
Adevăraţilor vampiri. 
            (Dracula Park se mută) 

Sau : 
În ţara-n care, ne-ntrerupt, 
Poporul zace-ntr-un marasm, 
Spui: politician corupt 
Şi-ai şi făcut un pleonasm. 
            (Greşeli gramaticale) 

Pornind de la titlul unei cărţi de Adrian 
Păunescu, autorul trage o concluzie ce constituie un 
puternic semnal de alarmă pentru cei aflaţi la cârma 
ţării: 

Frustrarea, frigul, sărăcia, 
Îi fac pe unii, cum se ştie, 
Ca o secundă-n România 
Să li se pară-o…veşnicie! 

Epigramistul ne trimite, cu just temei, la 
Caragiale, a cărui supremaţie în arta diagnosticului 
social îi pare, ca şi mie de altfel, a fi indiscutabilă: 

Pe lângă Iancu,-n galantare, 
Acuma,-n clipa nouăşnoua, 
Bătrânul Nostradamus pare 
Prezicător de mâna-a doua. 
             (2002-Anul Caragiale) 

ca şi această Recunoaştere: 
Recunoaştem permanent 
Toate meritele sale… 
Aţi văzut ! Şi-n parlament 
Îl jucăm pe Caragiale! 

 



Nu lipsesc catrenele cu tematică literară, în 
rândul cărora străluceşte strofa următoare: 

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

Sorin Olariu nu ezită să atace subiecte a 
căror deasă tratare se pare că le-a făcut -prin banali-
zare- să nu mai constituie surse de inspiraţie, 
inovarea părând aproape sortită eşecului. Şi totuşi, 
iată ce imagine proaspătă descoperă el pentru un 
motiv atât de vechi cum este cel al soacrei: 

Curând, ca de sfârşit de an, 
Voi lua fireasca mea măsură: 
Îmi bag şi soacra la borcan 
Că-i cea mai bună murătură. 
                (Vine toamna) 

Adaptarea la noile realităţi impuse de 
perioada istorică postdecembristă pe care o 
traversează ţara impune, pe lângă reflecţii grave, în 
ton dulce-amar, soluţii pentru toate situaţiile, inclusiv 
pentru viaţa personală a oamenilor: 

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

O completare, dacă îmi dă voie autorul: ce 
trebuie să facă aceia care nu mai au inimă, ci cord 
(de aici adverbul cordial?), indiferent dacă sunt sau 
nu posesori de card?  

 



Se vor descurca, mi se va răspunde, chiar 
dacă pentru aceasta trebuie să se apeleze la verbul 
cel mai des conjugat în România ultimelor 5-6 
decenii, fără nici o deosebire de regim politic. Lucru 
nu întotdeauna posibil însă, ca în cazul unei „gelozii 
biblice”: 

Sărmanu-Adam se confesează 
Că Eva, dulcea lui nevastă, 
Săptămânal îl controlează 
Spre-a nu-i lipsi vreo nouă coastă ! 

Noul Adam va găsi, desigur, soluţia pentru a 
scăpa de ochiul vigilent al Evelor contemporane, cu 
toate că şi reciproca este la fel de valabilă. Ceea ce 
nu înseamnă că observaţia epigramistului nu este 
câtuşi de puţin pertinentă, subtilă sau acoperitoare. 

Sorin Olariu este un epigramist mai 
aproape de tinereţe ca vârstă, biologică şi de creaţie, 
privind însă realitatea înconjurătoare cu o maturitate 
şi un simţ al poantei ce devin stil. El se pregăteşte, 
astfel, să intre în zodia clasicităţii, dacă nu cumva se 
şi află acolo. 
 
         George Corbu, 

 preşedintele Uniunii Epigramiştilor din România 
 

22 iunie 2003 
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TOT MAI BINE-N 
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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 ca 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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Planul Marshall  
 

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

 
 

Mioritic Dream 
 

„Pe-un picior de plai…” 
Astăzi constatai: 
Suntem un popor 
Luat peste…picior. 

 
 

Patriotism 
 

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

☺ 
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La intrarea în NATO şi în UE   
a vecinilor unguri 

 
Privind la dânşii peste poartă 
Ne-om duce jindul ca nebunii: 
Păi, fir-ar mama ei de soartă… 
Cum ştiu să se-nvârtească (h)unii! 

 
Înarmare nucleară 

 
O nouă bombă, cum se ştie, 
Testează azi guvernul rus… 
Iar noi, de-atâta bucurie, 
Desigur, vom sări în sus. 

 
NATO-Valul II 

 
Iubiţi români, vă-ntreb pe voi, 
Că orice logică îmi scapă… 
De ce-am intrat în Valul II 
Când noi eram demult la apă?   

☺ 
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Greşeli gramaticale 

 
În ţara-n care, ne-ntrerupt, 
Poporul zace-ntr-un marasm, 
Spui: politician corupt 
Şi-ai şi făcut un pleonasm. 

 
 

2002 - Anul Caragiale 
 

Pe lângă Iancu,-n galantare, 
Acuma-n clipa nouăşnoua, 
Bătrânul Nostradamus pare 
Prezicător de mâna-a doua. 

 
 

Recunoaştere 
 

Recunoaştem permanent 
Toate meritele  sale… 
Aţi văzut! Şi-n parlament 
Îl jucăm pe Caragiale. 
 

 ☺ 
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Imixtiunea României în treburile 
Republicii Moldova? 

 
Staţi liniştiţi şi fără teamă!…. 
Veţi fi pe veci la voi stăpânii, 
Că n-are grijă Ţara Mamă 
De-o vreme, nici de noi, românii! 

 
Promisiuni electorale 

 
Se lăudau în toată forma 
Că au să termine reforma… 
Şi uite-aşa, cu binişorul, 
Au terminat întâi poporul. 

 
Întrebare 

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

☺ 
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Liderului sindical Cătălin Croitoru, 
care zicea că va lua măsuri 

 
Fără ca să fac figuri 
Te implor şi eu acum: 
Ia-mi vreo câteva măsuri 
Pentr-o vestă şi-un costum! 

 
S-avem puţintică răbdare… 

 
Aleşii ne-au promis de toate 
Cu vorbe dulci şi iscusite… 
Să mai răbdăm, dacă se poate 
Şi-o să mâncăm…(răbdări prăjite!) 

 
Reforma la români 

 
Deşi veţi crede că nu ţine, 
Vă spun aşa, ca între fraţi: 
Priviţi reforma foarte bine, 
Că alta nu mai apucaţi.   

☺ 
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Românii prin Europa 

 
Meşteri mari, precum se ştie, 
Sunt românii-n toate cele: 
Fac faţade, tâmplărie… 
Dar mai fac şi…portofele! 

 
 

Anul Caragiale 
 

Cu-alde Zoe, Miţa, Veta… 
E riscant să te încurci 
C-astăzi fac mereu naveta 
Prin parcările de turci. 

 
 

Noile bancnote 
 

Mai-marii, c-un tupeu fantastic, 
Şi-o crasă lipsă de ruşine, 
Făcură astăzi bani din plastic, 
Să-i „spele”, după caz, mai bine.   

☺ 
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Tribunului C.V. Tudor 
 

În discursul său, cum ştim, 
Sare-ntruna peste cal, 
Că-i atras domnul Vadim 
Ca tribun, de…tribunal. 

 
 

Întrebare de 1 Mai 
 

Când românii, mii şi mii, 
Chiulu-l trag şi nu muncesc, 
Cine-o mai sărbători 
1 Mai…Muncitoresc? 

 
 

Posibil răspuns 
 

Unu Mai în astă zi, 
Dacă vreţi cumva să ştiţi, 
Sigur l-or sărbători 
Cei ce-s bine odihniţi.   

☺ 
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La poarta intreprinderii falimentare 

Ciocanul Nădrag 
 

Plângea un maistru, nea Ilie, 
Vechi pensionar: -De seamă bag, 
C-apusă-i vremea, pe vecie, 
Pentru ciocanul din…nădrag! 

 
La emisiunea „De 3 x Femeie” 

 
Domniţă Tatu, într-un fel, 
Ţi-aş vinde astăzi o idee: 
Invită-l şi pe Bombonel, 
Că-i de 33 de x…femeie! 

 
Similitudine 

 
Nu-ţi prea vine ca să crezi: 
Şi la noi, ca la englezi, 
A urcat pe eşichier 
Adrian-Doamna de Fier.   

☺ 
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România a câştigat CE de ping-pong 
 

Am câştigat c-un gând anume 
Campionatul…Ce ne pasă?… 
Şi-am arătat la-ntreaga lume 
C-avem ce pune azi pe masă. 

 
 

Submarin în România 
 

Când vindem flota din senin 
Prin Cipru, Grecia sau Creta, 
Rămâne astăzi sub…marin 
Doar ireconcilianta…Veta! 

 
 

Recesiune  
 

Într-o ţară ca oricare, 
(Doar o ştie fiecare!) 
Când dolaru-a strănutat, 
Leu-i gata…îngheţat!   

☺ 
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Basarabenilor care susţin existenţa  

limbii moldoveneşti 
 

Pentru că eu nu v-aş şti slova 
Vă cer atuncea o favoare: 
O translatoare din Moldova 
(Dacă se poate…dansatoare.) 

 
Creştere economică „zero” 

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

 
Vize şi devize 

 
Cerşindu-le pe amândouă 
La porţile mereu închise, 
Românii mei, vă spun şi vouă 
Că vom rămâne doar cu…vise.  

☺ 
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Emil Constantinescu revine  
în politică  

 
Sperând că-l vom alege iar 
Pentr-un mandat de patru ani 
Distinsul universitar 
Ne crede tare…bolovani. 

 
La congresul unui partid (oarecare) 

 
Într-o ţară-n pragul comei 
Te întrebi cuprins de draci: 
Noi suntem urmaşii Romei 
Sau mai mult…(aplau)daci? 

 
Singura rezolvare 

 
Săgeţile lui Cincinat 
Le-am vrea în noua eră 
Schimbate, dom’le, deîndat’ 
C-o puşcă mitralieră.   

☺ 
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Scumpirea curentului electric 
 

Când energia se scumpeşte 
Un lucru este evident: 
Guvernul nu ne abureşte, 
Ba chiar ne ţine la…curent. 

 
 

„Românul are şapte vieţi…” 
 

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

 
 

Emigrare 
 

Românul are şapte vieţi  
Dar anu-acesta, eu, 
Le-am dat pe toate, cum vedeţi, 
Pe una de…yankeu! 
  

☺ 
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Lui Bill Clinon după episodul  
Monica Lewinski 

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

 
Cine fură miliarde… 

 
Dacă jefui ca o fiară, 
Şi cutezi ca s-o înfrunţi, 
Nici o gardă financiară 
Nu te ia la bani mărunţi. 

 
Constatare 

 
Fel şi fel de nepotisme, 
Plus de-o vreme, pesedisme… 
De-aia-n ţara asta, frate, 
Nu faci faţă de n-ai…spate. 
 

☺ 
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Lui Ion Iliescu, zis Bunicuţa 

 
Ţi se spune bunicuţa, 
Nu de vârstnic ce ne eşti, 
Ci fiindcă, uţa-uţa, 
Ne adormi, spunând poveşti! 

 
 

Constatare À la Cluj 
 

Mergând prin Cluj am constatat 
Mai multe chestii ce denotă  
C-aici s-autoproclamat 
O epocă…Funariotă. 

 
 

Cântec popular 
 

„Şapte lanţuri şi-o cătuşă, 
M-au ţinut legat de uşă…” 
Azi, se schimbă, însă, spusa: 
M-aş dori legat de…USA!   

☺ 
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Lui Adrian Năstase (Bombonel) 
 

Dacă vreun inversat 
Te îndeamnă la păcat 
Tu-l laşi cu păcatele 
Spre-a-i întoarce...spatele. 

 
 

Aceluiaşi 
 

Gândirea lui, ca prim-ministru, 
Ascunde-un adevăr profund, 
Că de la Tisa pân’ la Nistru 
Ne dăm cu toţii, azi, la fund. 

 
 

Constatare 
 

Iubiţi confraţi, îmi dau cuvântu’ 
Că-i viaţa grea printre hapsâni 
În ţara-n care suflă Vântu 
Prin buzunare la români.   

☺ 
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Secretarului general al PSD,  

Cozmin Guşă 
 

Îi privesc pe dup-o uşă 
Şi constat c-aşa-i firescu’: 
Iliescu are guşă 
Guşă n-are…iliescu. 

 
Cozmin Guşă-exclus din PSD  
 
Ţi-au trântit în nas o uşă 
Şi-ai sfârşit-o cam urât; 
Vezi ce se întâmplă, Guşă, 
Când te iei cu ei de…gât? 

 
Premierului Adrian Năstase 

  
Nu mă dau deloc deştept, 
Ba mă-ntreb ca un tălâmb: 
Cum un absolvent de drept 
Judecă atât de strâmb?   

☺ 
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Ion Iliescu ═ Pinocchio 
 

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

 
 

Indignare 
 

Indignata cetăţeancă, 
Blestema, ieşind din bancă : 
-Lua-i-ar dracului, tupeul, 
Cât de prost crescut e…leul! 

 
 

Nedumerire 
 

Vine valul de scumpiri 
Care-ntrec din nou măsura; 
Tu continui să te miri: 
-Unde naibii-i…geamandura?   

☺ 
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Licitaţie cu cântec la Avicola 

 
Licitaţia se duse 
Însă toată lumea ştie 
Cum că tocmai se produse 
Încă o…găinărie. 

 
 

Explicaţie 
 

Vă spun acum, de n-aţi ştiut, 
De ce suntem săraci şi goi: 
Când comunismul a căzut 
A dat de-a dreptul peste noi. 

 
 

Joc nevinovat 
 

I-am urecheat pe-ai mei copii: 
-De ce vorbiţi aşa prostii? 
-Păi, tată, cum să nu vorbim, 
Că ne jucăm de-a nea…Vadim!   

☺ 
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Întrebare 
 

Toţi românii, ne-ntrebăm, 
Evident, cuprinşi de draci: 
După cum înaintăm, 
Suntem un popor de raci? 

 
 

Scumpire 
 

Oul, la Alimentară, 
S-a făcut atât de scump, 
Că mă-ntreb, a câta oară: 
Ăsta-i oul lui Columb? 

 
 

Mirare 
 

-Mirarea mea este enormă: 
De ce, atunci când este frig, 
Românii sunt cu toţii-n formă? 
Şi-ncă ce formă…de covrig!   

☺ 
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Noi vrem pământ! 
 

Când luase comunismu-avânt 
Trăiau ţăranii boiereşte 
C-aveau şi dânşii mult pământ 
Sub unghiile de la deşte. 

 
 

Ceartă în NATO 
 

Mai multe ţări europene 
Mi s-au umflat mai ieri în pene, 
Făcând din Statele Unite 
Un fel de…Statele Uimite! 

 
 

Sclavagism ? 
 

Capitalismul mi-a stricat 
Tot crezul meu cel vechi, integru, 
C-ajuns-am azi, cu-adevărat, 
Să văd şi albi muncind la negru.   

☺ 
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După Summitul NATO de la Praga 
 

Trece şi 2002… 
Eu concluzia o trag: 
Praga asta-i pentru noi 
De abia întâiul…prag! 

 
 

Lui Caragiale (grec la origine) 
 

Ţi-o spun fără să fac tapaj 
Că V.I.P.-urile româneşti 
Vor mai pricepe-al tău mesaj 
Pe la…calendele greceşti. 

 
 

După războiul dintre Irak şi Iran 
 

Saddam a fost un brav soldat 
Ce-ntregii lumi i-a demonstrat 
Că făr-a fi ayatollah, 
Iranul poţi să-l ţii în…şah.   

☺ 
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Premierul şi Corupţia 

 
Tot luptându-se ca leul 
Cu corupţii, cum se ştie, 
Adrian duce tot greul… 
Colo-n Cornu, la moşie! 

 
 

Primul ministru şi ouăle 
 

Un premier de modă nouă, 
Desigur, mare barosan, 
Şi-a spart la cină două ouă… 
Ferice, Doamne, de organ! 

 
 

Slogan    
 

„Iliescu-apare, 
Soarele răsare…” 
Cred, şi-o spun cu sete: 
Ambii sunt cu pete.   

☺ 
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Remaniere guvernamentală 
 

Să curgă-n ţară numai mierea 
Făcut-au ieri remanierea… 
Dar după cum s-a constatat 
Poporu-i cel re…mâniat.  

 
 

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-o listă cu anexe… 
Vă spun cinstit, eu bănăţeanul, 
Că porcii nu mai au complexe!   

☺ 
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Năstase despre Iliescu 

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

 
 

Reduceri…reduceri… 
 

Reduceri multe-n Cercetare, 
Spitale, Baze Militare… 
C-aşa vor unii mai sus-puşi 
Să fim o ţară de…reduşi. 

 
 

Premierul şi ouăle 
 

Arătând, precum se vede, 
Cât sunt ouăle-i de mari, 
Premierul ne cam crede 
Un popor de găinari.   

☺ 
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Lui Nicolae „Votcăroiu” 
 

Că dânsu-ar bea vârtos, ruseşte, 
Sunt simple zvonuri, cum se ştie, 
Da-i drept, că mai obişnuieşte 
Să-nfrunte viaţa cu…tărie. 

 
 

Pe-un picior de plai 
 

În ţara noastră, din păcate, 
Corupţia-i în plină floare, 
Iar trântorii cu cefe late 
Îi fac de zor…polenizare! 
 

 
Lui Adrian Năstase 

 
Premierul, una-două, 
Dă cu băţu-n baltă: plici! 
O avea el, multe ouă… 
Dar şi multe…păsărici!   

☺ 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

   
VINE PLOAIA ÎN  

AVERSE 
CU CATRENE MAI  

DIVERSE… 
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Admitere la Teologie 

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

 
 

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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La lansarea unui volum colectiv 

 
Domniţa care stă deoparte 
Se-agită c-a intrat în carte… 
Iar eu vă spun: pe cinstea mea, 
Intrasem mai demult în ea! 

 
 

Peisaj: soacră cu căţel 
 

Stau, privindu-i în natură, 
Şi mă-ntreb şi eu, aşa: 
Care-o fi mai negru-n gură, 
Câinele sau…soacră-mea?! 

 
 

Seara, pe bulevard 
 

Ieri, mă puse ghinionul 
Să mă dau pe lâng-o fată 
Ce-şi scosese telefonul… 
Şi-mi răspunse: -Sunt cu…plată!   

☺ 
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După noaptea nunţii 

 
-Iubita mea cea mult visată, 
Ai fost de-a dreptul minunată! 
-Te cred, îmi spuse ea, cuminte, 
C-am exersat din greu-nainte!  

 
 

Fetiţelor de prin baruri 
 

Nici n-apuci să le zici bine 
Care-ar fi de fapt figura, 
Că se pun rapid pe tine… 
(Bineînţeles…cu gura!) 

 
 

Dracula se întoarce 
 

Dracula, mare pişicherul, 
O face-ntotdeauna lată… 
Mai nou şi-a-mpodobit reverul 
Cu-o foarte gíngaşă…muşcată.   

☺ 
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Femeilor 
 

Pe vremea când aveam cu ce, 
N-avem şi eu un ban să le… 
Acum, când am chiar S.R.L., 
Degeaba!…Nu mai am cu ce! 

 
 

De gustibus… 
 

Azi, copii s-au schimbat: 
Nu mai vor nici acadele, 
Nici bomboane. Vor rahat… 
(Adicătelea…manele!) 

 
 

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! 

 
 

Variantă 
 

Cu-ombilicul gol pe stradă 
În bătaia vântului 
Au ajuns ca să se creadă 
Buricul…pământului.  

 
 

Nume şi renume la olteni 
 

Un pictor (mare ciudăţenia !) 
Ne-a spus la toţi cu chip senin: 
-Pictai o pânză în Oltenia 
Cu titlul: Peisaj…Marin.   

☺ 
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Sfat (unui alpinist burlac) 
 

Decât să urci pe Everest, 
Să simţi că-ţi fierb ficaţii, splina… 
Mai bine-ai face-un drum pe şest, 
La târg, pe Muntele Găina! 

 
 

În casa mea cântă cocoşul… 
 

Cînd mă-ntorc cu mult avânt 
La soţia mea acasă 
Eu am ultimul cuvânt… 
De sub pat sau de sub masă. 

 
 

Buletinul Meteo (definiţie) 
 

Cel ce-anunţă seara 
Ca să ştim şi noi: 
Anul ăsta, vara… 
Pică într-o joi.   

☺ 
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Interpretare proprie a dictonului: 

„Femeia te ridică, femeia te coboară” 
 

Că dânsa „te ridică” 
Şi „te coboară”, cică… 
E clar că se referă 
La doamna…liftieră. 

 
Dosarele (Chi)X 

 
Trei pitici cu mult tupeu  
Dintr-un fel de…O.Z.N.-eu, 
Îmi răpiră soacra-n zbor. 
(Vai şi-amar de capul lor!) 

 
Revers 

 
Gândul c-au plecat cu ea 
A-nceput să mă streseze: 
Dac-au luat-o doar aşa… 
Şi se-apucă s-o cloneze?!   

☺ 
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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. 

 
 

La streaptease 
 

Portarul, dezvelindu-şi dinţii, 
Întreabă nişte puradei: 
-Intraţi la streaptease cu părinţii? 
-Păi ce…-am putut scăpa de ei? 

 
 

Mic handicap 
 

Sunt handicapat, un pic... 
Musai să vă spun şi vouă: 
Un picior îl am mai mic 
Decât celelalte două!   

☺ 
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Copiilor români, câştigători ai 

olimpiadelor şcolare internaţionale  
 

Deşi au note foarte bune 
Şi primii sunt în toate cele, 
Ei nu pot fi copii-minune 
Că nu prea ştiu cânta manele. 

 
La vânzarea unei vaci Holstein 

 
La târg de vite, într-un sat, 
Întreab-un ţânc: -Cu-adevărat 
E pulpa ei, bade Ion!?!… 
-Păi ce-ai crezut, că-i silicon?! 

 
Strigătură (de dor şi jale) 

 
Pentru tine, Liliană, 
Mândruliţa mea bălană, 
N-am mai pus geană pe geană 
De trei nopţi şi-o…damigeană!   

☺ 
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Despre verbul „a petrece” 
 

Vorbind de chef, de-a face-o lată, 
Exemplu-i tata, bunăoară: 
Cât şi-a mai petrecut odată… 
Copiii săi, studenţi, la gară! 

 
 

Peisaj românesc 
 

Centura-i plină de fetiţe 
Ce umblă-n scurtele fustiţe 
Şi-ntrec mereu simţul măsurii 
Că-ţi cer pe faţă…de-ale gurii! 

 
 

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 

 
Curând, ca de sfârşit de an, 
Voi lua fireasca mea măsură: 
Îmi bag şi soacra la borcan 
Că-i cea mai bună murătură. 

 
 

Replică 
 

Murătură sau dulceaţă, 
Despre soacră ştim atât: 
Că întreaga ei viaţă 
Şi-a propus să-ţi stea în gât. 

 
 

Poliţia - Inima ţării 
 

Poliţia, aşa cum este, 
E inima acestui stat, 
De-aceea spune o poveste 
C-ar bate-ntruna…Ne-ncetat!   

☺ 
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Concurs de Miss 
 

Nu mai înţeleg deloc… 
Orice logică îmi scapă! 
Fetele-s frumoase foc 
Dar îmi lasă gura…apă! 

 
 

Cacealma? 
 

„Cine are-un pic de carte, 
Are-ntotdeauna parte…” 
Zise-un jucător de pocher 
Luând potul cu un joker. 

 
 

Vârstă 
 

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

☺ 
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Modă retro 

 
Va fi la modă, dragi bărbaţi, 
Gioconda grasă-ntr-un furou, 
Cu sâni imenşi şi atârnaţi 
Pe după rama de tablou. 

 
 

In vino veritas… 
 

M-am pus să gust şi eu, puţin, 
Din sticla asta de Muscat: 
O fi el, adevăru-n vin, 
Dar şi-ăsta-i vin adevărat! 

 
 

Afrodita 
 

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

☺ 
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La o lansare de carte 
 

Da, stimabile confrate, 
Recunosc-naintea ţării: 
Cartea are greutate… 
În privinţa descifrării. 

 
 

Contrabandă în Deltă 
 

Pe-un picior de lotcă, 
Pe-o gură de votcă… 
Uite-aşa, cuminte, 
Delta o vor vinde. 

 
 

Patruzeci de grade 
 

Pe un medic cumsecade 
L-a-ntrebat bolnavul Geană, 
Cel cu patruzeci de grade: 
-Mai v-aduc o damigeană?   

☺ 
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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! 

 
 

Alegeţi ASIA! 
 

Fetişcane, mic cu mare, 
Ies ca puii din găoace: 
Cinci la sută au chemare, 
Restul au…pe vino-ncoace! 

 
 

Variantă 
 

Cariera ţi se coace 
Şi-ajungi star adevărat 
Dacă ai pe vino-ncoace… 
Pe la cei din jurii-n pat!   

☺ 
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Curaj la o şedinţă 

 
L-am înţepat cu un catren 
Pe Igrec, marele corupt 
Şi-a zis că-mi rupe gâtu-n plen… 
Ei bine, ştiţi că mi s-a rupt?! 

 
 

A citi 
 

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

 
 

Accident 
 

Un poet infatuat 
Tot umblând pe „interzis” 
A murit accidentat 
De maşina lui de scris.   

☺ 
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Unui pseudo-poet 

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

 
 

Joc de cuvinte 
 

Des, virgina Margareta 
Se plimba cu bicicleta… 
Şi în lipsă de-altceva 
Asta o des…virgina. 

 
 

Comparaţie 
 

Bateria-i superioară 
Oricărui partid din ţară, 
Fi’ndcă ea-n definitiv 
Are şi-un pol…pozitiv!   

☺ 
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La nunta unui prieten leneş 

 
După ţuică, vin şi bere, 
Se va face iar lumină 
Şi-or pleca-n luna de miere 
Trântorul cu-a sa albină. 

 
 

Gelozie biblică 
 

Sărmanu-Adam se confesează 
Că Eva, dulcea lui nevastă, 
Săptămânal îl controlează 
Spre-a nu-i lipsi vreo nouă coastă! 

 
 

Mărţişorul 
 

E-un dar micuţ şi demodat, 
Cadoul fără de cusur, 
Pe care-l face-orice bărbat 
Spre-ai merge agăţatul…şnur!   

☺ 
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După meciul de box de la Pittsburg, 
Doroftei vs Spadafora 

 
Trei arbitri puşi pe glume 
Demonstrară tuturora 
Că şi-n alte ţări din lume 
E la modă Şpaga…fora! 
 

Concediu 
 

Am ales dintr-o suflare 
Litoralul românesc, 
Că pe-aici şi când nu-i soare 
Preţurile te prăjesc. 

 
Adam 

 
Dumnezeu i-a dat nevastă 
Că i-a rupt-o dintr-o coastă; 
Şi-i făcea şi-o soacră, vere, 
Dar n-avu destulă fiere.   

☺ 
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Dar cu dragostea cum stai? 
 

-Domniţa mea cu păr bălai, 
Te-ntreb: cu dragostea cum stai? 
-Nu stau deloc, sunt o artistă… 
Mă mişc…Sunt profesionistă! 

 
 

Limbi moderne 
 

Nu-nvăţaţi copii, engleza, 
Nici germna, nici franceza… 
C-astăzi, cum se vede treaba 
Musai să-nvăţăm araba! 

 
 

Clonă 
 

Dolly, trista lor oiţă, 
(Dumnezeu s-o odihnească !) 
Fuse-un fel de  Mioriţă: 
Varianta englezească.   

☺ 
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Clonarea mea 
 

Nu vă-ncurcaţi cu-a mea clonare… 
Vă spun de-acuma că nu ţine, 
Că sunt destui aceia care 
De-abia m-au suportat pe mine! 

 
 

Modă în armată 
 

Colonelul Gigi Clanţă 
A „intrat” în ordonanţă… 
Şi-i plăcu la nebunie 
Odonanţei lui, Ilie! 

 
 

Variantă 
 

Cic-a „intrat” în ordonanţă 
Un colonel din Siguranţă, 
Că ordonanţa lui, Fănel, 
„Intrase”-n doamna colonel!   

☺ 
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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. 

 
 

Cicăleală 
 

Mă ceartă soaţa -vorba ceea- 
De-un ceas…şi nu mai sunt în clar: 
Din ce-a creat domnul femeia… 
Din coastă sau din…maxilar?! 

 
 

Paştele 2003 la români 
 

Fulgii mari, de zi cu zi, 
Mă obligă să vă spun: 
Iepuraşul va veni 
Însoţit de Moş Crăciun.   

☺ 
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Legalizarea celei mai vechi meserii 
 

Se zice că la un bordel 
Se vând femeile astfèl: 
Frumoasele pe dolărei, 
Urâtele, pe câţiva lei. 

 
 

Posibilă replică a feministelor 
 

Trupul lor, de mii de ani, 
-Pentru cei ce n-au ştiut- 
Nu se vinde pentru bani… 
Ci se dă cu împrumut. 

 
 

Pedeapsă grea 
 

Cu pata pusă într-o seară 
Pe sânii ei ispititori, 
Eu, pentru-o simplă Anişoară, 
Făcui vreo şapte…anişori!   

☺ 
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România-Danemarca 2-5! 
 

Tot strigând în galerie: 
-România…România !… 
Spectatorii, cum se ştie, 
Au rămas doar cu…mânia. 

 
 

Explicaţia eşecului 
 

Am căzut într-o capcană 
C-am jucat pe un maidan 
Cu o iarbă-americană 
Şi nisip…irakian! 

 
 

Infatuare 
 

Tâmplarul satului se poartă 
De parc-ar fi taman Brâncuşi, 
Că a făcut şi el o poartă, 
O masă şi…vreo două uşi.   

☺ 
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Columb în căutarea Indiilor 

 
A plecat doar în izmene 
După filme indiene… 
Şi-uite-aşa, Columb, zăludul, 
Nimerit-a…Hollywood-ul! 

 
 

 Alea Jacta Est… 
 

De câte ori arunc cu zarul, 
Dictonu-acesta-mi dă de furcă; 
Că nu ştiu: l-a scornit cezarul 
Sau l-a scornit Victor Piţurcă? 

 
 

Iarna nu-i ca vara… 
 

Iarna-i lungă, păcătoasă 
Şi românul tot înjură: 
-Fir-ar mama lor, că-n casă, 
Iar n-am bani, iar n-am căldură!   

☺ 
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Unui super-fan Vacanţa Mare 
 

Cei de la Vacanţa Mare, 
Azi, sunt singura speranţă 
Pentru-acel ce-n creier are 
Câte-o veşnică…vacanţă! 

 
 

Cititorilor mei in/fideli 
 

Nu prea mă citiţi de-o vreme? 
Las’ că nu-i nici un necaz!… 
N-am de ce să-mi fac probleme… 
Doar nu sunt contor de gaz! 

 
 

Maestrului  G. Corbu 
 

Priviţi la zburătoarea care 
La versuri nu-i deloc profană, 
Ba chiar v-o spun cu încântare 
Că are, domnule, o pană!…   

☺ 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

UITE-AICI, UN PUMN 
DE REPLICI 

PENTRU CEI CE-S 
ÎNCĂ SCEPTICI… 
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Celor care mă întreabă ce sunt: 
intelectual sau ţăran? 

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

 
Unuia, care îmi contestă studiile 

 
Ţi-o spun cu multă siguranţă 
Şi nu e vorbărie goală: 
Eu am la zile de vacanţă 
Cât nu-nsumezi mata de şcoală. 

 
Unuia care se crede mare critic 

 
„Maestrul” nostru, bunăoară, 
Expert în critici şi-n sudalme, 
E-atât de mare-ncât măsoară 
Picioare cinci şi restul…palme.   

☺ 
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Lui S. Olariu la volumul „Urzici … ” 
 

La librărie-n colţ, aici, 
Aud că s-au băgat urzici; 
Şi-acuma, ca de obicei, 
Aştept să bage drăgăvei. 

                                      ( Nicolae Nicolae) 
 

Replică 
 

Se-aude-n urbe (vrei-nu vrei!) 
Că tot românu-avea-va parte 
De-„nţepături” de drăgăvei… 
(Mai scrie Nicolae-o carte!) 

 
 

Variantă 
 

„Primăvara-i mama noastră, 
Ies urzicile pe coastă”… 
Dar la unii, cum bag seama, 
Nu prea iese…epigrama.   

☺ 
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Unui bătrân miliardar căsătorit  
cu o tânără superbă 

 
Te-a luat de soţ această fată, 
Sfidând la bârfe fel de fel, 
Din dragostea-i nemăsurată 
Pentru-al matale…portofel. 

 
Unui programator homosexual 

 
Permite-mi să te-ntreb şi eu, 
Chiar dacă par insidios: 
De ce preferi mata mereu 
Să intri, domnule, în…DOS ? 

 
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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Lui Mitică Dragomir, preşedintele 
Ligii de fotbal 

 
Fotbalistic, nea Mitică, 
S-a lansat în multe roluri… 
De-aia…care-va-să-zică 
Are-n cap atâtea goluri?! 

 
Ex-atacantului stelist V. Piţurcă 

 
Când el juca, îmi dau cuvântul, 
Partida semăna a ţurcă… 
Dinamo-avea în faţă vântul 
Iar Steaua-n faţă pe Piţurcă! 

 
Fotbalistului Marius Lăcătuş 

 
Uite-acuş, acuş, acuş, 
Îl chemăm pe Lăcătuş, 
Fotbalist lăsat de  soartă 
Să descuie orice poartă.   

☺ 
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Unuia, care se leagă de cartea mea 
Urzici pentru mari şi mici 

 
Că nu suporţi volumul meu 
O ştiu de-atâta timp şi eu… 
Şi-i chiar normal să faci figuri 
Când nu rezişti la-nţepături. 

 
La plecarea mea la Festivalul  

de epigramă de la Cluj 
 

Soţia-mi spune: -E normal 
Să mergi şi tu la festival… 
Dar de te-ntorci pătat cu ruj 
Te-oi face varză…à la Cluj! 
 

Unuia… 
 

Sunt nevoit să mă supun 
Şi să admit că în umor 
Maestrul X e cel mai bun… 
Plagiator.   

☺ 
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Unor epigramişti care se acuză unul  

pe altul de plagiat 
 

Transformi, când ai un pic de fler, 
Şi-i bagi pe autori în seamă,  
Nepotriviri de caracter 
În potriviri de…epigramă.  

 
Amicului de 150 kg, Daniel Alic  

 
Priviţi la cetăţeanul care, 
Deşi modest până-n străfund, 
De câte ori îl văd, îmi pare, 
Că ţine să se dea…rotund. 

 
Televiziunii OTV 

 
Tot privind la voi, mirat, 
Mă întreb în gând ce e? 
O.T.V. cum aţi lansat, 
Sau o fi…Zero T.V.?    

☺ 
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Despre sânii unor doamne  
trecute de mult de a doua tinereţe 

 
Cu-aşa balcoane lasă rece 
Bărbaţii toţi…şi nu-i mister, 
Că-ncep pe la etajul zece 
Şi se sfârşesc pe la parter. 

 
Unui elev care doarme la ore 

 
De câte ori îl iau la rost 
Îmi spune că se simte prost… 
Şi-i clar că nu mă trage-n piept: 
Nu pare-a se simţi…deştept! 

 
Unui ginecolog 

 
E un doctor cunoscut 
(Ţin s-o spun, fără de preget) 
Drept un fel de Institut 
De Sondaje…cu un deget.   

☺ 
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Lui Nicolae Nicolae, care are  
un păr „ce nu există…” 

 
N-o spun ca să mă bag de seamă, 
Ci-o spun, privindu-l cu uimire: 
De când şi eu scriu epigramă 
Bădia şi-a ieşit din fire. 

 
Unuia care vrea musai în UER 

 
Degeaba spumegă şi latră, 
Crezând că astfel ne disperă, 
Când…doar în epoca de piatră 
Şi-ar face, poate, carieră.  

 
Unui vânător de premii mărunte 

 
Dintr-un concurs într-altul zburdă, 
Că are concurenţi pe plac: 
Un moş senil, o babă surdă… 
Şi-un boschetar aurolac.   

☺ 
 



     Cartea-i mică, dar furnică… 73  
 

 
 

La Festivalul de la Cluj, cineva a spus  
la microfon că pe aici trece râul Cerna 

 
Cum îl ştim noi pe primar, 
Zău, de m-aş mira vreun pic, 
De-ar aduce-n Cluj, Funar, 
Şi Oceanul Pacific! 

 
G. Zarafu şi S. Olariu la streaptease 

 
Lasă bara, domnişoară, 
Şi-n mişcarea ta sublimă, 
Vină-ncoace-n astă seară 
Să ne-ajuţi puţin la…rimă. 

 
Lui Marin Sorescu 

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

☺ 
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Inginerul ploieştean G. Olteanu 
a scris o carte despre epigramişti 

 
Lipsind din cartea cu pricína 
Am înţeles cu-ngrijorare 
C-a mea e, totuşi, toată vina: 
N-am cifră-octanică prea mare. 

 
Lui Romi Roşca, mare bucătar 

 
La sarmale şi jumeri 
Experienţa lui e vastă… 
De îţi vine ca să-l ceri 
Pe Romică de nevastă. 

 
Unui poet mic de statură 

 
O bătrână cam mioapă 
Ţi-a citit slăvitul op: 
-Tii, poetul e de-o şchioapă, 
Însă versu-i şi mai şchiop!   

☺ 
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Unei soliste precoce 
 

Mă şterg la nas în timp ce cântă 
Micuţa sexy şi frumoasă, 
Şi-mi vine să o iau la trântă:  
-Tii, fir-ar mama ei, mucoasă! 

 
 

Solistei Elenei Cârstea 
 

Toţi bărbaţii-s pentru tine 
Proşti, inculţi sau mari în pântec, 
C-ai sechele…Te reţine  
Vreo relaţie cu…cântec! 

 
 

Amicului Ion Limpede 
 

Cum bea o gură de tăriu 
Cum prinde să se-nvolbure 
Iar mintea lui, de-ndată ştiu: 
E limpede că-i…tulbure.   

☺ 
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Unui distrugător de cenacluri 
 

Ca membru, fără doar şi poate, 
E oaia neagră-n orice turmă,  
Căci el, cenaclurilor toate, 
Le-ar da sărutul cel din urmă. 

 
 

Unei pseudo-soliste  
 

Mai nou, o dulce domnişoară, 
Să demonstreze lumii-ar vrea  
Cum poate muzica uşoară 
Viaţa să ne-o facă…grea. 

 
 

Vedetei TV, Dana Războiu  
 

Frumoasa mea cu nume-aiurea, 
Propun o chestie totală: 
Hai să-ngropăm puţin securea 
Şi să pornim o…tăvăleală!   

☺ 
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Echipei POLI AEK Timişoara 
 

„În Banat şi-n toată ţara, 
Una-i POLI Timişoara…” 
Una-i POLI, dragii mei 
Şi-aia-i…vai de capul ei! 

 
 

Echipei U. Craiova 
 

În Craiova e un team 
Ce decade an de an, 
Că mai nou, după cum ştim, 
Nu mai are nici un …Ban. 

 
 

Echipei Dinamo 
 

Câinii roşii (ca să vezi!) 
Au făcut ce au făcut… 
Pedigree-ul l-au pierdut 
Şi sunt astăzi…maidanezi.   

☺ 
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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. 

 
 

Unei frumoase violoniste 
 

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

 
 

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!   

☺ 
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Lui Gh. Ştefan, patronul echipei 
Ceahlăul Piatra Neamţ 

 
Când îl vezi te-apucă frica 
Şi te ţine cam tot anul… 
Că de-un timp, sub Pietricica, 
Stă un ditai…bolovanul. 

 
Lui Basarab Panduru, antrenor  

la POLI AEK Timişoara 
 

Meseria de pandur 
Pare că s-a demodat, 
De-aia, unii, primprejur, 
Astăzi fac…antrenorat. 

 
Echipei Steaua 

 
La Steaua care-a fost odat’ 
E-o cale-atât de lungă, 
Că cei ce astăzi merg pe blat 
Nicicând n-au s-o ajungă.   

☺ 
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Unuia care se dă a fi un tip deschis 
 

Din partea mea, nimic de zis, 
Dovada-i chiar acest catren: 
Constat că eşti un tip deschis, 
Dar din păcate doar la…ten. 

 
 

Patronului TV Eurosat Caransebeş 
 

Domnul Pleşa s-a lansat 
C-a făcut Euro-Sat… 
Eu de-aş fi în locu-i aş 
Face-un…Euro-Oraş. 

 
 

Manechinelor 
 

Nu mai este nici o taină: 
Astăzi, standardele cer, 
Ca să stea pe voi, o haină, 
Cum ar sta pe un cuier.   

☺ 
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D-nei A. Mihaescu, directoarea 
Fabricii de lapte - Caransebeş 

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

 
Unui tenisman care icneşte  

 
De câte ori serveşte dânsul, 
Ne-arată astfel ce nasol e: 
Se-ndeasă şi-l cuprinde plânsul 
De parc-ar fi mâncat fasole. 

 
Mihaelei Rădulescu 

 
Pe frumoasa-ntre frumoase,  
Când o vezi, perplex rămâi: 
N-are ea prea multe clase 
Da-i o damă…clasa-ntâi.   

☺ 
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Unui acordeonist care a avut  
un accident rutier 

 
A făcut ce a făcut 
Cu maşina lui, Ion, 
Până când mi s-a văzut 
Cu-încă un…acordeon. 

 
Unui  conducător de cenaclu 

 
Preferă-n loc de nume mari, 
Să aibă-n gaşca-i, doar intruşi… 
Se vrea Iisus între tâlhari 
Şi nu tâlhar între Iisuşi. 

 
Uniunii Scriitorilor în Grai 

 
Uniunea e firească, 
Însă cine-o fi de vină 
Că în loc să ne unească, 
Mai degrabă ne dezbină?   

☺ 
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Unei vedete TV  care a escaladat 
vârful Kilimandjaro 

 
S-a pornit mai an 
Andreea Marin, 
De-a ajuns taman 
Andreea…Alpin. 

 
Claudiei Schiffer 

 
Cu-aşa un corp, în Evul Mediu, 
N-aveai, domniţă, ce să caţi… 
C-ai fi sfârşit (ce trist remediu!) 
La vreun spital de malformaţi. 

 
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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Umoristului A. Chirşbaum, care  
are un început reuşit de chelie 

 
Acesta-i purul adevăr 
Pe care vreau ca să ţi-l spun: 
Cu toate că tu nu ai păr 
Ai prefera să ai un…prun. 

 
Unei profesoare 

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

 
Evelor moderne 

 
Trecând cu pas sprinţar prin ere, 
Femeia astăzi e un vis… 
Cu sânii ei ca două mere 
Ce le-a furat din paradis.   

☺ 
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Unor vedete de la Prima TV 
 

Cu alura lor ghiduşă, 
Prin studiou, mişcându-şi paşii, 
Huidu şi cu Găinuşă 
Fac mereu pe (cârcot)…AŞII. 

 
 

(Ex)bebeluşei de la Prima TV 
 

Bebeluşa cea cochetă, 
Molfăind dintr-o suzetă, 
I-a făcut pe mulţi să zică: 
-Ruşinică…ruşinică! 

 
 

Variantă 
 

Nu s-a liniştit fetiţa 
Până n-a dat jos fustiţa… 
Neştiind că-şi pierde stima 
Şi că va zbura din…prima!   

☺ 
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Lui Jean Pădureanu, trăgător de sfori  

la Gloria Bistriţa 
 

Nea Jean al nostru, uite-aşa, 
Ciupind şi el câte-o victorie, 
Rămase în Divizia A… 
Rămase, însă fără…glorie! 

 
Durduliei Monica Anghel 

 
Constat că-n lumea muzicală 
Monica-i starul cel mai tare, 
Că-ntrece orişice rivală 
Când este vorba de…cântar(e). 

 
Epitaf (unui ospătar) 

 
Ce necaz pe nea Ilie! 
Stă aici cu ochii-nchişi 
Şi-şi petrece-o veşnicie 
Făr-a mai primi bacşiş.   

☺ 
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Unui criminal de război 
 

Poartă-ntruna la rever 
Decoraţii, cruci de fier… 
Dar pe fibrele mătăsii 
Îi lipseşte crucea…mă-sii! 

 
 

Unei poetese 
 

Când stai cu ea la o şuetă, 
Te umpli de-un ciudat respect, 
Când vezi la tânăra poetă 
Că are un picior perfect. 

 
 

Variantă 
 

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

☺ 
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Unei înrăite fumătoare 
 

Privesc cu jind o domnişoară 
Ce trage aprig din ţigară… 
Apoi mă duc, urmându-mi calea, 
Căci gându-mi zboară l-alte alea! 

 
 

Unei tinere cu copil din flori 
 

E imposibil să-i găseşti 
Vreun tată noului născut 
Când zilnic, tu te dăruieşti 
Soldatului…Necunoscut. 

 
 

Lui Cătălin Botezatu 
 

Despre-acest frumos bărbat 
Cu profil ca de efigie 
Ştim atât: că-i botezat… 
Da-n ce cult, în ce religie?!   

☺ 
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Iubiţi-vă pe tunuri – A. Păunescu 

 
Spre-a fi în ţară doar iubire, 
Mai-marii noştri dau de ştire, 
Că de-aia trag ei an de an 
Un „tun” pe cap de cetăţean. 

 
 

Răscoala – L. Rebreanu 
 

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

 
 

Şantier în creier - N. Sârbu 
 

De câte ori s-a întâmplat 
Prin versurile-i, să cutreier, 
De-atâtea ori am constatat 
Că are-un „şantier în creier”.   

☺ 
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Istoria unei secunde – A. Păunescu 
 

Frustrarea, frigul, sărăcia… 
Îi fac pe unii, cum se ştie, 
Ca o secundă-n România 
Să li se pară-o…veşnicie!  

 
 

Poemele îngerului beţiv – I. Bota 
 

Şi îngerii (să vezi cultură!) 
S-au apucat de băutură… 
Urmează mâine, vrei-nu vrei, 
Ruletă, droguri şi…femei! 

 
 

Grădina cu lotuşi – I. Căliman 
 

Toată lumea ar planta 
Grâu, porumb, etceterà… 
Dar există unul, totuşi, 
Ce sădeşte numai…lotuşi.   

☺ 
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Autoportret la vârsta disperării –  
I. Jorz 

 
Că mare-ţi este disperarea, 
Pricep din carte şi…I’m sorry! 
Dar mă cam roade întrebarea: 
De ce disperi şi cititorii? 

 
Anotimpul îngerilor - Dorina Şovre 

 
Citesc din carte şi constat: 
Că anotimpu-i expirat, 
Căci gândurile-ncet mă duc 
La diavolii ce ne conduc. 

 
Între munte şi izvor - N. Cristescu  

 
„Dar-ar Dumnezeu să mor 
Între munte şi izvor…” 
Spune el cu voioşie: 
„Da-n izvorul de răchie.”   

☺ 
 



    Sorin Olariu    94  
 
 
 

Mă duşiam fălos la jioc - D. Acea  
 

Te duceai fălos la joc, 
Însă tu, stimate bard, 
Nu ne-ai lămurit deloc: 
Poker, Remi, Biliard?… 

 
 

Ace de cojoace – I. Moraru 
 

Un morar ne-a demonstrat 
Cât e el de talentat… 
Şi-uite-aşa, pleznind de har, 
Azi ajunse…cojocar. 

 
 

Amfora Visului – S. Vialis 
 

Într-o zi m-am dat d’oparte, 
Să citesc (fiind un domn) 
Despre visul ei din carte… 
Şi m-a apucat un somn!   

☺ 
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Mi-e dor de satul meu bătrân –  
V. Bucur 

 
Ţi-e dor de satul tău bătrân… 
Ne-ai spus-o tuturora-n faţă, 
C-aveai pe-acas-un pod cu fân, 
Şi o vecină…iubăreaţă. 

 
Pădurea Spânzuraţilor – 

L. Rebreanu 
 
Ce n-aş da s-aducă anu’ 
(Cel ce vine, evident…) 
Şi pădurea lui Rebreanu 
Pe la noi, prin parlament. 
 
Corbigrame – G. Corbu 

 
Am priceput, citindu-ţi opul, 
De ce se cheamă Corbi…grame, 
Din pricină că-n mai tot locul 
Umorul ni l-ai dat în…grame.   

☺ 
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