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Arta echilibrului pe poante 
 

 

Cu volumul Umor pe poante, Editura 

Teocora, Buzău, 2020, epigramistul George 

Eftimie debutează în literatura de gen, cu 

intenţia de a spune verde în faţă că îi place să 

trăiască cu zâmbetul pe buze şi cu năzuinţa de a 

fi un bun exemplu pentru alţii. Noi nu i-o luăm 

în nume de rău, dimpotrivă, considerăm că 

voioşia este starea esențială a spiritului omenesc, 

omul care face haz de necaz este perfect normal. 

Sănătatea mentală este întreținută de buna 

dispoziție zilnică ce reprezintă gimnastica 

intelectului şi epigrama este un bun exerciţiu. 

Voia bună este o trebuinţă a existenţei fiecărei 

persoane şi dacă admitem că munca l-a creat pe 

om, trebuie să observăm că umorul l-a 

înfrumuseţat. Veselia este un seismograf al stării 

de spirit, al comportamentului faţă de convulsiile 

ce au loc în societate, cu alte cuvinte o atitudine 

civică în fața provocărilor vieţii. 

Titlul cărţii confratelui George Eftimie pare 

a fi o nadă anume aruncată pentru atragerea 

interesului cititorului, mai înainte de a o 

deschide. Înţelesul cuvântului umor poate fi 

desluşit la prima vedere, nu crează probleme, dar 

în cazul poantei mulţi se vor întreba la care 
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dintre sensuri trebuie să se oprească şi unde 

trebuie pus accentul.  

Cei care cunosc spusa lui Jean Jacques 

Rousseau potrivit căreia „Toate popoarele 

civilizate au respectat femeia” se vor gândi, 

înainte de orice, la piciorul balerinei, la papucii 

speciali şi la poziţia de bază din timpul dansului 

şi mai apoi la eventuala grijă a autorului de a nu 

intra cu bocancii în lumea delicată a epigramei. 

Vânătorii, pentru care „nu este pe lume 

plăcere mai mare decât vânătoarea” cum declară 

Carl Maria Von Weber în celebrele versuri din 

„Corul vânătorilor”, pot cădea în capcană 

crezând că ar fi vorba de poziţia câinilor opriţi în 

loc pentru a adulmeca sau a aținti vânatul. 

Împătimiţilor de jocuri de noroc le poate zbura 

gândul la suma de bani pe care o pun la bătaie, 

sau la miza aşezată pe cartea altuia atunci când 

nu participă efectiv la partidă. Cei care umblă cu 

arme de foc vor imagina că ar fi vorba de poziția 

de tragere, iar oamenii ce trudesc vor crede că s-

a avut în vedere înregistrarea prezenței la locul 

de muncă, fără de care nu pot fi calculate 

drepturile băneşti cuvenite.  

Dilema va fi dezlegată prin lectură, care îl 

va ajuta pe cititor să înţeleagă că este vorba doar 

de poanta epigramatică, de punctul culminant ce 

dă expresie şi vioiciune catrenului pentru a-l 

ridica la rangul de epigramă.  
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În cazul lui George Eftimie căutarea 

vocaţiei de epigramist a cunoscut o perioadă de 

gestaţie spirituală de câţiva ani, timp în care a 

avut puterea şi înţelepciunea de a aştepta 

momentul „plinirii vremii”, cum a învăţat din 

Biblie. Până a adunat materialul necesar cărţii a 

muncit cu sârguinţă ca membru „de rând” al 

Cenaclului Nicolae Grigore Mihăescu-Nigrim al 

umoriştilor buzoieni, a participat la concursurile 

organizate în cadrul festivalurilor de gen, a 

publicat în revista „Epigrama” a Uniunii 

Epigramiştilor din România şi în multe altele cu 

acelaşi profil. Le-a făcut pe toate cu sârguinţă, 

conştient că efortul nu este niciodată zadarnic, că 

roadele lui nu sunt culese imediat (trebuie lăsate 

„să se coacă”), și că până la obţinerea deplinei 

satisfacţii este important să-ţi desfăşori 

activitatea cu plăcere, pasiune, perseverenţă. 

Cărțile se nasc în mijlocul vieții și al 

oamenilor iar cea de faţă nu face excepţie. 

Beneficiind de spiritul și inteligența critică a 

autorului, de viziunea sa debordantă, epigramele 

prezentate sunt vii, pline de vervă, subiectul bine 

stăpânit, tehnica prozodică bună, dozajul 

construcției perfect gradat, poantele au virtutea 

originalității. Temele sunt incitante, spumoase, 

uneori polemice şi pentru a le expune George 

Eftimie foloseşte toate nuanțele și subînțelesurile 

ironiei. 
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 Spre exemplificarea celor spuse redăm, în 

cele ce urmează, câteva lucrări reprezentative şi 

în capul listei punem catrenul care trage un 

semnal de alarmă asupra uneia din gravele 

probleme cu care se confruntă în prezent 

România:  

 

Avem o țară cu renume 

Și am  munci s-o relansăm, 

Dar ne-au plecat copiii-n lume 

Și n-avem cui s-o mai lăsăm! 

(Moștenire)  

 

 Înstrăinarea bogăţiilor ţării, a celor cu 

valoare strategică deosebită, este îngrijorătoare 

pentru tot românul ce se gândeşte şi la 

generaţiile următoare, îndreptăţite a avea acces la 

ele pentru propria bunăstare: 

 

Roşii multe fel de fel, 

Soiuri bune la tocană, 

Dânşii vor, şi nu mă-nşel, 

Numai... Roşia Montană! 

 (Roşii căutate la export) 

 

Umorul este o armă menită să apere și să 

dezarmeze, un mod de luptă împotriva răului de 

orice fel şi George Eftimie, ofiţer în retragere 
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care nu şi-a pierdut cătarea, ţinteşte în 

guvernanţi: 
 

Din vremea când trăia Neculce 

Și până azi, așa-i modelul, 

Aleșii ne fac viața dulce 

Ducându-ne... cu zăhărelul! 

 (Consecvență)  

 

 

 Turismul electoral, fenomen imaginat şi 

întreţinut în ultimele decenii de partidele 

competitoare în lupta politică, nu scapă 

observaţiei epigramistului: 

 

Când  oferta-i generoasă 

E de-a dreptul imoral, 

Să nu faci turism de masă 

Într-un an... electoral! 

 (Invitație la turism) 

 

 Guvernanţii ce îşi sporesc peste noapte 

averea cu bunuri imobile, mobile şi conturi 

bancare fără număr, care abuzează de putere şi se 

dedau la fapte interzise de lege, au mustrări de 

conştiinţă şi un singur mod, mai puţin ortodox, 

de a scăpa de ele: 
 

Sunt mii de preoţi şi biserici, 

Păcatul e iertat uşor, 
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Deşi avem atâţia clerici 

Se spovedesc... la procuror! 

         (Spovedania guvernanţilor)  

 

Asemenea dramaturgului latin Terenţiu 

(Publius Terentius Afer)  care a formulat celebra 

maximă „Sunt om și nimic din ce e omenesc nu-

mi este străin", la fel şi autorul cărţii dovedeşte a 

fi un bun cunoscător al vieții, sub toate aspectele 

ei, deschizând nebănuite ferestre către lume şi 

ființa umană. Forma de umor preferată este satira 

ce se prezintă ca un joc, iar regula jocului este de 

a-l face pe cititor să accepte ceva, să râdă de acel 

ceva și să vadă în el o poantă. 

Căsnicia, sursă inepuizabilă de inspiraţie 

pentru orice epigramist, este surprinsă şi de 

această dată într-un mod inedit: 

 

Nu e loc de supărări, 

Dragostea-i nătângă, 

El mergea pe trei cărări 

Ea călca... pe lângă! 

 (Căsnicie fericită) 

 

 Femeia, dar al Creatorului „ce produce 

bucurie deopotrivă săracului și bogatului” cum a 

afirmat împărăteasa Maria Tereza, este un prinos 

şi pentru umorist:  
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Ea n-a făcut nimic în silă 

Și totul a avut temei, 

De-aceea astăzi stă la vilă 

C-un soț... ce nu era al ei! 

 (Determinare) 

  

Nici bărbatul nu trece neobservat, doar 

generaţiile se schimbă pe când năravurile rămân 

aceleaşi: 
 

Bărbații parcă au turbat 

Fac datorii de mii de lei, 

Iar datoria de bărbat 

Și-o mai achită... între ei! 

 (Întrajutorare)  

 

În vizor este luată şi justiţia, care într-o ţară 

ce-i rotundă nu are cum să fie dreaptă, bănuită că 

ar trage pe furiş cu ochiul pe sub legătura ce-i 

acoperă privirea şi că ar înclina părtinitor balanţa 

din mâna (ne)dreaptă, spre procurori:  

 

Cu probele când vine procurorul 

E o cutumă, un principiu sfânt, 

Le-analizează-atent judecătorul 

Și dacă nu-s... îl crede pe cuvânt! 

 (Exigență)  
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 Cu trimiterea în judecată a hoţilor este o 

altă problemă a statului de drept, greu de înţeles 

şi de acceptat de cei păgubiţi: 

 

Umblă-n văzul tuturor 

Geaba mi l-a prins sergentul, 

Fi`ndcă domnul procuror 

I-a apreciat... talentul! 

(Hoțul)  

  

Sperăm ca mostrele prezentate de noi să tre- 

zească cititorului interesul de a căuta în paginile 

cărţii alte perle de umor, pentru înzestrarea 

spiritului cu un patrimoniu pe care nu îl poate 

lua nimeni. 

În comunitatea autorilor de literatură 

epigramatică ce au volume proprii publicate, 

George Eftimie pătrunde „cu dreptul”, lipsit de 

prejudecăţi, cu o amprentă umoristică ce se 

remarcă prin limpezimea izvoarelor de 

creativitate, prin simplitatea rafinată a formei de 

exprimare şi prin poante şlefuite cu măiestrie de 

bijutier. Pe acordurile marşului de întâmpinare 

noi îi prezentăm onorul!   

 

         Mihai SĂLCUŢAN 
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Arc peste timp 

 

 
În arta lumii mergem înainte 

Cu  România bine prezentată, 

Că ieri aveam „O samă de cuvinte” 

Iar astăzi... „Citadela sfărâmată”! 
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Consecvență  

Din vremea când trăia Neculce 

Și până azi așa-i modelul, 

Aleșii ne fac viața dulce 

Ducându-ne... cu zăhărelul! 

 

 

Raport de țară 

Să dăm dovadă de sinceritate 

Și să privim  în mod rațional, 

Că munca e la noi „necesitate” 

Iar lenea  este... „brand național”! 

 

Tranziție  

De când și statul l-au restructurat 

Cu africanii-avem asemănare, 

Românii-s negri toți de supărare 

Că leii-s... tot mai greu de procurat!  

 

 

Destin perfid 

Se defrișează codrii seculari 

Și pleacă-n lume-atinși de nenoroc, 

Se duc cu ei esențele mai tari 

Rămân... doar  uscăturile pe loc! 
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Europenizare  

Ne-am boierit, de-acuma nu  ne pasă 

De cei ce spun că n-am fi la nivel, 

Nici rufele nu le spălăm acasă 

Ci le trimitem toate... la Bruxelles! 

 

 

Destinație de vacanță 

E România-n care m-am născut 

Cu frații mei, cu locuri minunate, 

Cu munți înalți, dar și păduri bogate, 

Din care unii... oameni s-au făcut! 

 

Turism deficitar  

Accent să punem pe tehnocrație, 

Să nu mai pierdem nici un rătăcit 

Pe căi bătute de democrație, 

Că și așa-i turismu-n deficit! 

 

 

Sunt greu românii de pornit și nu chiar 

Mihai Viteazu-atunci cu jurământ 

Legase toți românii de pământ, 

Și-a fost măsura foarte salutară 

Că dacă nu... plecau cu toți din țară! 
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Ora pământului 2019 – s-a stins lumina  

De ziua lui s-a prins și el în horă 

Deși-i îngrijorat de ce-o să vină, 

Doar  azi pământul a avut o oră 

Și ăștia l-au lăsat... făr-de lumină! 

 

 

Cu banii la saltea  

Cei de la bancă s-au disociat 

Dar alt motiv apreciez că nu e, 

De când salteaua-i fabricată-n UE... 

Moneda noastră s-a depreciat! 

 

De foaie verde 

Salvând economia  astă vară 

S-a dovedit adevărat  suport, 

De asta-i frunza verde  brand de țară 

C-am promovat doar „poame”... la export! 

 

 

Alte vremuri    

Nu mai trăim ca ieri de azi pe mâine, 

Sunt mulți ce beau, mănâncă și petrec, 

Țăranii ce lucrează pentru pâine 

Sunt  singurii... ce mai înghit în sec! 
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Alternativă  

Se spune de speranță fel de fel 

C-ar fi-n tunel lumina învierii, 

Dar cum în România nu-i tunel 

Speranța-i tot... în Peștera Muierii! 

 

 

Vegetarienii  

Cu pătrunjel, mărar și izmă creață 

Cu care toți veganii își fac plinul, 

A dispărut azi locul cu verdeață 

Mai e doar... întristarea și suspinul! 

 

În rândul lumii 

Era amicul meu un om cu carte, 

Și-acum se crede foarte vertical, 

C-a reușit de-un timp și el să poarte 

Ca guvernanții... ochelari de cal! 

 

 

Măsuri de urgență 

Cum țara merge prost ca mai-nainte 

Un cap de neamț au pus ca președinte, 

Că și românii-au fost pe metereze 

Dar tot n-au reușit... s-o demoleze! 
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La rișcă  

Cu bani puțini traiești de azi pe mâine, 

Salariu-ajunge pentru-o săptămână, 

Și dacă-n țară greu câștigi o pâine 

Să dăm  cu banul... cin`-să mai rămână! 

 

 

Ghinion  

Noi cu elvețienii  similari 

Am fi avut același viitor, 

Puteam fi chiar cu mult mai populari 

De-aveam și noi... un „ceas deșteptător”! 

 

Protecție  

E țara plină de corupți și hoți 

Dar care țară nu e plină oare, 

De-aceea p-ăi „cinstiți”  și „patrioți” 

Îi conservăm... ținându-i la „răcoare”! 

 

 

Previziuni  

Munții noștri aur poartă, 

Pe sub codrii mari de tei, 

Dar cum suntem „mână spartă”, 

Vom scăpa curând… de ei! 
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Tradiție  

Produsele cam fără  calitate 

Ne afectau cândva  nutriția, 

Azi branduri cunoscute și bazate 

Păstrează neștirbit... tradiția! 

 

 

Patriotism depășit 

De-acum nu mai fumez să mă plătești 

Că vremurile-s iraționale, 

Odată ne mândream  cu „Mărășești” 

Azi  le-au exclus... că-s prea „Naționale”! 

 

Revenirea la credință 

S-au dus atei și planuri cincinale 

Pe plaiul nostru cântă primăvara, 

Spre cele patru puncte cardinale 

Aleșii noștri iată-nchină... țara! 

 

 

Chemarea Americii 

Fără teamă că se-`neacă 

Ori  că valul este `nalt, 

Dânsu-i hotărât să treacă 

Pe tărâmul... celălalt! 
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Integrarea în UE 

Aici am fost de veacuri suverani 

Si de ne punem iar ambiția, 

Vom mai rămâne două mii de ani 

Că nu am terminat... tranziția! 

 

 

Cauza scăderii populației din România 

Nici exodul nu-i pricină 

Nici probleme la femei, 

Doar românii sunt de vină... 

(Se mănâncă  între ei)! 

 

Asigurare   

Umbrela NATO-a  cam slăbit și ea 

Că prea mulți bani de-un timp încoace-nghite, 

Dar România pentru vreme rea... 

Primi șepcuța Statelor Unite! 
 

 

Visul românilor: să devină  

al 51-lea stat al SUA 

O șansă deci românul nostru are 

Ca să-i declare-Americii război, 

Ghinioniști cum suntem mi se pare 

C-ar fi posibil... să învingem noi! 
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Revitalizare  

Capitalismul nu e la apus 

Se promovează tare concurența, 

Să fim în trend cu toată deferența 

Noi scoatem România... la „produs”! 
 

 

Priorități  

Mai bine catedrală, nu spital, 

Că păcătoși avem destui, la metru, 

Cei tineri pleacă-n lume natural, 

Bătrânii stau la rând... la sf. Petru! 
 

 

Integrare  

Europenii ne-au tot  sprijinit 

Cu sfaturi bune pentru integrare 

Și viața parcă s-a mai   ieftinit, 

Va fi-n curând... chiar fără de valoare! 

 

 

Politică externă 

E admirat din cale-afară 

Că-n vizite făcute, (zeci), 

Se luptă strașnic  pentru țară... 

Să aibă-n lume-un loc de veci! 
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Reforma statului 

Aleșii spun că am avut noroc 

Reforma lin s-o facem, ca atare 

O ținem tot așa pân-la soroc... 

Mereu din amânare-n amânare! 

 

 

Suveranitate  

Mai marii zilei ne-au admonestat 

Spunând să ne mai punem pofta-n cui, 

Să nu avem pretenții de la stat 

Că asta nu e... țara nimănui! 

 

Folosirea eficientă a fondurilor europene  

Ungurii se-ngrijorează 

Că-ncepând cu anu-acesta 

Bucureștiul lichidează 

Nu doar Buda...  dar și Pesta! 

 

 

Moștenire  

Avem o țară cu renume 

Și am  munci s-o relansăm, 

Dar ne-au plecat copiii-n lume 

Și n-avem cui s-o mai lăsăm! 
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Integrare 

Românul spre surpriza tuturor 

E bucuros și împăcat cu soarta, 

S-a integrat în UE binișor 

Că e demult... obișnuit cu „Poarta”! 

 

 

Știri din presă  

Ne spun știriștii-n presa noastră bună 

Că în UK, o vacă-ar fi nebună, 

Așa o fi-n Regatul cel Unit, 

La noi… doar vaca n-a înnebunit! 

 

Proști de buni 

Românii-s buni ca pâinea caldă, 

Dar și de-atâtea ori  „pățiți” 

De-aceea-n UE o cam „scaldă”... 

Se tem să nu-i mănânce fripți! 
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Să nu vorbim de guvernanți 

 

 
Când ăștia mari sunt dați prin șperlă 

La câtă  mită-i  de plătit, 

Cu greu mai prinde-un loc la Gherlă 

Un simplu infractor... cinstit! 
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Îngăduință 

Aleșii noștri cu temei 

Nu se gândesc decât la ei, 

Eu însă-s îngăduitor 

Și mă gândesc... la mama lor! 

 

 

„Iubiți-vă pe tunuri” 

Îndemnul său se rezuma la bunuri 

Dar  cei de la Guvern,  vizionari, 

Din dragoste imensă pentru tunuri 

L-au ascultat și sunt... milionari! 

 

Nepotism 

S-a încurcat și-au apărut probleme, 

În minister avea și ea un unchi, 

Dar nu mai poate-n ajutor să-l cheme 

Că a făcut... artroză la genunchi! 

 

 

Campanie electorală 

Politicul e iarăşi consecvent 

Propune cântareţi în Parlament, 

Ce ne vor ferici norodul 

Cântându-i la moment… Prohodul! 
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Politeism  

E deputat că dânsul are spate 

Și cei de la partid l-au răsfățat, 

Dar astăzi când i-au spus de-anticipate 

Atâția Dumnezei... le-a înălțat! 

 

 

Despre comunism cu mânie 

Oricare dintre noi e indignat 

Când ne-amintim de vremea aia tristă, 

Dar ca și-atunci  și-acuma de Ignat 

Se taie „candidații”... de pe listă! 

 

Șah politic  

Da, a pierdut și-a fost o melodramă 

Că nu făcuse față presiunii, 

Când el mizase totul doar  pe „Damă” 

Pe oponent îl sprijineau... „nebunii”! 

 

 

Patriotism  

Regimul nou ne spune bunăoară 

Că-i sfântă datoria către țară, 

Guvernu-acest dicton îl întări 

Și iată face... mii de datorii! 
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Învățătură de minte 

Votând atât de mult cu foștii 

Ne-am păcălit adesea crunt, 

Azi însă n-o mai fac pe proștii 

Că i-am ales... pe cei ce sunt!  

 

 

Astenii de primăvară 

Dorm în cameră aleșii 

Mulțumiți, că în sfârșit 

Azi când înfloresc cireșii... 

Iată  s-au căpătuit! 

 

Tranziția la 30 de ani de la Revoluție 

Le-a trebuit, că sunt berbeci, 

Treizeci de ani ca s-o conceapă, 

Și le-ar mai trebui treizeci... 

                          Ca s-o înceapă! 

 

 

Măsuri guvernamentale la inundații 

Cum totuși inundații an de an 

Ne agresează practic peste tot, 

Vor obliga pe-oricare cetățean 

Să facă musai... cursuri de înot! 
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Consecințe  

Când carul ăla s-ar fi răsturnat 

Pe la Caracal, niște minți zevzece 

La București pe toți i-au internat, 

Și uite că nu vor... ca să mai plece! 

 

 

Continuitate  

Greșeli au fost în vechea guvernare 

Că prostul obicei se relua, 

Guvernul nou va face o schimbare, 

Va pune punct... și va continua! 

 

Fără despăgubiri 

Mor pădurarii în păduri la noi 

Incoruptibili, neatinși de mită, 

Atinși de glonț calibru șai`ș`doi, 

Ce de acum ... e-o „boală-obișnuită”! 

 

 

Reîntoarcerea diasporei 

Sătui de carnea albă de curcan, 

Cu conturile bine rotunjite 

Se-ntorc românii iată de vreun an... 

De dor de țară și răbdări prăjite! 
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Legislație  

În sfârșit de-acum se știe 

Pun impozit pe prostie, 

Și urmare a schimbării 

Se repară...  cârma  țării! 

 

 

Discrepanțe  

Viața noastră-i un infern, 

Dar votăm ca oile 

Tot pe ăia din guvern, 

Ce-aranjează... ploile! 

 

Schimbare de domiciliu 

Tăierea de codri cu greu o înduri 

Și lumea e tot mai sărmană, 

Bandiții de-acuma nu stau prin păduri 

Preferă doar jungla urbană! 

 

 

Invenții românești 

În lumea asta plină de contraste 

Prioritatea zero e turismul, 

Și condamnând deciziile proaste 

Românii inventară... „traseismul”! 
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Tragedia de la Timișoara 

Să scape de insecte, șobolani, 

Otravă-au pus, cum relatează presa 

Luată de la shop  de pe Lipscani, 

Dar au greșit întrucâtva... adresa! 

 

 

Schimbare  

Cu moțiunea un guvern s-a frânt 

Și alții au venit la guvernare 

Care-au văzut prăpastia, în care 

Se hotărâră...  să ne  facă vânt! 

 

Primărița și Guvernul 

Asigurând cu grijă monetarul 

Cu noi borduri mărește trotuarul, 

Văzându-i râvna și dezinvoltura 

Aleșii-i cer... să facă și centura! 

 

 

Proteste  

S-au  supărat că zeci de ani de zile 

Aleșii-au fost supuși la denigrări, 

C-ar fi numiți în posturi doar pe pile 

Și nu printr-un concurs... de-mprejurări! 

 



31 

 

Panaceu  

S-a rezolvat, de-acum avem remediu, 

Și cei atinși de-această maladie 

Vor fi tratați la DNA la sediu... 

Și vor scăpa de Klaustrofobie! 

 

 

Cifra zero 

Descoperită de savanți, 

În matematică ajută 

Și e valoare absolută 

Când te referi... la  guvernanți! 

 

Progres economic  

Agricultura merge foarte bine 

De-acuma sper să nu mai fiu sărac, 

Din combinate, fabrici și uzine 

Aleșii noștri... au făcut spanac! 

 

 

Promovarea inteligenței românești 

Politica ne învrăjbește 

Și unii chiar se bat ca chiorii, 

Minciuna peste tot domnește 

Că-s tot mai mulți... „inventatorii”! 
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De unde vine salvarea 

Seceta e ca Infernul 

Ce te ia pe negândite, 

Dar avem noroc, guvernul 

Plouă cu idei... trăznite! 

 

 

Imunitatea aleșilor 

Asta e realitatea, 

În acea legislatură 

Le-a crescut imunitatea... 

            La cultură! 

 

Amintiri  

Când ne-am ales și noi primarul 

S-au aranjat și ploile, 

Au candidat cei cu samarul 

Iar noi votam... ca oile! 

 

 

Promisiuni  

Corupții-i va mânca pe pâine 

Și vom vedea ce n-am văzut, 

Elveția vom fi de mâine 

Și noi ca proștii... l-am crezut! 
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La biroul senatorial 

Lume parcă-i la tarabă 

Se perindă prin sector, 

Cică toți ar fi de treabă  

Numai el... e senator! 

 

 

Aprovizionare continuă 

Aleșii noștri vor s-aducă 

În piața de la Ferentari, 

Pe lângă păstrăv, crap și știucă 

Și trei rechini... financiari! 

 

Dispoziții  

Așteptând  o alternare 

Are dispoziție, 

Ca să tragă-n guvernare... 

Doar din o-poziție! 

 

 

Fără complexe 

Mintea lor ușor  domoală 

Nu i-a îndemnat spre  școală, 

Dar îi vezi  pe la pomeni 

Parcă-s...  politicieni! 
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Străduință   

Că sunt mai proști concetățenii mei 

Nu-i vorbă-n vânt și are confirmare, 

Dar  la scrutin se străduiesc și ei 

S-aleagă dintre  toți... pe cel mai mare! 

 

 

Tradiții  

Zidind femeia se menționează 

Și faptul că  Manole-i  patriot,  

C-a devoalat  de când funcționează 

Pe plaiul nostru... statul mafiot! 

 

Infatuare  

De-un ales -  nu-i spun pe nume - 

Cică-a fost admonestat, 

Nu-i poet citit pe lume 

Cât e dânsul de ... citat! 

 

 

Elite  

La baschet n-om fi cei mai buni, 

Dar sunt specialiști în România 

Ce declanșează multe pasiuni 

Și dau la coș... chiar și democrația! 
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Devoalare  

Căutătorii de comori 

Fac praf infrastructura noastră, 

Aflând de la comentatori 

C-aici sunt banii... dumneavoastră! 

 

 

Reclame  

Otrava asta pentru șobolani 

I-a bucurat pe cei de la putere, 

Că tot promit de douăzeci de ani 

Reducere masivă-n... ministere! 

 

Viață de beizadea 

Să aibă el un plus de sănătate, 

Că poluarea-n țară e deplină, 

Inspiră aer din străinătate 

Îmbogățit... c-un pic  de cocaină! 

 

 

Hibele sistemul de învățământ  

E-un sistem cumva aparte, 

Nu poți spune că-i  pe ducă, 

Dacă toți învață carte 

N-are cin`-să ne conducă! 
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Lupta cu corupția 

Acuze fac să fiarbă  țara, 

De parcă-i volbură de ape, 

De face valuri secretara 

Primarii...  nu mai pot scape! 

 

 

Acuze  

Nici cetățenii nu pot să priceapă, 

Ecarisajul întră-n lichidare 

C-au apărut acuze de trădare, 

Fiindcă „javra”... totdeauna scapă! 

 

Indecizii  

Spun românii mei de-acasă 

Că guvernul le-a dat plasă, 

Dar n-aleg pe alții noi... 

Că-și iau plasele-napoi! 

 

 

Hotărâți pentru schimbare  

Toată lumea vrea schimbare, 

Azi au înțeles și cei 

Ce făceau coabitare... 

Și se schimbă între ei! 
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Neputințe  

Cu doi boi la drum de pleci 

Vii cu carul înapoi, 

La guvern nici douăzeci 

Nu scot țara... din nevoi! 

 

 

Competiție pntru președinte de partid 

Nu s-a terminat cu  jocul, 

Un concurs se face iar 

Pentru cel ce-o să-i ia locul... 

Mâine-n... penitenciar! 

 

Recunoștință    

Sunt guvernanții reazemul suprem 

Că noi alegem bine, domni  cu clasă, 

Și-aici în sărăcia ce-o avem 

Muncesc din greu...  ca să ne deie plasă! 
 

 

Discuții  

Ministru-al sărăciei n-ai să vezi 

C-avem și ministere cam puține 

Și nu-nțeleg de ce să perturbezi 

Sectorul care merge... cel mai bine! 
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Un senator cere extinderea  

programului ”Rabla” 

Văzând succesul s-a convins 

Și va vota  neapărat 

Programul „rabla” mai extins... 

La Cameră și la Senat! 
 

 

Efortul guvernanților 

Guvernul ăsta nu e coruptibil 

Miniștrii săi sunt cei mai înțelepți, 

Muncesc enorm, efortul e vizibil... 

Ca să ne ducă-n lumea celor drepți! 

 

 

Patriotul  

A plecat în lume iară 

Că l-a prins un dor de ducă, 

Face totul pentru țară 

Ca românul... unde-apucă! 

 

 

Urgență la transporturi  

Cum merceria este-n faliment 

Autostrăzi inaugurăm mai rar, 

Dar au luat măsuri în Parlament 

Și au numit ca șef... un panglicar! 
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Restructurare  

Eu constat că din oficiu - 

Fi`ndcă-i scump și tratamentul-, 

Au desființat ospiciu` 

Să păstreze... Parlamentul! 

 

 

Fără scăpare 

Adrenalină și senzații 

Ne dau bancherii zi de zi, 

Că mai scăpăm de inundații... 

Dar ne-`necăm în datorii! 

 

Spiritism (sau vot pe liste suplimentare) 

Asta-i țara lui Dracula 

N-ai motiv să te-ndoiești, 

Ion Mortu din Ojdula 

A votat la București! 

 

 

Imobiliare 

Fosta judecătorie 

Azi se vinde cu încetul, 

N-ar fi multă murdărie 

Dacă exceptăm... „parchetul”! 
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Începătorul  

Polițistu-i cam necopt 

Ultimul din unitate, 

Orologiu-arată opt 

Și el tot la unu... bate! 

 

 

Visul celor de la #rezist 

S-așezăm jandarmi pe tușe 

Echipați ca niște zmei, 

Și să-și ia cu ei cătușe 

Să-și mai pună… între ei! 

 

Vânt de primăvară  

Când bate iarăși vânt de primăvară 

De ești corect nu  poți să nu constați, 

Oricât de aprig ar bătea afară 

Jandarmii sunt... mai bine antrenați! 

 

 

Măsuri de igienizare  

Cum vine iarăși gripa aviară, 

Aleșii  care-s minți mai iscusite 

Au dat o ordonanță  de cu seară 

Să protejeze... „ciorile vopsite”! 
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In vino veritas 

Nici guvernul nu ia totul în răspăr 

Mai ales că astăzi se ascute criza, 

Ca să nu se afle purul adevăr 

Vinului din cramă... i-au mărit acciza! 

 

 

Pentru eficientizarea democrației 

Vecinul meu deja se pricopsi 

Vânzând secretul unor personaje, 

Că de scrutin ne-am cam putea lipsi 

De  stabilim aleșii... prin sondaje! 

 

Globalizare 

Nu mai vrem jandarmi în stradă 

Și de astăzi s-a decis, 

Când mai este rost de sfadă 

Îi aducem... din Paris! 

 

 

De ce nu se mai lucrează 

Să-ți faci din meditații șapte case 

La sărăcia noastră chiar contează, 

Metoda unul o omologase 

Și astăzi toți românii...  meditează! 
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Căpătuială 

Să ne gândim  cu grijă mai întâi 

De a vorbi de rău parlamentarii, 

Că fac și ei la fel ca toți mai marii 

Atunci când își găsesc... un „căpătâi”! 

 

 

Se cer candidați cu experiență 

Sper să fim și noi în stare, 

Fără patimă și ură, 

Când vom merge la votare 

Să-i votăm pe cei... ce fură! 

 

De sărbători 

Daruri noi la vreme  nouă 

Fi`ndcă anu-a fost prosper , 

Ei au folosit doar ouă 

Iar noi... spray-ul cu piper! 

 

 

Fonduri mărite pentru cercetare în sănătate 

Ne paște-o boală generală 

De aia au mărit baremul, 

Că doar pe cale naturală 

Nu părăsesc destui... sistemul! 
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Protestatari în București  

În gâlceava cu guvernul 

Parcă s-a pornit infernul, 

Pun pancarte și-și fac loc, 

Iar jandarmii... gaz pe foc! 

 

 

Promovarea unei secretare pe post de 

ministru 

Nu vorbim de modestie 

E ministru validat, 

Că nici dânsa nu mai știe... 

Câți directori a schimbat! 

 

Proteste după creșterea veniturilor 

Nu stau prost cu socotitul 

Dar  se trag învățăminte, 

Geaba le mărești venitul 

Că n-au ținere de minte! 

 

 

Analiza gazelor de la proteste 

Gazele din piață le-au analizat 

În amănunțime cei de la servicii, 

Și cu expertiză au realizat 

Ce pericol mare... e când vin bunicii! 
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Privitor la legea electorală 

E interzis de astăzi în cetate 

Să faci ca alții cumul de mandate, 

Că unii lacomi și c-un pic de stare 

Luau în plus... mandatul de-arestare! 

 

 

La Guvern 

Promovară-ncet, încet, 

Tot minciuna la buget, 

Fără explicație... 

Cică din vocație! 

 

Horoscopul aleșilor  

Toamna asta-n premieră 

Va veni într-un final, 

Cu surprize-n carieră 

Și un nesfârșit... scandal! 

 

 

Alesul nostru 

E-n parlament de trei mandate 

La toate el le știe rostul, 

Că e deștept de nu se poate... 

Dar face excelent pe prostul! 
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Ajutoare de la guvern 

Că nu-i impozit pe prostie 

Desigur ați aflat, 

Și o să dea și-o amnistie 

Ca ajutor de stat! 

 

 

Pregătire pentru alegeri 

Sunt mulți nehotărâți, politichia 

Se face respectând democrația, 

E greu să te decizi, dar pân-la anul 

Să fie primii-n liste... dau cu banul! 

 

Membrul  de partid 

Vă declar aici solemn 

Că îl așteptăm să vină, 

Dintre limbile de lemn 

Tot a lui... e cea mai fină! 

 

 

Fără griji 

Cu ploile de vară se aude 

Că-i totu-n regulă la țară, 

Și nu ne facem griji la vară 

De când alegem... paparude! 
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Despre programe 

Prima casă-avu succes 

Dar apar schimbări se pare, 

Că e azi de interes 

Numai... prima condamnare! 

 

 

Deszăpezire  

Să facă pârtie îi place 

Doar spre guvern și președinte, 

Și înspre parlament ar face… 

Dar  ăștia-s dezghețați  la minte! 

 

Cine râde la urmă 

Cu tare de comportament 

Am râs de el, că e pigmeu, 

Dar  l-am văzut în parlament 

Și-am râs... dar nu cu râsul meu! 

 

 

Selecție 

Numirea sa e un mister 

Și pare cam ciudată, 

Se cere cap în minister, 

Dar minte... niciodată! 
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Pe scena politică din România 

Veneau pe-ntinsele cărări 

Actori din cele patru zări, 

Sufleorul doar neobosit 

Venea mereu... din „răsărit”! 

 

 

Recurs la morală 

Bărbați, femei  în parlament e sfânt, 

Procentul se respectă, nu-i minciună, 

Dar cu morala sunt cam la pământ... 

Că dorm în văzul lumii împreună! 

 

Zoon politicon 

E-un animal și nu-i de rasă 

Rapace, rău, infam ca individ, 

Și n-are nici un pic de clasă 

Dar om îl face... șeful de partid! 

 

 

Întreprinzătorul 

La carul său de nimeni contestat 

Pocnea din bici că dânsul nu se cruță, 

Dar într-o zi rămase de căruță 

Că boii toți... s-au angajat la stat! 
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Prietenii   

Că și-a uitat amicii asta-i clar 

De când ajunse și parlamentar, 

Dar ei nu l-au uitat precum vă spui, 

Când se-ntâlnesc... vorbesc de mama lui! 

 

 

Vești proaste 

Această veste i-a cutremurat, 

Și ne acuză-acum de genocid, 

Că-n  România noastră de Ignat... 

Comit aleșii... groaznic fratricid! 

 

Candidat imposibil 

Îl rugară insistent 

Ca să intre-n Parlament, 

Şi n-a vrut, iertat să fie, 

Suferă de insomnie! 

 

 

Demnitarul şi studenţii 

Aflat pe-o-naltă funcţie în stat 

Le-a-mpărtășit și el experienţa, 

Şi sala-ntreagă l-a aplaudat 

Recunoscându-i clar... incompetenţa! 
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Promisiuni  

Au promis marea cu sarea 

Și-au făcut ce le-a trăznit, 

Dar când au mimat  schimbarea, 

Asta chiar… le-a reușit! 
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Femeia... eterna poveste 

 

 
Femeia-i o făptură fină 

Cu tocuri cui și cu cercei, 

Ea are-o aură divină 

Și mulți măgari... în jurul ei! 
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Lucrarea Domnului 

În marea sa înțelepciune 

Făcu femeia, o minune, 

I-a dat și rațiune, intelect, 

Că pe pământ... nimica nu-i perfect! 

 

 

Emanciparea femeii 

Ea bea bine, bea și el, 

El înjură, ea la fel, 

Fac scandal la drumul mare, 

Asta da... „emancipare”! 

 

Slabă de înger 

Abordează pe etape 

Problematica finală, 

De belele ca să scape 

Cade des… la învoială! 

 

 

Schimbare de sex 

Vecina mea e o minune 

De mult a depășit complexul, 

Și-ntotdeauna-n stațiune 

                  ...Schimbă  sexul! 
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Nostalgie 

La fisc o sâcâia un gând, 

(La rând era așa  căldură), 

Visa la  vremurile când 

Plătea amenda … în natură! 

 

 

Recensământul animalelor 

Nu poți să te mai pui cu statul; 

Au amendat-o-acum din nou, 

Că nu și-a declarat bărbatul 

Pe care îl făcuse... „bou”! 

 

Întâmplare 

Ar fi  luat-o de la seră 

Și i-a căzut la pat, 

Credea că este pasageră… 

Dar s-a cronicizat! 

 

 

Misoginismul la noi     

Că e societatea  misogină, 

Susțin și astăzi niște guri mai rele, 

Bărbații spun că n-ar avea vreo vină, 

Se dușmănesc... femeile-ntre ele! 
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Sarcini de serviciu  

S-a  plâns săraca secretară 

De viața ei c-ar fi precară, 

Iar  șeful ei, ateu anost, 

O-nsărcinează-n... sfântul „post”! 

 

 

Bună înțelegere 

S-a măritat o tipă demodată 

Cu unul ce-i făcuse-un madrigal, 

Deși-i mai pune coarne câteodată 

Nu-l face bou... că-i bun de papagal! 

 

Condiții de angajare la Ministerul Mediului 

Li s-a cerut să aibă sâni și fund 

Și un picior perfect, inconfundabil, 

Și-un act notarial în plan secund, 

Că siliconu-i... biodegradabil! 

 

 

Minunea (de pe muntele Tabor) 

Vecina mea-și lua tainul 

Un păhărel de dimineață, 

Și cred că a aflat vecinul 

Văzând... schimbarea ei la față! 
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Pentru binele căsniciei 

Nevasta lui de viță-aleasă 

Și cu pretenții în exces, 

Să vină mai devreme-acasă 

O altoia ceva mai des! 

 

 

Măsuri de apărare 

Pe ruși i-apucă nebunia 

Și iau măsuri pe plan intern, 

Că se-ntărește  România 

Cu-atâtea „bombe”... în guvern! 

 

Măsuri de siguranță    

S-a-nsurat așa se pare 

Cu o fată mai vioaie, 

Că gonflabila ce-o are 

Se dezumflă la bătaie! 

 

 

Visuri de vedetă 

La Paris vedeta stă de peste-un an 

Ca să își termine micul ei roman, 

Și îl terminase, sunt trei zile-acu 

Ea se vinde bine... dar romanul nu! 
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Coincidență  

Moment ca ăsta este rar, 

Vedem  atâtea doamne 

Aniversând la centenar 

Doar douăzeci... de toamne! 

 

 

Despre căsătorie 

Percepțiile-atâta s-au schimbat, 

Femeile acceptă greu  inelul, 

Că cel mai sexi lucru la bărbat 

Rămâne de departe... portofelul! 

 

Bulina roșie 

Soața-n rochii cu buline 

Dac-o vezi, la o adică 

Trebuie s-o sprijini  bine, 

Altfel... pică! 

 

 

Preocupări moderne 

Cu silicon mărind posteriorul 

E semn de-aleasă virtuozitate, 

Anticipând desigur viitorul... 

Că lor le  pasă de... posteritate! 
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Armonie conjugală 

Soţu-acum a priceput 

Cum de are un cucui, 

Că şi soaţa a-nceput  

Să vorbească-n limba lui! 

 

 

Pereche fericită 

Avea ureche muzicală, 

I-a demonstrat şi dumneaei... 

Pe scena vieţii estivală, 

Dansa pe melodia ei! 

 

Schimbări  

Se fălise la tot satul  

Ieri când a schimbat Fiatul, 

Și cum dânsa nu șofează 

Soțu` cică-l  mai... păstrează! 

 

 

Naturalețe  

În toate-i foarte naturală 

Și-i plină chiar de gentilețe, 

Probleme n-are de morală, 

Te minte cu... naturalețe! 
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Cu credință 

Fiind mai  mică, recunoaște, 

S-a dus și ea să pupe  moaște, 

Dar vremea trece-i cea mai cea, 

De-acum... vin „moaștele” la ea! 

 

 

Salvare 

Relația-ncepuse  cu încetul, 

Dar vecinica noastră de pe scară 

A reușit și a păstrat secretul, 

Salvându-și deci... podoaba capilară! 

 

Stimulente pentru fericire 

Căsătoria-i pentru unii 

Momentul vieții precum știți, 

Se ceartă-n urmă ca nebunii 

Și sunt așa... de fericiți! 

 

 

Sfaturi de Revelion 

I-a spus soaţa, azi măcar 

Să nu bea ca un măgar, 

Vrând  plăcere ca să-i facă 

N-a băut nici pic... de apă! 
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Simfonii  

Soția mea e tare-n  muzicuță, 

Eu cel mai bine mânuiesc trombonul, 

Rămâne Brahms cu totul de căruță 

Când  soacră-mea-i decisă... și dă tonul! 

 

 

Minunile rugăciunii 

Că merg la Domnul să se roage 

De vor un prunc, nu comentăm, 

Dar  popa nu vrea să se bage, 

De dascăl însă... garantăm! 

 

La nuntă 

Soacra mică, soacra mare 

Joacă sârba în pridvor, 

Că de-acuma  fiecare 

Are-un țap... ispășitor! 

 

 

La ia-mă nene 

Șoferița inimoasă 

A luat de pe bordură, 

Azi cînd se ducea acasă... 

Șapte dintr-o lovitură! 
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La maternitate 

Vecina mea frumoasă dar năucă 

A stat vreo zece zile la Vaslui, 

Și iată unde a putut să ducă 

Atâta stat... pe „socoteala” lui! 

 

 

Gelozie   

Când  îl prinse cu nevasta 

L-a bătut, ce infamie, 

Cică a plătit cu asta 

Taxa pentru lăcomie! 

 

Curățenie   

Când soața i-a închis televizorul 

Privea la meci, (că ăsta-i e răsfățul), 

Și l-a rugat să dea cu-aspiratorul, 

El, mult mai inventiv... a dat cu bățul! 

 

 

Determinare 

Ea n-a făcut nimic în silă 

Și totul a avut temei, 

De-aceea astăzi stă la vilă 

C-un soț... ce nu era al ei! 
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Compensații  

Pe soața lui,  aceea năzuroasă 

Amicii o  curtează că-i frumoasă, 

Și-i  bucuros văzându-i în avânt 

Că... nu-i el cel mai prost de pe pământ! 

 

 

Într-ajutorare 

Soția sa, cu sapa pe ogor 

I-ar fi cerut o mână de-ajutor, 

El n-a putut, că-i cam pipernicit, 

O palmă însă... tot a reușit! 

 

Nemulțumire  

În mandatul ce-a trecut, 

Primărița mea făcu 

Străzi de nerecunoscut, 

Trotuarul însă... nu! 

 

 

Ana lui Manole 

Nu-i plac fetele frivole, 

Însă și-a lăsat breton 

Ca să-i placă lui Manole, 

Și-i plăcu... era beton! 
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Furtul miresei 

La noi mireasa se mai fură 

În noaptea nunții translucidă, 

O dau `n-apoi pe băutură 

Sau  o aduc... deja gravidă! 

 

 

Se vrea pe bancnote chipuri de femei 

Economia e-n recesiune 

Și pentru a-i mai crește-adrenalina, 

Propune unu-aflat prin Uniune 

S-apară pe bancnote... Ciociolina! 

 

 

Semne de Covid-19 

 

Acuzațiile curg, 

Soața-l ține-n carantină 

Când văzu cum i se scurg 

Ochii... după o blondină! 

 

 

O familie de umoriști 

Cu greu au depășit etapa 

Dar i-a salvat și-acum umorul, 

Când ea țipa că s-a rupt apa 

El a chemat... instalatorul! 
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Carte de învățătură 

I-au spus văzând-o mică și dibace 

Să nu se mai încreadă-n utopii, 

Să facă-n viață ceea  ce îi place, 

Și a făcut... mulțime  de copii! 

 

 

Șanse de căsătorie 

Pe Făt Frumos în deplasare 

L-a căutat atât, încât 

A dat de Zmeu din întâmplare, 

Dar și el e... nehotărât! 

 

Nevoia de modele 

Șefa mea-i o fată bună, 

Noi un colectiv fidel, 

Și i-am și cânta în strună 

De ne-ar arăta... model! 

 

 

Unei asistente TV 

În comunism era vocală 

Deși  umbla cu burta goală, 

Azi alte vremuri sunt pe rol 

Că umblă și...  cu fundul gol! 
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Insomnii  

Că are insomnie 

Vă dau un mic indiciu, 

Un șef de omenie 

O culcă... la serviciu! 

 

 

Regrete  

După soțul decedat 

Ce s-a dus  rebelul, 

Lacrimi multe n-a vărsat 

Că-și strica... rimelul! 

 

Bănuieli neîntemeiate 

Îi șoptise cineva 

Că-ntre ei ar fi ceva, 

Când o prinse c-un amic 

Nu era-ntre ei... nimic! 

 

 

Mediere de succes 

Ca la Guvern cu soața vrea 

Să ceară  soacrei mediere, 

Și n-a fost o idee rea 

Că le-a propus... remaniere! 
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Din Rai (violență domestică) 

Din Rai nu cred că evadam 

De nu-ncepeau cu tevatura, 

Era voinic și dur Adam 

Dar Eva-l dovedea... cu gura! 

 

 

Dietă  

Cu țigara sa în gură 

E de-acum afumătură, 

Moartea damă mofturoasă 

N-o ia că... nu-i sănătoasă! 

 

Înțelegere 

S-a însurat, iar soața se obligă 

Să-nvețe cum se face-o mămăligă, 

Și a-nvățat, o știe tot județul 

Ce bine mânuiește... făcălețul! 
 

 

Reproșuri 

Adam și Eva nu s-au împăcat 

Că ea îi amintește  foarte des, 

În  Rai cumva de-ar fi avut de-ales 

Nicicând n-ar fi luat... un dezbrăcat! 
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Petrecere de 8 Martie 

Cu chippendali plini de vigoare 

Iar prețurile-o nebunie, 

Nevasta-mi spuse iubitoare, 

Pân-la chenzina viitoare 

S-o las pe dânsa... garanție! 
 

 

Părere  

Vecinul  și-a făcut stupină: 

Nevasta sa emancipată 

Se crede-acum precis regină, 

Că merge… tare înțepată! 

 

Filantropie  

O inimă avea de dăruit 

Și ei i-a oferit-o ca-n romane, 

Iar ea, ca om integru, instruit, 

L-a-nscris la... donatorii de organe! 

 

 

Cu și fără poante 

Ea balerină de succes 

El un  epigramist ratat, 

Sunt astăzi într-un grav proces 

De plagiat! 
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Romantism  

În parc, pe-o bancă-ntre alei 

Au ars în focul dragostei, 

Iar ea s-a amețit nițel, 

De fript... se fripse numai el! 

 

 

Concurență  

Atâtea lucruri face secretara, 

Cafea fierbinte, documente mii, 

Adesea face și pe domnișoara... 

Primarul nostru însă... și mai și! 

 

 

Pereche nepereche 

Era  o fată top model 

Studentă-n arheologie, 

Săpase mult să dea de el, 

Și  l-a găsit... fosilă vie! 

 

 

Similitudini 

La modă-s fete numai piei și oase, 

Să le dezbraci îți pare imoral, 

Și pozele-n reviste-s mincinoase 

Ca un discurs... în an electoral! 
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Norocoasele  

Din sărăcie ridicate 

S-au măritat într-un final, 

Și au acum pe săturate 

Bătăi și ceartă și scandal! 

 

 

Ascensiune   

Femeile atât de  promovate 

În câte organisme-au existat, 

Sunt de acuma foarte motivate 

Ca să devină și ... bărbați de stat! 

 

Mironosița 

Atât de bine-și intră-n rol 

Că sfânta sfintelor îți pare, 

Dar o văzui c-un tip  la mare 

Și m-am convins... e „dracu` gol”! 

 

 

Simpozion pe tema frumuseții 

Concluzii sănătoase 

Rezultă din dispute, 

Româncele-s frumoase 

Că sunt mai des... bătute! 
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O fată deşteaptă 

Cuminte fata şi cu cap, 

Bărbat își cată cu răbdare 

Să n-aibă cică handicap 

Pe toţi îi pune…la-ncercare! 

 

 

Cumințica 

Dacă moşul Nicolae 

N-a pus daruri în galoşi, 

Nu s-a supărat prea tare… 

Că mai sunt pe lume moşi! 

 

Îngrijorare  

Când soțul de acasă dispăruse 

Ea n-a plecat să-l caute vâlvoi, 

Ci stând în poartă, unul o văzuse 

Cum tot suna la unu... unu... doi... 

 

 

O întreprinzătoare  

Ca la piață pe centură 

(Cine ce o vrea să zică), 

Înzestrată de natură 

Vinde marfa... că se strică! 
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Argheziană  

Când a venit nevasta-n zori 

Din Vest, cu sute de parai, 

Bărbatu-o aștepta cu flori 

... „de mucegai”! 

 

 

Armonie  

Pe Eva cea făr-de păcate 

Adam o drăgălea ades 

Cu vorbe tandre delicate, 

Că de plăcut...  n-avea de-ales! 

 

Căsnicie fericită 

Nu e loc de supărări 

Dragostea-i nătângă, 

El mergea pe trei cărări 

Ea călca... pe lângă! 

 

 

Diva  

Cică are-o slăbiciune 

Și schimbase vreo trei soți, 

Că de-așa o „bunăciune” 

Vor să aibă parte... toți! 
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Admirație  

Frumoasa asta scrie poezie, 

Simțirea sa în rime parcă fierbe, 

Și-n versul ce-l așterne pe hârtie 

Noi admirăm... „picioarele”-i superbe! 

 

 

Libidou   

Bărbații pot să fie Zmei 

Susține-o ardeleancă, 

Viagra însă la femei 

E... contul de la bancă! 

 

 

La iarbă verde 

Pe o vreme-așa frumoasă 

Stă în parc cu-n mândru june, 

El convins că nu se lasă, 

Ea sperând că-i va propune! 

 

 

Asistenta de la  UPU 

E frumoasă, pricepută, 

Și de șefi recunoscută, 

Chiar pe medicul din tură 

L-a salvat... gură la gură! 
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Îndemn la împăcare 

Împăcarea-i potrivită, 

După lacrimi mai ales 

Face casa fericită, 

Deci... să ne certăm mai des! 

 

 

Pupezele  

Doar pe vremea dumneaei 

Pupăza stătea în tei, 

Astăzi, constatăm ușor, 

Toate-s la... televizor! 

 

 

Percepţii diferite 

Soţia este mânioasă, 

Că soţul este gras şi chel, 

Vecina însă mai miloasă 

Spunea... c-ar fi ceva de el! 

 

 

Conflict rezolvat 

Se pornise tărăboiul 

Că-n oraș n-o mai scotea, 

De-aia când a dus gunoiul, 

A luat-o... și pe ea! 
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Tari pe poziție 

Șefa mea, ce lucru trist, 

De o vreme mă stresează, 

Eu i-am spus că nu rezist, 

Ea mi-a spus... că nu cedează! 

 

 

Și-a găsit fericirea 

A fost așa de fericită 

Când l-a găsit pe cel mai cel, 

Avea o vilă nesimțită 

Și tot așa… era și el! 

 

 

La vârsta a treia 

Vinul dragostei i-mbată 

Și aveau colecție, 

Dar din cât a fost odată 

N-a rămas... de-o frecție! 

 

 

Confuzie 

Când mi-a spus că e fecioară 

Am avut aşa un trac, 

Nu știusem bunăoară 

Că-i un semn… din Zodiac! 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nici bărbații nu-s mai breji 

 
 

Bărbatul nu-i deloc un  năzdrăvan 

Nici  Făt Frumos cu mușchii dinamită, 

Dar soața  să și-o vadă mulțumită 

Adesea trage-n jug... ca un plăvan! 
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Prevenție  

Este om și nu se cruță 

Merită să îl iubești, 

Dar s-ar transforma-n maimuță... 

De n-ar fi să-l altoiești! 

 

 

Referințe  

Și-a ajutat cât a putut părinții 

Și-și menaja soția-n mod real 

Iar de serviciu a ținut cu dinții, 

În rest desigur... că părea normal! 

 
Răscolind amintirile 

Întorcându-se din cramă 

Soaței îi zicea de mamă, 

Dar cu soacra când vorbește 

Neamul tot... i-l amintește! 

 

 

Ceartă 

I-a zis că e berbec în turmă, 

El viperă i-a zis la urmă, 

La cum îi știu, nu pot să mint, 

Eu cred că-s nume... de alint! 
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Între soți 

Să-i dea o mână i-a cerut 

Să pună și el osul, 

Și îi dădu cum a putut 

Dar cel mai mult... cu dosul! 

 

 

La bar 

El, ca omul mai precaut 

A păstrat mereu măsura, 

Dar a fost făcut knockout 

C-a uitat... să-și țină gura! 

 

 

Căutător de talente 

Cercetător neobosit 

Prea multe n-a descoperit, 

Doar pe-asta nouă, cu tupeu 

O tot descoperea... mereu! 

 

 

Confuzie  

Am fost de față când l-a arestat 

Că cică semăna cu teroristul 

Și l-a bătut și l-a admonestat, 

A fost pericol public... polițistul! 
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Iubire de ultim moment 

Bea întruna de smintit 

Şi-a murit, s-a dus de numa, 

Iar nevasta l-a iubit 

Cel mai tare...doar  acuma! 

 

 

Mărturii 

Bolnav fiind de cancer la ficat 

Toți doctorii susțin că-i terminat, 

Nevasta  zice, (ea l-a îngrijit) 

C-ar fi și-acuma... tot  neisprăvit! 

 

 

Gelozie  

Va trebui să sară cum vă spui 

Oricare  ins cu parașuta lui, 

O soață protestează nu discută, 

Să sară, da... dar fără parașută! 

 

 

Echilibru  

Și-a luat mașina asta 

Nou nouță și în trend, 

Că destul avea nevasta 

Din greșeală... second hand! 
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Precauție  

Nu mai este un secret 

Lună n-au avut de miere, 

Că spun unii de plăcere 

Poți să dai... în diabet! 

 

 

Timiditate  

Un dur era, ceva ce nu există, 

Terorizase-ntreg acest ținut, 

Dar a-ntâlnit pe drum o polițistă... 

Și-acuma este-așa de reținut! 

 

 

În căutarea succesului 

În UE se-apucase de cântat 

Amicul său și iată-l excelează, 

Luând exemplu s-a orientat, 

Și-acum pe la Paris... o fredonează! 

 

 

Păstrarea secretului 

Amanta lui (pot să v-arăt portretul) 

Avea un păr bogat și-o mină clară, 

Dar a greșit că  n-a păstrat secretul... 

Și-așa-și  pierdu  podoaba capilară! 
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Greu de cucerit 

Sâni uriași de mare concubină 

Picioare lungi ce nu se mai termină, 

De toate-avea și nu l-a cucerit, 

Dar cu minciuna azi... l-a dovedit! 

 

 

Devoalare    

Degeaba respingea acuza 

Că-i nestatornic, infidel, 

Că iată s-a-ntâlnit cu muza 

Ce locuia... pe alt nivel! 

 

 

Catharsis  

Îl săpară mulți în viață 

Să-i ia postul, că-i râvnit, 

Azi la locul cu verdeață 

Doarme însă... liniștit! 

 

 

Suplimente pentru viață lungă 

N-a vrut să creadă-n spirulină 

Și nici să dea pe dânsa bani, 

Și a avut o moarte lină 

De-abia la suta și... de ani! 
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Despărțire   

Spre locul unde întristare nu-i 

Fanfara îi cânta melodios, 

Și-l petrecea plângând tot neamul lui 

Se vede că era...  invidios! 

 

 

Moarte bună 

L-au iubit ai lui de-acasă 

N-a băut și-a strâns avere, 

Că și moartea fu miloasă, 

La luat... mai în putere! 

 

 

Spre judecata de apoi 

Însemne, decorații, pălărie 

Îi stau la cap, întins pe năsălie, 

Sunt pentru Domnul un indiciu toate 

Că dânsul ar avea... imunitate! 

 

 

Pentru iertare 

Dânsul la spovadă merse aplecat 

Să-și elibereze sufletu-ncercat, 

Preotul îi spuse că nu se mai poate, 

Că la noi Jilava... spală de păcate! 
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Relația cu Dumnezeu 

Unui credincios din turmă 

Domnul, – fi`ndcă s-a rugat – 

I-a dat mintea de pe urmă... 

Să o ducă la Remat! 

 

 

Accident rutier  

În goana lui, așa rețin, 

Ratase stâlpul de puțin, 

Dar n-a ratat în nici un fel 

Pe cei trei inși de lângă el ! 

 

 

Vitezomanul  

A fost un accident cumplit, 

Din fiare mi l-au scos cu troliu, 

La necropsie-au stabilit, 

Ucis de propriul sau... orgoliu! 

 

 

Certitudini  

Acest bărbat cu mâinile de aur 

Ne spune Zodiacul că e taur, 

Și n-avem dubii, bună-i profeția, 

Văzând  cum îl ducea de nas... soția! 
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Incertitudine  

Cu soața-n căsnicie-i   clar 

Că s-a purtat ca un măgar, 

Și cică l-ar lăsa  mai nou... 

Dar unde mai găsește-un bou! 

 

 

Aceeași savoare, același gust 

Iarăși am schimbat macazul, 

Ca-n America trăiești, 

Se fumează când e cazul 

Kent… cu gust de Mărășești! 

 

 

Tutunul dăunează grav sănătății 

Era și el o ”rara avis” 

Trăgea în draci ca la Verdun, 

Dar numai „joint-uri” de canabis 

Că renunțase... la tutun! 

 

 

Pui de lei    

Sunt cunoscuți românii mei 

Pe mapamond, că sunt decenți, 

Erau odată  pui de lei 

Și-au devenit... eurocenți! 
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Schimbare de look 

Bărbații azi se rad  pe cap 

Și-și schimbă cu folos aspectul, 

Că părul alb e-un handicap 

De când a dispărut... respectul! 

 

 

Confuzii cu contuzii 

Se pare c-a-nceput bătaia 

Un tip cam surd de la Vaslui, 

Că-l întrebase de Mamaia 

Și el i-a zis... de mama lui! 

 

 

Ereditate incertă 

Parcă are mintea creață 

Să-l educi speranță nu-i, 

Că  munciră să-i dea viață 

Toți...  clienții  mamei lui! 

 

 

Explicațiile  avocatului 

Barbă mare, păr pe cap, 

Cu profil de infractor, 

N-am putut ca să-l mai scap, 

L-a ras... domn` judecător! 
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Osanale  

Nu știu ce-i cu șeful meu, 

Câte zile mai durează 

Până-l cheamă Dumnezeu, 

Că mai  toți... îl tămâiază! 

 

 

Conform legii 

Vecinul se comportă anormal 

Înjură parcă este la talcioc, 

Dar n-ai ce-i face că ades la bloc 

Se-aciuiază... câte-un animal! 

 

 

Cîine rău 

Pe poarta casei spre Rarău 

Scrisese dânsul  „câine rău”, 

Să fie câine, mi-e egal, 

Eu tot îl țin... de papagal! 

 

 

La angajare 

Era specialist de mare clasă 

Cu doctoratul nu prea s-a grăbit, 

Și s-a ivit un job pe lângă casă 

Dar l-au respins... că e neisprăvit! 
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Destin  

Ajuns bogat și mare om de stat 

Făcu atac de cord într-o clipire, 

Copiii nu știu cât  s-au întristat 

Da-s bucuroși... de „greaua moștenire”! 

 

 

Piromanul  

Românașul bunăoară 

Are-un foc la inimioară, 

Și când nu  îl stinge-n vin, 

Îl mai  pune... la vecin! 

 

 

Longevivul   

Cunoaște dânsul bine teoria 

Că suntem cu o moarte toți datori, 

Și-i hotărât să tragă niște sfori, 

Ca să-i plătească altul ... datoria! 

 

 

Campionul   

Cu  experiență vastă 

Renumit prin ctitorii, 

De când și-a luat nevastă 

Se îneacă-n...  datorii! 
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Măsuri de siguranță 

Infracțiuni făcea de n-am cuvinte 

Și-l tot scăpa un avocat de soi, 

De-aceea l-a plătit să-l reprezinte 

Tot el... la Judecata de apoi! 

 

 

Stimulente  

Când a căzut la bac s-au speriat 

Știind că nu îi place-nvățătura, 

Să-l motiveze i-au luat Fiat 

Și-acum îi place tare... căzătura! 

 

 

La medic 

Că-i gură spartă i-au șoptit 

Când atacase pe un  ”fost”, 

Dar doctorul l-a liniștit, 

Nu-i spartă... doar că-i pusă prost! 

 

 

Perseverență  

Că scrie osanale celor mari 

E-un obicei chiar foarte cunoscut, 

Și recunoaște singur că-s vulgari... 

Dar nu se poate rupe de trecut! 
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Hofigal pentru memorie 

Eu mă tratez ca să țin minte 

Cu Hofigal, (flacon mai mic), 

Uitam de toate mai `nainte 

Dar astăzi... nu mai știu nimic! 

 

 

O clipă de neatenție 

Era faimos nespus erpetologul 

Cu expertiză dobândită-n pustă, 

La Herculane-și scrise epilogul 

Mușcat fiind... de-o VIP-eră cu fustă! 

 

 

Încheierea mediilor 

Trecuse domn` profesor de șaizeci 

Când  s-a cuplat cu-o fată inocentă 

Ce n-atinsese încă douăzeci, 

Dar  își dorea... o medie decentă! 

 

 

Fără autoritate   

Soața nu-l ascultă 

Nu mai zic de fii, 

Numai una cultă... 

De la S.R.I.! 
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La cramă   

Se lăuda mai ieri la cramă 

Că are pieptul de aramă, 

Iar noi nu ne-am mirat defel 

La câtă țuică bagă-n el! 

 

 

Băuturi scumpe  

Când vin acasă beat eu nu admit 

Ca soața mea să facă tevatură, 

Iar  soacra nu mă lasă să vomit 

Că știe cât am dat... pe băutură! 

 

 

Răspuns logic 

Se-ntreba de ce e negru 

Fi`ndcă tacsu-i alb și pare 

Că ar fi un tip integru...  

- L-a făcut la supărare! 

 

 

Decizie  

A vândut  din bătătură 

Să dea bani  pe băutură, 

Bani ar mai avea de dat 

Nu mai are-n schimb... ficat! 
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Devenire  

Cum anii trec e greu să mai reziști, 

Bărbații se mai plâng și de prostată, 

Se roagă la cel sfânt ca să mai poată 

Și-apoi... devin în bloc epigramiști! 

 

 

Meditație pe patul de spital  

Să mai greșești e omenește, 

Dar  Domnul înțelege asta 

Și când și când ne mai croiește, 

Ca să se bucure... nevasta! 

 

 

Mintea de pe urmă 

Lui mintea-i fuge-n fiecare zi, 

Că prea adesea de idei o stoarce 

Și-această grea tortură-o îngrozi, 

Că a decis... și nu se mai întoarce! 

 

 

Reevaluare  

Când vine vorba de bărbați 

Nu sunt chiar toți afemeiați, 

Sunt multe vorbe cu temei 

Ce spun... că ar mai fi și gay! 
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Priceputul  

Bărbatul ăsta foarte admirat 

De harnic ce-i, că n-are timp să steie, 

Gătește și-i maestru la călcat 

Și face-n  pat... tot treabă de femeie! 

 

 

Poveste  

Un gay trecuse Stixul, povestea 

Un bun amic ce-l cunoștea  profund, 

L-au pus de-a dreapta Domnului să stea 

Și n-a putut... că îl durea în fund! 

 

 

Divorț  

De soața sa cam dificilă 

Acuma-i despărțit legal, 

Că nu-ncăpea în noua vilă 

Nicicum... căminul conjugal! 

 

 

Stabilitate pe post 

E fericit că pân-la Paște 

Va fi ținut în post, deși 

Chiar dacă azi nu recunoaște... 

Nevasta-l ține și mai și! 
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Fără cumul  

Iată, Parlamentul astăzi a decis: 

Cumulul de pensii este interzis. 

Este-o veste bună, oricum vrei s-o iei, 

Că avea vecinul ... de plătit vreo trei! 

 

 

Fără riscuri  

Cu dulcea limba românească 

Ar fi putut să se fălească, 

Dar sigur  n-o să dea în diabet 

Că are atestat... de-analfabet! 

 

 

Pe baricade 

Făcuse gaură în steag, 

Când pe-ăia răi i-a dovedit; 

Acum e-n patru zări pribeag... 

Că  asta-i tot ce-a dobândit! 

 

 

Despre onoare   

Ei din onoare fac tezaur, 

Dar viața i-a dezmeticit, 

Când nuntă au făcut de aur... 

I-au acuzat de ilicit! 
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De sezon 

Geaba prin spital năpasta 

L-a purtat cu gripa-n floare, 

Că acasă tot nevasta 

Îl mai pune... pe picioare! 

 

 

Plângere neîntemeiată 

Deunăzi se plânsese un bețiv 

Că soața l-a bătut fărʼ de motiv; 

Motiv soției, știe tot județul, 

Nu-i trebuia, i-ajunge făcălețul! 

 

 

Întrajutorare  

Bărbații parcă au turbat 

Fac datorii de mii de lei, 

Iar datoria de bărbat 

Și-o mai achită... între ei! 

 

                

Șanse inegale 

A-ncasat-o rău bărbatul 

Pentru o înjurătură, 

Că avea el doctoratul, 

Ăsta-n schimb… avea centură! 
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Surpriza  

A fost surpriză pe culoare 

Iar unii fac și astăzi haz, 

Că i-ar fi spus de la obraz... 

(Și tocmai asta dânsul... n-are)! 

 

 

Conviețuiri  

Cu prieteni alta-i viața 

Dar se simte singurel, 

Că s-a însurat, iar soața, 

A cam pus mâna pe el! 

 

 

Bârfe 

Şi-a ales o fată bună 

Ce dispune şi de bani, 

De acuma într-o lună 

Face... nouăzeci de ani! 
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Unde-i lege nu-i tocmeală 

 

 
O țară care se respectă 

Nimic nu lasă în derivă, 

Aveam Justiție selectă, 

Azi o avem... mai selectivă! 
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Pragmatism  

Chiar dacă preoți în biserici 

Ne dau iertare tuturor, 

Noi parcă-i evităm pe clerici 

Ne spovedim… la  procuror! 

 

 

Enervare   

Parchetul iată parcă-i scos din minți 

Băgă la beci vreo 40 de sfinți, 

Dar ce-a făcut cu ăla chior și chel? 

Pe dracu nu... că se temeau de el! 

 

 

Realități românești 

Păcatele ne-alungă somnul 

Bisericile-s pline de popor, 

Iertarea vine de la Domnul, 

Canonul însă... de la procuror! 

 

 

La tribunal 

Zece ani de  pușcărie 

Cică i-ar fi dat să facă, 

Și-a făcut o gălăgie 

Că i-au dat și-n plus... să tacă! 
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Interzicerea plantațiilor de canabis  

E-o plantă care e temută 

De domnii de la guvernare, 

Că-i unanim recunoscută 

Puterea ei... de suspendare! 

 

 

Revelionul pensionarilor 

Din fonduri cam obscure-organizat 

Cu  cântec, dans, adevărat banchet, 

Primarul este-acum divinizat, 

Păstrat în custodie... la Parchet! 

 

 

Minte de copil  

Ar trebui să fim umani 

Să-i  dăm și lui crezare, 

Că are numai zece ani 

         ...De condamnare! 

 

 

Calibrare  

Justiția la ochi de e legată 

Când magistrații stabilesc instanța, 

Ar trebui să fie obligată 

Să-și calibreze când și când... balanța! 
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Avocatul diavolului 

Am zis atunci când am aflat 

Că o  să-i fie avocat 

Acestui ins pervers și șui, 

”Știam eu că-i... al dracului”! 

 

 

La început a fost cuvântul 

Avem de-acum o nouă abordare, 

Cuvântul fi`ndcă-i dat  de  Domnul sfânt 

Nu mai avem   nevoie de dosare, 

De-acuma se condamnă... pe cuvânt! 

 

 

Aristocrația penitenciarelor 

Acuzați de tâlhărie 

N-au putut ca să-i condamne, 

Că nu-i loc în pușcărie... 

De atâția domni și doamne! 

 

 

Mod de executare  

S-a refăcut sinapsa 

Și totu-i farmacie, 

Să execuți pedeapsa 

Aștepți... să se prescrie! 
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De neînțeles  

Să înțeleg putere nu-i, 

Cum fură ăștia nesătui 

Și vine partea cea mai rea 

Justiția... le dă și ea! 

 

 

Hoțul  

Umblă-n văzul tuturor 

Geaba mi l-a prins sergentul,  

Fi`ndcă domnul procuror 

I-a apreciat... talentul! 

 

 

Salarii și pensii speciale 

Le dăm, spun cifre-oficiale, 

Salarii mari, nu se discută, 

Iar statul, pensii speciale, 

Preț... pe onoarea lor pierdută! 

 

 

Operație  

Să-l scoată-adesea la lumină 

E complicat într-adevăr, 

Dar nici minciuna nu-i de vină 

Când adevăru-i tras de păr! 
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Avatarurile legii 

Din adânc de veacuri vine  

Legea cu un dublu rost, 

Unul s-o încalce bine 

Altul s-o aplice... prost! 

 

 

Onestitate  

Respinge probe iar judecătorul, 

Procesul are-un ritm halucinant, 

Că-n speța ce-o susține procurorul 

Nici adevărul... nu e relevant! 

 

 

Judecător aglomerat 

I-a amintit o cunoștință 

De-un vechi proces de conștiință, 

Dar el pe rol, mărturisea 

Că numai ăsta-i mai lipsea! 

 

 

Contraste 

Contrastul e în lumea rafinată 

Un mod de viață veșnic renăscând, 

Cu cât minciuna e mai gogonată 

Cu-atât e adevărul... mai plăpând! 
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Exigență  

Cu probele când vine procurorul 

E o cutumă, un principiu sfânt, 

Le-analizează-atent judecătorul 

Și dacă nu-s... îl crede pe cuvânt! 

 

 

Preocupările Justiției  

Are grijă  permanent 

Dură și  ne-nduplecată, 

Să nu intre-n Parlament 

Oameni ... fără judecată! 

 

 

Celeritate în justiție 

Judecata-i de valoare,  

Nu ca-n alte dăți pripită, 

Că sentința-i, pe culoare, 

Dinainte... stabilită! 

 

 

Toamna bobocilor (bilanț) 

E toamna poezie-n constelații, 

În parc se-adună frunzele morman, 

Asiduu, după munca de un an, 

Își numără Parchetul... inculpații! 
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Drepturile omului 

În justiție se spune 

N-avusese nici un spor, 

Dar la o  infracțiune 

I-au dat... drept de autor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fără năravuri nu-s moravuri 

 

 
A răposat Onoarea-n zori 

N-o plânge însă nimenea, 

Nici  deputați, nici senatori... 

Că nu au auzit de ea! 
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Comparații  

Iarnă grea ca iarna asta 

N-au văzut nici cei bătrâni, 

A căzut din cer năpasta 

Ca Guvernul... pe români! 

 

 

Un om onest  

În postura sa ciudată 

Omul ăsta-i  imposibil, 

El  nu minte niciodată 

Dar ce spune-i... incredibil! 

 

 

Un om sensibil  

Obișnuiește ca să bea tărie 

Și nu din viciu cum mai fac băieții, 

Da-și face când și când anestezie 

Să rabde mai ușor... asprimea vieții! 

 

 

Desprimăvărare  

Dau în floare iarăși prunii 

Țuica o să curgă val, 

Și va încolți într-unii 

Iar… sămânța de scandal! 
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La  Drăgaică 

Drăgaica este târg de top, 

M-am dus şi eu c-aşa mi-e felul, 

Mi-a luat nevasta un laptop, 

Şi-un oarecare... portofelul! 

 

 

Precedentul  

L-au bătut că le-a dat țeapă 

Și l-au reclamat mai sus, 

Dar e liber, vin din apă 

Primul a făcut... Iisus! 

 

 

Cursul zilei 

Problemele țin astăzi de cultură 

Economia este corolar, 

Dar fetele sunt apte pe centură 

Ca să ridice cursul... leu – dolar! 

 

 

Ce naște din pisică, șoareci mănâncă 

A fost un jaf de noaptea minții 

L-au prins și l-au încarcerat, 

Și-atât de mult s-a bucurat 

Că își va revedea... părinții! 
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Din dragoste 

Brâncuși e o  icoană 

Ce încă ne vorbește, 

Ne-a dat și o coloană 

Știind... că ne lipsește! 

 

 

La recoltat 

Am muncit trei săptămâni  

În Olanda,  la  lalele, 

Unde cei mai mulți români 

Recoltează… portofele! 

 

 

Se fură la vot 

Se fură încă la votare 

Ca mai `nainte, deci la fel, 

Mi se plângea amicul care 

Rămase fără... portofel! 

 

 

La Praznic 

E praznic la Jilava la cetate 

Cu porți deschise pentru hoți vestiți, 

Dar trebuiesc aduși cu-abilitate 

Că nu vin nici de-ai dracu... nepoftiți! 
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Un om ajuns   

O viață-ntreagă a luptat 

Ca să ajungă om de stat 

Și-n fine-a reușit ca să... 

E mulțumit, acuma stă! 

 

 

Denigrare   

Că e cinstit susține cu tărie 

Și nimeni n-aruncase cu noroi, 

Dar uite-a candidat la primărie 

Și s-au aflat... atâtea lucruri noi! 

 

 

Raportări optimiste  

Să vorbim de noi victorii 

N-ar mai fi decât un pas, 

Că plecară muncitorii, 

Panglicarii... au rămas! 

 

 

La  Rahova 

Toți bărbații mari ai țării 

Trec pe-acolo la soroc 

Grație evaluării, 

Numai el... n-avu noroc! 
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Blocaj 

Căruța Primăriei n-are preț, 

Dar stă în drum că n-are cin` s-o tragă, 

Plecați în lume-s cei cu mintea-ntreagă 

Iar ceilalți... promovară la județ! 

 

 

Reviriment  

Europa generoasă 

Azi tradițiile-nvie, 

Vrea să practicăm în masă 

Cea mai veche meserie! 

 

 

La Centenar 

Când ai o sută pierzi puteri 

Dar dânsa ne uimește, 

Serbează șai`șpe primăveri 

Că-atâtea-și amintește! 

 

 

Despre iubire  

Ne tot explică învățații 

Că e iubirea fenomen complex 

Bazat pe-aceleași aspirații, 

Mai nou... și pe același sex! 
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Paradox 

Iata paradoxul glumii 

Cunoscut de toți inepții, 

Google este prostul lumii 

Ce-l consultă toţi destepţii! 

 

 

Profitorii  

E-un drept acesta, vrând nevrând, 

Ca să fii prost din când în când, 

Dar nu-nțeleg în niciun fel... 

De ce-abuzează-atâți de el! 

 

 

Leacuri  

Să-i găsească bolii leac 

Nu e vreo filozofie, 

Pentru dânsul e un fleac 

Că-l găsește... în prostie! 

 

 

Cultura la noi 

Prim-ministru-o înălțară 

Și de-atuncea, lucru rar, 

Orice agramat din țară 

Este critic literar! 



108 

 

Proiectul BVB  "Fluent în Finanţe" 

Dacă-n finanţe vrei fluenţă, 

La Bursă poţi să investeşti, 

Cu siguranţă dobândeşti, 

La un preţ bun... experienţă! 

 

 

Nutriționiștii  

Cei care se ocupă-s geniali, 

De cunoștințe fac  paradă, 

De aia sunt acum pe stradă, 

Atâția supraponderali! 

 

 

Decretul de trecere in rezerva a unor generali  

Prin ce zile grele 

Trece astăzi staful, 

Că de-atâtea stele… 

Se alege praful! 

 

 

Tristețe  

Au ucis un râs se pare 

Ce-n păduri se camufla, 

Asta-i,  râsul nostru moare 

Orișiunde te-ai afla! 
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Fidelitate  

Românul e creștin fidel 

Oricât de mult a suferit, 

Apusul i-a tot fost model 

Dar   s-a-nchinat  la... Răsărit! 

 

 

Rezolvare românească fără bani europeni 

Rezolvam problema burții 

Cu W.C.-uʼ-n fundul curții, 

Dar cum ne privesc pieziș 

Demolăm... plantăm tufiș! 

 

 

Luptă inegală  

Lupta să scape de căpușe, 

Degeaba însă-n mod vădit, 

Că D.N.A.-ul cu cătușe 

A vrut … și tot n-a izbândit! 

 

 

Soluții pentru un mediu curat 

Că sunt gunoaie multe prin cetate, 

Nu trebuie măsuri legislative, 

Să investim în exclusivitate 

În fabrici de făcut... prezervative! 
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Tot mai bine 

”Minciuna sta cu regele la masă”, 

Se-nțelegeau în clipele fierbinți, 

Dar nu făceau așa de bună casă, 

Cum face-acum... cu niște președinți! 

 

 

Mituri spulberate 

Vorbind și astăzi de statornicie, 

Nu-i adevărul bun întotdeauna, 

Că nu salvează el o căsnicie 

Așa cum face... foarte des minciuna! 

 

 

Știe el ce știe  

Ne-a spus popa ieri la școală, 

În direct făr`de ocol, 

Că în Iad te arde-n smoală... 

O fi ști`nd, că-i dracu` gol! 

 

 

Pe ultimul drum 

Pe drumul spre eternitate 

Amici și rude cu duiumul 

Îl însoțesc cu gravitate… 

Se tem să nu greșească drumul! 
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Dezechilibre  

E un dezechilibru în natură 

Și spun anume cei clevetitori, 

Că nu-s destule capre-n bătătură 

Pe cât de mulți... sunt țapi ispășitori! 

 

 

La cutremur 

Tăria lui au măsurat-o zic 

Pe Richter  9, fu un monstru  deci, 

Dar el în cramă n-a simțit nimic 

Rezistă zilnic... și la patruzeci! 

 

 

Despre țigări 

Kent – cu-aromă de Carpați, 

În pachete-originale – 

Este liber să fumați, 

Că-s țigări … Naționale! 

 

 

Fără preget 

Știu,  Kent sau Dunhill costă bani  

Și-i greu când n-ai și un suport, 

Dar merită orice efort, 

Să-i tragi in piept... pe-americani! 
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Analiza de la Bruxelles 

Dânșii văd în toate cele 

Riscuri pentru sănătate, 

Cel mai mare dintre ele 

E cel de... longevitate! 

 

 

Discriminare  

Tutunul costă scump lunar 

Și-i foarte greu cu banii, 

De-acum doar  bogătanii 

Vor face... cancer pulmonar! 

 

 

Elixirul 

Elixir de  tinerețe, 

Fără pic de bătrânețe, 

Ne confirmă iată unul, 

Că e ne-ntrecut... tutunul! 

 

 

Dese șicanări în trafic 

Sigur că avem șosele, 

Fie ele și cu gropi 

Și am circula pe ele, 

De-am putea... de interlopi! 
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Prevestiri 

Necăjit sunt că nu-i modru 

Un așa dezastru-n codru, 

Dar deja il  prevestea 

Lipsa lor…  de cherestea! 

 

 

Principialitate   

Principiile pentru noi sunt sfinte, 

Să spunem adevăru-adevărat, 

Că azi nu se mai fură ca-nainte, 

Acuma toți... s-au perfecționat! 

 

 

Cultura la sate 

Azi biblioteci la sate 

Sunt destule, dacă vrei 

Studiezi pe săturate... 

Otonel, Merlot, Jidvei! 

 

 

Adeziune  

Cu mici probleme de ținută 

Se-nscrise în LGBA, 

Că cică ăștia te ajută 

Când te mănâncă... undeva! 
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Transportul în comun 

Călătoria astăzi în tramvai 

E pur și simplu jaf la drumul mare, 

Că nu îți cer pe față să le dai 

Da-ți fac pe șest... control la buzunare! 

 

 

Norocul nostru 

N-au făcut autostrăzi, 

Însă sar mereu cu gura, 

Bine că vreo trei brigăzi 

De fetițe... fac centura! 

 

 

Educație temeinică 

Invățătorul le tot da povață 

Și-i urechea știind metode vechi, 

De-aceea  toți au reușit în viață 

Mișcând așa de bine... din urechi! 

 

 

Agitație  

Strigă unul la vedere 

Cică-s hoții la putere, 

Altul strigă dintre hoți 

Că nu-s la putere... toți! 
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Totul se plătește 

În lumea asta totul se plătește 

La fiecare-i dăm ce se cuvine, 

Inteligența o plătim regește 

Prostia însă... parcă și mai bine! 

 

 

Anticorupție 

Cu școala bine-ar fi să terminăm, 

Biblioteca-i totuși  imorală, 

Pe cei care citesc să-i condamnăm 

Că-și  „însușesc”... principii de morală! 

 

 

Despre meditații 

Un gânditor de loc din Hamangia 

A meditat milenii, dar zbanghiu, 

Și-a cheltuit degeaba energia; 

N-a profitat ca alții...  din Sibiu! 

 

 

Taxare 

Când îl prinse la  nevastă 

I-a cerut și bani o mie, 

Cică asta nu-i pedeapsă 

Doar un preț... pe lăcomie! 
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Contribuții   

El scrie mult, având umor și stil, 

Trimiteri face-ntr-una regulat, 

Și când îi vine vreunuia mandat... 

Se bucură că nu e inutil! 

 

 

Tauromahie  

În arenă-i multă lume 

Să aclame un erou, 

Numai taurul anume 

Vede-n fața sa... un bou! 

 

 

La concurs  

Spunea și el cerându-și scuze 

Că n-ar avea succes la muze, 

Dar premiul l-a luat pe drept, 

Nu-i talentat... dar  e deștept! 

 

 

La examenul de evaluator  

Examenul s-a dovedit complex 

Iar stresul mai să-l bage în ospiciu, 

Se rezumase mita doar la sex 

Și îi cereau să afle... prejudiciu`! 
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Tinerețe fără bătrânețe 

Deși bătrân mai nou s-a însurat, 

Că pentru el nu-i sexul o problemă, 

Și nici soția n-are vreo dilemă 

De când serviciu-i... externalizat! 

 

 

Rateu  

„Eu te-am făcut,  eu te omor” 

Se spune-adesea în popor, 

Și-a încercat ba chiar l-a nimerit 

Dar nu avea... calibrul potrivit! 

 

 

Despre trădare 

Se spune despre Iuda c-a trădat 

Pe-o sumă mică, treizeci de arginți, 

De-aceea sunt românii niște sfinți 

Că pentru-atât... nu s-ar da jos din pat! 

 

 

Dedublare  

E-o vorbă-n lume spusă des cu rost 

Că-n fiecare e-un deștept și-un prost, 

Numește-l șef și va vedea oricine 

Anume care... e ascuns mai bine! 
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Troc  

Pentru ceasul său de aur 

A primit fracționat, 

Strâns de gât de-un dinozaur 

Aer... condiționat! 

 

 

Votul diasporei 

Diaspora avea dreptate, 

Votează bine, cu temei, 

Propune austeritate 

Că doară... n-o suportă ei! 

 

 

Atitudine civică 

Sunt proști anume care dau în gropi 

Și fapta musai trebuie-nfierată 

De cei în drept, de lume, chiar de popi 

Că groapa cu nimic... nu-i vinovată! 

 

 

Grija pentru Schweighofer Holzindustrie 

Hotărât, n-o mai lungim, 

Mergem să împădurim, 

Altfel n-au ce defrişa... 

Strănepoţii ăstora! 
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Arheologie (urme românești în Franța) 

Chiar în centru la Paris 

Dup-un jaf de te crucești, 

Unul cică ar fi zis, 

Că sunt... urme românești! 

 

 

Marea corupție 

Când i-au spart casa toți au spus „ce dacă”! 

Și-n presă-au scris că omu-i imoral 

De și-a permis când țara e săracă 

S-adune... capital electoral! 
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Că dacă n-ar fi nu s-ar povesti 

 

 
Necazuri și probleme, bucurii, 

Aceasta-i viața, ăștia suntem noi, 

Dar mergem înainte orice-ar fi 

Încrezători... în viața de apoi! 
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Meniu aniversar 

De ziua sa meniu-i o paletă 

De dulciuri asortate-n mare stil, 

Și cel ce n-are telefon mobil 

Le va sorbi din ochi... de pe tabletă! 

 

 

Optimism  

C-o duce rău eu îl ascult 

Și-i dau asigurări în fine, 

Că până să o ducă bine 

N-o s-o mai ducă… foarte mult! 

 

 

La Bușteni 

Se rătăcise și ne povestea 

De  unde i se trage  ignoranța, 

Cu-acest masiv export de cherestea, 

Căta Buștenii-n  port... pe la Constanța! 

 

 

Împrumuturi  între vecini 

Soției, ieri, vecinul meu 

S-a dus să-i ceară ouă, 

Dac-aș fi fost acasă eu 

Cred că-i dădeam... vreo două! 

 



122 

 

Despre centenar 

Ne fac aleșii  bucurii 

Cum e la noi tradiție, 

Și sigur vom sărbători... 

Și suta de tranziție! 

 

 

Co-existență 

Ieri, cârpiți și proletari, 

Am fost co-proprietari, 

Azi degeaba strigi și lupți, 

C-am ajuns… niște co-rupți! 

 

 

Diletantism 

Bunicii, dacă observați, 

Acuză-ades diletantismul, 

De parcă n-ar fi vinovați 

Că-ncurajează... nepotismul! 

 

 

Prestidigitator  

Are șarm, te cucerește 

Și e patriot, se-aude, 

Flota dacă se dorește 

O s-o scoată... din Bermude! 
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La supărare 

Toamna vine pe cărare 

Eu bat nucul insistent, 

Supărat pe unul care 

Bate câmpii-n Parlament! 

 

 

Cinegetică   

Un vânător mereu susține 

Că-n codru nu mai sunt jivine, 

L-a liniștit un cârcotaș 

Că-s toate cică... la oraș! 

 

 

Decizie  

Că dieta n-a fost bună 

Dânsul ripostează primul, 

Și acuma se răzbună, 

Vrea să schimbe iar... regimul! 

 

 

Aroganță  

Sfidează salvamarul natural 

Cu-n gest pe care-l vrea provocator, 

Că știe sigur că mai e pe val... 

De-acum pânʼ la scrutinul viitor! 
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Parada modei 

Trec în pas de defilare 

Costumați în arlechini, 

Cum vedem  la  guvernare 

Tot   aceiași... manechini! 

 

 

Divorț inutil 

Amicul meu un tip cam inhibat 

Uitându-și datoria de bărbat 

Era-n divorț la judecătorie, 

Dar tot nu l-au iertat... de datorie! 

 

 

Reconstituire  

Caz de crimă, siluire, 

Pe actor l-au condamnat... 

Că la reconstituire 

Dânsul doar a simulat! 

 

 

Din lac în puț 

Se plângea c-or să-l jupoaie 

C-a ajuns cal de bătaie, 

L-au schimbat că-i muncitor 

Și-acu-i țap... ispășitor! 
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Prognoze  

Tot vorbim de-o săptămână 

De cutremur, chiar glumind, 

Dacă Mărmureanu-amână 

Mulți se tem... că nu-l mai prind! 

 

 

Intransigență  

Pe fumători i-a detestat 

Din cap până-n călcâie, 

Iar la soroc n-a suportat... 

Nici fumul de tămâie! 

 

 

Adevăruri  imuabile   

Ca-n șah, în viață, am băgat de seamă 

Ce multe lucruri sunt adevărate, 

Că un pion se mai transformă-n damă 

Dar  invers... niciodată  nu se poate! 

 

 

Măsuri urgente 

Inundații rup hotarul 

Și încing  din nou disputa, 

Am chemat și eu primarul 

Dar mi-au spus... că-i dus cu pluta! 
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La greu  

Nu avea nici o unealtă 

Când s-a rupt căruța-n două, 

Cum nu-i bine să-l lași baltă, 

Ne-am făcut și noi... că plouă! 

 

 

S-au săturat 

Mă plânsei la dânsul furios odată 

Că pădurea este tare defrișată, 

Nu mai vrem pădure, mi-a răspuns abraș, 

Ne ajunge jungla... care-i la oraș! 

 

 

ANAF 

Au sediul de birouri pe-un vapor, 

Cu el în mare și-or atinge  scopul, 

S-adune banii toți de la popor 

Având deviza... după noi potopul! 

 

 

Ajutor extern  

Criza peste noi ca valul 

A trecut, ne-a abuzat, 

Numai Marx cu „Capitalul” 

Ce ne-a mai sponsorizat! 



127 

 

Pregătiri de Anul Nou 

Trag țăranii plugu-n ploaie 

Trag la jug de iese fum, 

Că sunt calul de bătaie; 

(Cum au fost și până-acum)! 

 

 

Învățământ alternativ 

La noi învățământu-i precum știți; 

Se duc românii-n lume... dau cu șpaclul 

Și vin acasă  foarte  pregătiți 

În arta de... a mânui șperaclul! 

 

 

Explicații  

S-a întâmplat un grav eveniment, 

Nu-i panglică inaugurală-n lăzi 

Că  merceria e în faliment, 

De-aceea nu avem... autostrăzi! 

 

 

La mormântul unui șef  

O cruce-avea mormântul din ciment 

M-am și mirat de-atâta modestie, 

Că-n viață cică-a fost un monument 

Ce nu-ncăpea în piele... de prostie! 
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Ceramica de Horezu 

Oala asta minunată 

Tot românul o dorea, 

În speranța că vreodată 

Va avea ce pune-n ea! 

 

 

Numire politică 

E omul lor cam mărginit 

Și nici cinstit se pare nu e, 

Dar  e de dânșii sprijinit 

Și-l țin pe post... bătut în cuie! 

 

 

In spitalele de la noi 

Spitalele-s în isterie mare, 

Bacterii ucigaşe-n orice loc, 

Bolnavii nu mai vin la internare… 

Iar medicii se externează-n bloc! 

 

 

Studii medicale 

A fi sau a nu fi cu facultate 

Dilema-i grea dar suntem pozitivi, 

De vrei să mori cu-n pic de demnitate 

Cei cu opt clase-s mai expeditivi! 
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Agenția de mediu 

Azi ne  obligă agenția 

Cu vocea ei puternică, 

Să mai refolosim hârtia 

Că este... igienică!                      

 

 

Buletin meteo   

O prognoză ne-au dat nouă 

Care se adeveri, 

Că va-ncepe iar  să plouă 

Până când... se va opri! 

 

 

Ecologică  

Cred că s-au lins pe bot 

Să scape de gunoaie, 

Că iar o fac de oaie 

Și nu se duc... la vot! 

 

 

Primăvara   

Când păsările migratoare 

Revin pe plaiuri românești, 

Nu gripa e surprinzătoare 

Ci numai...  bolile lumești! 
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Decizie de plagiat - doar 4.5%   

Dându-i teza înapoi, 

Bucuros luase textul, 

Că avea de-acum ca noi 

Timp… să copieze restul! 

 

 

Valoare nerecunoscută 

Regret  că n-am văzut probabil 

Valoarea lui cum e pretinsă, 

Dar cică-i foarte sociabil 

Când stă-n metrou… cu mâna-ntinsă! 

 

 

Rezolvare   

E-un ger cumplit, e iarnă iar afară 

Și doi bătrâni de frig trăgeau să moară, 

D-aceea fiul lor un om cu  minte 

A apelat… la ”linia fierbinte”! 

 

 

Decizie  

De la parter în miez de noapte 

Se mută la etajul șapte, 

Să știe lumea că și el 

E om... de un înalt nivel! 
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La Sângeru 

Muzeul pietrei vrând ca să-l găsesc 

Am întrebat pe-un tip cu pălărie 

Ce mi-a răspuns în stilul românesc... 

Toți bolovanii sunt la  Primărie! 

 

 

Marinarul  

De pe catarg cu o șuviță-n vânt 

(Deși îl supăra din greu coloana), 

Scrutând în zare a strigat: Pământ! 

Când a zărit... moșia de la Nana! 

 

 

Din Interes  

În Occident trimitem cum știați 

Atâția tineri harnici și dotați, 

Dar interesele-s majore 

Și-ar fi de preferat... minore! 

 

 

Nostalgie  

Obișnuiți cu rău-n fine, 

Românii cam nevralgici, 

Când dau și ei un pic de bine 

Devin ușor... nostalgici! 
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Formator de opinie 

Ca formator abil de  conștiințe, 

Avea un nume-n universități 

Și un  bagaj enorm de cunoștințe... 

Din care scoate  doar enormități! 

 

 

Mirare  

Eu m-am mirat acuma niște ani 

C-am dat atâția bani, da-s lămurit, 

Chiar de volumul nu făcea doi bani 

Autograful e ... neprețuit! 

 

 

Înțelepciune 

Prea repede distrugem, ne-am gândit, 

Această țară, cât ne-a mai rămas, 

Și l-am ales pe cel ce-a dovedit 

Că poate s-o distrugă... pas cu pas! 

 

 

Plagiat  

Se adunară maimuțoii-n sfat, 

Că stilul lor de viață  pe moment 

Românii cică l-ar fi copiat 

Și se maimuțăresc... în Parlament! 
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Cosmopolitism  

Iarba verde de acasă 

E uscată cum s-a  zis, 

Vom aduce una grasă 

Și mai „verde”... „de Paris”! 

 

 

Măsuri administrative 

Tratate bine parafate 

Au fost adesea încălcate, 

Dar nu se mai repetă  gafa 

Că am desființat... parafa! 

 

Interzicerea circulației mașinilor  

în anumite zone din București 

Un set de mături stau în părăsire 

Și nu că-n București e delăsare, 

Dar cică n-au prospect de folosire 

Ca să-i ajute... și la deplasare! 

 

 

Preocupare  

E mare-această-ngrijorare, 

Atâtea gropi sunt pe șosea, 

Că regii-asfaltului se pare 

Fac drumuri doar... la DNA! 
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Nemulțumire   

Azi armata-i în instanță 

Să-și prezerve dreptul  ei, 

Că au dat o ordonanță 

La atâția … colonei! 
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Alungarea din Rai 

 

 
Adam și Eva încă tineri 

Din Rai când fură izgoniți 

Erau așa de fericiți... 

Că vor muri, dar vor fi liberi! 
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Vremuri idilice 

Raiul era dulce, i-mpăca pe toți 

N-auzeai vreodată certuri între soți, 

Pentru-Adam și Eva viața fuse sacră 

Pân`-ce inventară... și cuvântul soacră! 

 

 

Păcătosul  

Deși păcate-a săvârșit mereu 

Nu prea-l  bătuse totuși Dumnezeu, 

Dar peste el s-a răsturnat infernul 

Când a-ndrăznit să strige „Jos guvernul”! 

 

 

Eșec marxist 

Condiția să fi ateu 

Era să-l negi pe Dumnezeu, 

Și ei așa au procedat 

Pe Dracu... nu prea l-au negat! 
 

 

Opinii  

Să-l ierte Domnul de păcat  

El ține postul regulat, 

Dar șefa lui azi recunoaște 

Că-l ține-n post doar pân-la Paște! 
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Inițiativă legislativă pentru acordarea  

de despăgubiri in caz de cutremur 

Parlamentul să gândească 

Să dea legi, la drept vorbind, 

Statul să-i despăgubească 

Și pe cei... ce nu-l mai prind! 
 

 

Binefacerile tutunului 

Atât fuma de-a afumat pereții, 

Și lucrul ăsta e  adevărat, 

Că-i încântase  anii tinereții, 

Doar anii bătrâneții... i-a scurtat! 

 

Promisiune  

Ceream la Domnul noi o biată turmă 

Să ne trimită mintea  de pe urmă, 

Și ne-a promis-o că-i e drag de noi 

Dar după... Judecata de Apoi! 

 

 

...Ca să treci puntea 

Uitat fiind de Dumnezeu 

Când omul nostru dă de greu 

La Dracu dă ad-hoc  arvună, 

Că ce se-aseamănă... se-adună! 
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Evoluție  

I-a explicat că nu se cruță 

Și l-a bătut la cap mereu, 

Că se mai trag și din maimuță 

Cei care-s fără... Dumnezeu! 

 

 

Solidaritate   

Din lut Dumnezeu ne-a făcut 

Suflare a dat peste noi, 

Când unul e binecrescut 

Ceilalți îl stropesc cu noroi! 

 

 

Pensionarii  

Dovadă fac, fiind la greu, 

Că sunt ascultători poruncii 

Să te închini la Dumnezeu, 

Dar să nu uiți... ministrul muncii! 

 

 

Anticipatele  

De-acuma drumul spre anticipate 

A fost deschis, baronii la costum 

Își fac valiza cu febrilitate; 

(Se pregătesc... de ultimul lor drum!) 



139 

 

Comerț românesc 

S-avem produse de import, 

Vându cireașa de pe tort, 

Și s-a ales cumva-n  derivă, 

Cu trei bomboane... pe colivă! 

 

 

Opoziție  

Să ocrotească nația română 

Așa a fost la noi tradiția, 

Dar e prea mare opoziția 

Și Domnul ce să facă... mai amână! 

 

 

Geneză  

Savanții  spun c-am coborât din pom 

Și sunt corecte-aceste-nvățături, 

Că Dumnezeu când l-a creat pe om 

Erau în jur... prea multe  secături! 

 

 

Ortodoxie   

Credința la români nu piere 

Cu toate că mai lâncezim, 

Dar ca s-ajungem la-nviere 

Ar trebui... să ne trezim! 



140 

 

BOR şi black friday 

BOR oferă de Friday 

Mari reduceri totdeauna, 

Faci înmormântări, de vrei, 

Două… dar la preţ de una! 

 

 

Lăcomie 

Cică viața de apoi 

Este-o viață-așa de dulce, 

Că mereu câțiva ca noi 

Se grăbesc... să o apuce! 

 

 

Liniște   

Sub cruce stă și meditează, 

Că și-a găsit norocul, 

De-acuma nimeni nu cutează 

Să-l sape... să-i ia  locul!  

 

          

Spovedania guvernanților 

Sunt mii de preoţi şi biserici, 

Păcatul e iertat uşor, 

Deşi avem atâţia clerici, 

Se spovedesc… la procuror ! 
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Rugăciunea infractorului 

„Doamne-arată-mi drumul drept 

Că eşti bun şi-a ta e slava”, 

Iar Stăpânul  înţelept, 

L-a-ndreptat ...către Jilava! 
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Ultima analiză 

 

 
Au luat la analiză 

”Starea țării”-n Parlament, 

Mândri c-am ieșit din criză 

Și intrăm... în faliment! 
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A te ține de cuvânt  

Când ne-a promis solemn cu jurământ 

O viață nouă, toată lumea știe 

C-a vrut doar să se țină de cuvânt, 

Și-a constatat... că asta-i o prostie! 

 

 

La modă 

De două mii de ani neîntrerupți, 

Că i-am uimit și pe americani, 

Pe nemți, francezi și alți contemporani, 

Românii poartă... pantalonii rupți! 

 

 

Oltenii  

Nu sunt zgârciți, dar sunt mai reticenți, 

Și-și fac din timp rezerve cu toptanul, 

Îi recunoaștem că-s  inteligenți, 

Și oricând gata... să urmeze „Banul”! 

 

 

Revista presei  

Revista presei este clar știința 

Ce-o face unul ce desfide zvonul, 

Așa cum îi dictează conștiința 

Sau după cum... a stabilit patronul! 
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Peisaj de iarnă 

Vine iarna pe pământ, 

Zgribuliți cu miile 

Ne uităm cum zboară-în vânt 

Iar... economiile! 

 

 

Avocatul poporului   

Se îndoiau că ar avea valoare 

Garantul nostru pentru libertăți, 

Dar s-au convins, văzând pe strada mare 

Cum îl lătrau... atâtea nulități! 

 

 

Retragere   

A refuzat să se expună 

E plin de modestie-încât, 

Minciuni nu vrea să ne mai spună 

Iar adevărul... nici atât! 

 

 

Un om ocupat  

Primaru-l căutam de-o vreme bună 

Cu o problemă grea, un prejudiciu, 

Și l-am găsit desigur peste-o lună, 

Că el nu pierde timpul... la serviciu! 
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Contribuție  

Pe șefu-l cată unul de nebun 

C-o frânghie făcută rotocol, 

Și m-am grăbit să-i dau și eu un pol, 

Că n-avea bani... să cumpere săpun! 

 

 

La serviciu 

Nu face șeful pe nerodul 

Dar cu cravata-i greu, încât 

L-a pus pe el să-i facă nodul, 

Și-acuma cică-i stă... în gât! 

 

 

Moderație  

Cu șefu-a aplanat scandalul, 

Nu s-a aprins, l-a neglijat, 

Că știm, de lege-i protejat 

Cu mult mai bine... animalul! 

 

 

Justiție  

O judecată dreaptă vrea poporul 

Dar asta-i cam demultișor poveste, 

Azi dacă vrem soluții mai oneste 

Nădejdea noastră ultimă-i... Staborul! 
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Colaborare  

Când hoții, șuții sau pirații 

Oferă-atâtea informații  

Poliției, pe merit poate 

Clamează ... reciprocitate! 

 

 

Turistică 

Călătorind la munte sau la mare 

Pe plaiuri de legendă românești, 

Te-ndeamnă peisajul la visare 

Și gropile te fac să te trezești! 

 

 

Puncte de vedere 

Cum nu se îngrijește de confort 

Și-a cumpărat o bicicletă sport 

Și-acuma-i călător pe mapamond, 

Dar soacra-l ține... tot de vagabond! 

 

 

Azilul de bătrâni  

Uitând ce scrie-n buletin 

Și neputând nimic să facă, 

Suport-acest amar destin 

Punând mereu... aceeași placă! 
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Fără violență 

Se plângea ca omul, la TV adică 

Pensia ce-o are că ar fi prea mică, 

Statul recomandă ca să-și țină drept 

Până  s-o mărească... mâinile pe piept! 

 

 

Încredere în viitor 

Pensia primită-i cât un ajutor 

De-aia la plăcinte-și pune pofta-n cui, 

Optimist privește către viitor 

Sigur c-o să vină... ea și  vremea lui! 

 

 

Soluție de primar 

Îndrăgostit de noile borduri 

Uită de gropi că cică nu-l privește, 

Dar să le-astupe gura celor duri 

E hotărât... de-acuma le unește! 

 

 

Unicitate  

Lumea-i plină de dolari, 

Lire, shekeli, kreițari, 

Doar olteanu-i renumit 

Pentru „Banul” său cinstit! 
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Invitație  

Nu poți nicicum să nu te-nviorezi 

Văzând guvernul cum le dă mesaj, 

Veniți în țară dragi diasporezi 

Să ridicăm procentul... la șomaj! 

 

 

Aspirații  

S-a vrut director în societate 

Că doar și el făcuse-o facultate, 

Și-a-ntâmpinat atâtea greutăți 

Că se cereau... și alte „facultăți”! 

 

 

Nostalgie  

Oltenii-au dovedit prin ani 

Alese însușiri morale, 

Că s-au mai plâns ei și de „Bani” 

Dar nu așa… ca de „parale”! 

 

 

Refuz  

Prin ciur și prin dârmon trecuți 

Oltenii, nu poți să-i ajuți, 

Că-ți spun direct, pe șleau și clar 

Că nu mai vor... alți boi la car! 
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Regrete  

Trece anul și se gată, 

Trece  viața și regret, 

Nu mai e ca altădată 

Când puteam... ca să-l repet! 

 

 

Despre seniorul Quintus 

Întrebat de anii vieţii 

Câţi şi cum trecură ei, 

Ne răspunse ca băieţii: 

Primi-o sută-au fost mai grei! 

 

 

Alzheimer  

Eu cu dânsa-n bal mascat 

Ne-am plăcut și ne-am luat, 

Martorii pot spune-orice, 

Întrebarea-i... de la ce? 
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Diverse 

 

 
Asta-i Țara Românească 

Și să știți, cu anasâna 

Nimeni nu vrea să muncească, 

Însă unii... mai pun mâna! 
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Fără morală 

Datorită lăcomiei 

S-a-ngrășat de nu se poate, 

Chiar și stâlpul infamiei... 

A căzut sub greutate! 

 

 

Un om informat 

La Praid pusese rămășag, 

Când vizitau salina, 

Că tot ce e cu fainoșag 

E tot produs... în China! 

 

 

Treabă multă 

Acuma poți să crezi că-s disperați 

Că au dureri de spate și de mâini, 

Cu-atâția maidanezi licențiați 

E  multă frunză... de tăiat la câini! 

 

 

Recomandări UE privind familia  

Ni se spune cu frumosul 

Să ne folosim și dosul, 

Că la noul stil de viață 

Nu putem să facem față! 

 



152 

 

Câinele care latră nu mușcă 

Chiar de-l altoiești c-o piatră 

Niciodată nu te latră, 

Nici stăpânul nu vorbește 

Tace... și te altoiește! 

 

 

Ajutor de la APIA 

S-a bucurat că o să-i crească mare 

Recolta pe pământul în arendă, 

Că a primit și-un ajutor, se pare, 

Vreo patru mii... sub formă de amendă! 

 

 

Repatriere  

Că  dau și spargeri la câte-un viloi 

Își fac doar  meseria la distanță, 

Guvernu-i vrea anume înapoi 

Că și la noi... sunt case de vacanță! 

 

 

Dezvoltare personală 

Urmare-a dezvoltării personale 

Cu procedee-atât de variate, 

Apar noi preferințe sexuale 

La cei ce sunt mereu... împinși din spate! 
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Unui șef nesuferit 

I-a făcut la suprafață, 

Din betoane întărite, 

Un cavou iubita soață, 

Că  pământul... nu-l înghite! 

 

 

Explicații  

Cu dânsa eu nu m-am certat 

Că-s o persoană cultă, 

Și nici dreptate nu i-am dat... 

Că nu aveam prea multă! 

 

 

Protecția muncii 

Cic-ar fi căzut pe gânduri, 

Asta-i mare nostimadă, 

C-a mai vrut și-n alte rânduri 

Dar n-avu... pe ce să cadă! 

 

 

Sârguință   

Astăzi rusa e vedeta, 

Se învață de istov,  

Tineretul vrea rețeta 

La coctailul... Molotov! 
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Invitație la turism 

Când  oferta-i generoasă, 

E de-a dreptul imoral 

Să nu faci turism de masă 

Într-un an... electoral! 

 

 

Pretenții  

Cu toată morga dumneaei, 

Frumoasă și expertă-n dansuri, 

N-acceptă nicidecum avansuri... 

Mai mici de-un milion de lei! 

 

 

Preferințe  

Mândra lui avea din neam 

Păr pe piept, se-adeverește, 

Și așa cum bănuiam 

Ea nu coase... ci cosește! 

 

 

Altercație  

Când a văzut ce bunătăți aștern 

Pe masă ăștia, chiar se zăpăcise, 

Și a forțat intrarea în Guvern 

Crezând că-i ziua... porților deschise! 
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Temere  

Banii din chenzine 

Nu erau destui, 

Se temea că vine... 

Lichidarea lui! 

 

 

Asistență medicală  

E grevă la Jilava la cetate, 

Zavera-i mare printre deținuți, 

Susțin că vor fugi în libertate, 

De n-arestează… medici pricepuți! 

 

 

Senzori  

Pe o vreme-așa frumoasă 

Stând la bar c-o tipă bună, 

I s-a declanșat acasă 

Codul roșu... de furtună! 

 

 

Speranțe  

Exigența e deplină 

Dar pe-aleși nu-i sperie, 

Plagiind or să devină... 

Doctori în materie! 
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Soluții de succes 

Repetent un individ, 

Cum făcuse majoratul, 

S-a înscris într-un partid 

Ca să-și deie... doctoratul! 

 

 

Cacialmaua  

Ne-a păcălit – tu-i mama ei! – 

Pe mine și pe fani, 

C-am dat pe carte zece lei 

Și nu făcea... doi bani! 

 

 

Proces de intenție 

Că strada-i plină de chiștoace 

Doar tata Noe-i vinovat, 

Că pe corabie-au urcat 

Atât de multe... dobitoace! 

 

 

Propunere   

Frunza-i ofilită iară 

Geaba zeamă bordeleză, 

Ne propunem brand de țară 

O …”plăcuță suedeză”! 
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Gând de bătaie  

N-a putut să-l pună jos 

Dar a rupt trei scânduri, 

Dând ca omul  curajos 

Ce nu stă... pe gânduri! 

 

 

Logodnă amânată 

Să-i dau inima amân, 

Că am fost avertizat: 

Vrea și tac-su un plămân, 

Vrea și mă-sa... un ficat! 

 

 

Un hoț milos 

A găsit printre hârtii 

Și facturi cu datorii, 

Deci, milos i-a achitat 

Datoria... de bărbat! 

 

 

La spital 

Ca să mă pună pe picioare 

Trei doctori greu s-au opintit, 

Dar fără alte ajutoare 

O asistentă-a reușit! 
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Legături fatale 

Guvernanții an de an 

Stau călare pe ciolan, 

Și de foame amețit... 

Leul s-a cam jigărit! 

 

 

Primăvară  

Natura încolțește iar 

Stă soarele-n tăria bolții, 

Sunt ghiocei în galantar 

Iar soacră-mea-și arată colții! 

 

 

Cureaua 

Cureaua cât mai ține 

O strângem amândoi, 

Sperând s-o ducem bine 

În viața... de apoi! 

 

 

Neatenție  

Amicul meu de fete obsedat 

Mi s-a ales cu capul spart, firește, 

Că avusese nasul înfundat 

Și n-a simțit că-n jur... miroase-a pește! 
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Statistici  

Conform cu câteva sondări, 

Românul nu-i năpăstuit, 

Că se mai plânge el de dări... 

Dar râde des și gratuit! 

 

 

Teorii  

O pleiadă zgomotoasă 

Strigă-n Parlament acuʼ, 

Creșterea-i nesănătoasă 

Dar stagnarea cică... nu! 

 

 

Candidat de partid 

Atunci când dânsul a trădat, 

S-a lămurit deplin misterul, 

Că creierul i l-au spălat, 

Dar n-au putut și caracterul! 

 

 

Se cer mecanici  

Cum traiul este perceput 

La un nivel scăzut, poporul 

Ar vrea un meșter priceput 

Ca să-i repare... ascensorul! 
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Nedreptate  

Toți îl știau de beizadea 

De pierde vară, gură rea, 

Dar nu era ca toți golanii 

Muncea și el... să spele banii! 

 

 

Pe val 

Ce face dânsul nu disec, 

Dar m-a mirat la el postura, 

Nici nu-l credeam cu capul sec, 

Doar că plutea... ca geamandura! 

 

 

Conviețuiri  

Aici sunt ruși, ucrainieni, 

Și unguri mulți pe-un colț de țară, 

De-acuma vin și sirieni 

Că noi românii... stăm  pe-afară! 

 

 

Salarii nemeritate  

Degeaba vor profesorii salarii, 

Că munca lor nu face nici doi cenți, 

Au promovat pe toți parlamentarii 

În loc să-i lase dracuʼ... repetenți! 
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Un om orientat 

Daca pălăria-i mare 

Este cam nasol, 

Cum  alternativă n-are 

Umblă-n capul… gol! 

 

 

Recompensa  

Toţi știau că dânsul fură 

Chiar de e aşa fudul, 

Şi i-au dat o sinecură... 

Fiʼndcă n-a furat destul! 

 

 

Cinstea obrazului 

S-a spălat pe mâini să scape, 

Le-a frecat pânʼ la durut, 

S-a clătit cu nouă ape, 

Dar obrazul... n-a putut! 

 

 

Moda  

Sfidătoare,  imorală, 

Cu promisiuni bizare, 

Moda asta nouă pare... 

Fraudă  electorală! 
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Acuze nefondate 

Acuzat de nepăsare 

Procurorii i-au dat N.U.P.-uʼ, 

Că salvarea de la U.P.U. 

Vine-acum... cu programare! 

 

 

În Parlament 

Maidanezii n-au vreo vină, 

Însă șansa-i colosală, 

Maidaneza să devină 

Limba  (lor)... oficială! 

 

 

Așteptări zadarnice 

Eu am crezut că el ar fi alesul, 

Că prea se tachinau de obicei, 

Dar vremea trece și veni culesul 

Și mi l-au prins... cu mâna-n părul ei! 

 

 

Participare  

Plecând departe-n lume la Congres, 

Cu toate că nu-i doctor în științe, 

Ar fi  avut răsunător succes, 

Că a luat un tren... de  cunoștințe! 
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Expertul  

În epigramă spadasin, 

El nu era un oarecare, 

Și de-i lansezi o provocare, 

Poate fi as... dar și asin! 

 

 

Roșii căutate la export 

Roșii multe fel de fel, 

Soiuri bune la tocană, 

Dânșii vor, și nu mă-nșel, 

Numai… Roșia Montană! 

 

 

Cârciumarul  

Dânsul este renumit, 

Nu știa de mită, 

L-a îmbogățit subit, 

Munca sa... cinstită! 

 

 

Prognoza cutremurelor 

Un cutremur ca atare 

Am avut, îmi spuse tristă, 

Asteptăm unul mai mare, 

Deci… prognoza-i optimistă! 
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Despre furt 

În comunism, conjunctural, 

Furam cu toții-n mod egal, 

Dar azi e-o mare nedreptate 

Că fură numai... cine poate! 

 

 

Avarul  

I-a oferit crezând-o castă, 

Podoabe multe, euroi, 

Și a cerut-o de nevastă... 

Să-și ia podoabele-napoi! 

 

 

Dar din dar 

Cel Sfânt ne-a dat un colț de rai, 

Păduri bogate, mândru plai, 

Și fetele cu păr bălai, 

Iar noi le dăm...pentru parai! 

 

 

Lucrarea Domnului 

Avea femeie Domnul în proiect 

Și i-a ieșit, că arăta perfect, 

Uimit și el de-așa perfecțiune, 

Se spune c-a uitat... de  rațiune! 
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Primar pe viață 

L-au ales primar constant 

Cum au scris și în jurnale, 

Că-i un tip interesant… 

Pentru-anchetele penale! 

 

 

Rugăciuni de sănătate și viață lungă 

Atâta se rugară frații, 

Că le promise cel Înalt, 

O sută fără reparații, 

Dar... pe tărâmul celălalt! 

 

 

La preț redus 

Făcuse parte dintr-un lot 

Ce tranzacționa valută, 

Pe Thetis, cu cântar cu tot 

A cumpărat-o... cu o sută! 

 

 

Propunere legislativă 

Să nu băgăm deci șuții-n penitență 

Și să rămână-n libertate toți, 

Că e nevoie chiar și pentru hoți 

Să promovăm un pic... de concurență! 
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La pomul lăudat 

La pomul lăudat cu sacul 

E bine să te duci, susțin, 

Că multe-a rezolvat săracul 

Dacă s-a dus... cu sacul plin! 

 

 

Problema alocațiilor 

Desigur astea nu sunt utopii, 

Când prețurile cresc de ne îneacă 

Să creștem ajutorul de copii, 

Că n-ajung banii... nici de o cinzeacă! 

 

 

Gripa aviară 

Nici o pasăre de noapte 

N-am văzut de-o săptămână, 

Cică  toate sunt... gripate, 

(C-au trecut din mână-n mână)! 

 

 

Pe valea Oltului 

Am plecat în drumeție, 

Peisajul e teatral, 

Oltu-i plin de măreție! 

(Și de PET-uri... în aval). 
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La școală 

M-a-ntrebat ca să învețe, 

De baron, ce vrea să fie, 

Ieri un titlu de noblețe, 

Azi... motiv de pușcărie! 

 

 

Răzbunare 

Cu ăsta se certa frecvent, 

Dar nu a folosit toporul, 

Mi l-a trimis în Parlament 

Ca să-l înjure... tot poporul! 

 

 

Perspicacitate  

La mare el și soața sa, 

Aflând de o inspecție, 

Au căutat la DNA... 

Un factor de protecție! 

 

 

Performanțe în campionat 

O spune dânsul cu franchețe, 

Onestitatea îl obligă, 

C-a dat un gol... o frumusețe... 

Și  casierul de la Ligă! 
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La Berlin 

Invitați, că au motive 

Când ne văd cum propășim, 

Duc și nemții tratative... 

Nu cumva să-i depășim! 

 

 

Destin -  după Tudor Gheorghe 

„Muică noi suntem un neam 

Ca frunza lucind pe ram”, 

Și când cade pe răcoare... 

Toți o calcă în picioare! 

 

 

Progres  

Din comunism, cu găuri la curea, 

Ne-a cocoșat o moștenire grea, 

Urmară alți conducători de țară... 

Acuma moștenirea-i mai ușoară! 

 

 

Reparații  

Se împărțeau așa, în dictatură: 

Averi la ăia din nomenclatură, 

Iar pușcărie numai pentru hoți; 

Azi s-a schimbat... și este pentru toți! 



169 

 

Coincidențe  

Ștefan, cu vorba sa măiastră, 

A spus: „Moldova nu-i a voastră” 

Și-apoi s-a ridicat în șa, 

Azi Putin spune... tot așa! 

 

 

Despre fericire 

În orașul meu natal 

Sunt și oameni fericiți, 

Care nu trăiesc banal, 

Dar sunt și... căsătoriți! 

 

 

Pregătiri electorale 

Mă îndrăgesc din nou aleșii mei, 

Așa că vin la vechea mea căsuță 

Și îmi aduc ba zahăr, ba ulei, 

Să-și vadă iarăși...  sacii în căruță! 

 

 

Concurs de Miss 

La concurs de miss la mare, 

Au votat la unison 

Și-a ieșit la jurizare 

Miss... feciorul lui Ion! 
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Export 

Avem și grâne,-avem și vie, 

Avem șeptel, o bogăție, 

Avem și oameni buni în țară, 

Dar ce avem mai bun... se cară! 

 

 

Cuplu de succes 

E un cuplu renumit, 

Cred c-aşa o să rămână, 

S-au luat de-o săptămână, 

Și-`ncă nu s-au păruit! 

 

 

La autoservice 

I-au spus în spiritul balcanic 

Motoru-i bun, eficient, 

Dar s-a gripat, că pe mecanic 

Nu l-ar fi  uns... suficient! 

 

 

Fitoterapie  

Am aflat de mătrăgună, 

Se predă acum la şcoală, 

Dacă iei o doză  bună, 

Ești  scăpat... de orice boală! 
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De 1 Mai (surprize) 

Merg la picnic cu amicii, 

Vin , fripturi și tot ce vrei, 

Toate merg, dar parcă micii 

Pot să meargă... singurei! 

 

 

Solvabilitate românească 

În fonduri poți să te îngropi... 

Când garantezi, doar la vedere, 

Cu o producție de pere 

Din câteva livezi... cu plopi! 

 

 

La mare 

Bulgarii-n trend sunt şi acum, 

Când iată înfloresc scoruşii, 

Turiştii merg la ei duium 

Și vin la noi... doar pescărușii! 

 

 

La întâlnire cu promoţia 

Am avut încurcături 

Şi emoţii ca la teză, 

De atâtea pupături 

Am rămas făr’de proteză! 
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