
Florin Rotaru-Urma scapă turma  

- 5 - 

 

 

Semn de carte 
 

 Sunt unii epigramiști, nu foarte mulți la număr, 

care preferă o prezență discretă în spațiul public, 

lăsînd ca în locul acestora să vorbească, foarte 

apăsător, foarte convingător, epigramele, cartea de 

vizită ce nu poate fi contestată. 

 Florin Rotaru face parte din această categorie 

nobilă, a oamenilor care pot să vorbească și prin tăceri, 

semnificative și profunde. 

 Nu este un paradox, nici o fractură de logică, 

afirmația are acoperire în creația literară a acestuia, ce 

se constituie deja într-o operă de sine-stătătoare. 

 Această antologie enciclopedică, ce ne-a fost 

pusă la dispoziție într-o vreme de insularizare, de așa-

numita distanțare socială, o prostie agreabilă în formă, 

dar cu un fond negativ, deci pozitiv, reușește să aducă 

o undă consistentă de optimism, de zâmbet pe 

persoană fizică.  

Trebuie să remarcăm un lucru, al evidenței: 

fiecare catren, în parte, este o bijuterie epică, în 

desfășurare, ceea ce dovedește că Autorul își respectă 

cititorii și își acordă același respect, dovedind 

deontologie culturală, demonstrînd că și un soclu 
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poate să fie în sine o statuie în sine, cu condiția ca 

imaginația să știe sculptură. 

 Florin Rotaru ne propune o poveste, așezată în 

tehnica eposului, și putem foarte lesne să spunem: „A 

fost odată, ca niciodată... și au trăit fericiți până la 

adânci tinereți!” 

 Aceste catrene vin dintr-un ludic al bunului-

simț, nu sunt deloc zgomotoase, impertinente, 

agresive, lăudăroase. Există în fiecare destul acid 

pentru a coroda moravuri, cutume neproductive, 

persoane devenite persoanje. 

 Epigramele acestea ar putea fi demontate, în 

parte, pentru demonstrația culturii artisitice, dar și 

pentru îndemînarea versificației și a ineditului unor 

rime. De aceea, am selectat, fără prea multă greutate, 

câteva epigrame care se așează pe mai multe paliere 

din social, începînd cu viața conjugală, cu relațiile din 

categoria supramax articulații (ginere și soacă), dar și 

epigrame care fac referire directă la social, la șefi și 

subalterni, la medici, la democrație și la speranțele 

înșelate, la clasa socială a politicienilor care n-au reușit 

în 30 de ani să transforme realitatea în adevăr, sunt 

trimiteri la festivalurile de umor, unde, să amintim în 

treacăt, Florin Rotaru a primit atîtea diplome, încît ar 

putea să-și paveze drumul bunelor intenții pînă la 

Poarta Raiului.  
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 Din prima categorie amintită, vom cita: 

 

Democrație de moment 

Cu soacra mea şi soața în odaie, 

Democrația-n casă e deplină, 

Cum e-n povestea cu doi lupi şi-o oaie 

Votând cinstit ce vor mânca la cină. 

 

 

Chichițe avocățești 

Am divorțat civilizat 

Și la partaj ne-am împăcat; 

Ceva cred totuși că nu-i bine, 

Că soacra a rămas cu mine. 

 

 

 Autorul ne introduce și în viața socială de 

dinainte de pandemion, cu certuri, cu împăcări, cu 

falsuri în acte de conștiință și în sentimente. 

 

Pastorală 

Nea Gheorghe şi vecinul său, Ilie, 

Se ceartă pe pământ de-o veşnicie 

Şi presupun c-aşa s-a demonstrat 

Că veşnicia s-a născut la sat. 
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Moștenire culturală 

Românii, talentați cum le e datul, 

Transformă-n artă totul magistral, 

Iar astăzi a ajuns încondeiatul 

Tradiție... și sport național. 

 

 Cum spuneam, Festivalurile de umor, își au 

partea de cronică rimată 

 

La Gura Humorului 

Bucovinenii vor parcurge 

Istorii înfruntând natura: 

Atâta cât (H)umorul curge, 

Nimic nu le va-nchide Gura. 

 

 De asemenea, la această secțiune lapidară dar 

bogată în semnificații, sunt amintite alte și alte 

festivaluri, cu predilecție cel de la Mizil, orașul care a 

intrat în folclorul urban, în viața spirituală a fiecăruia, 

prin pilde și fapte care mustesc de umor și de 

înțelepciunea unui zîmbet mic, devenit istorie 

culturală. 

 Politicienii nu scapă de girofarul extrem de 

sonor al epigramelor aflate în marșrută.  
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Propunere legislativă 

Pe-al nostru mioritic plai 

Vreo patru senatori insistă 

Ca la scrutinul pentru Rai 

Să fie-alegeri tot pe listă. 

 

 

Igiena în politica autohtonă 

 

Au schimbat subit macazul 

Urmărind să-apuce osul: 

Mâinile-au spălat obrazul, 

A rămas, în schimb, mirosul. 

 

 

 Cartea conține cum spuneam, un mozaic social 

extrem de bine ales și de cunoscut, totul fiind 

agrementat cu umor de cea mai bună calitate și de 

aceea această carte o consider una dintre reușitele 

genului, și în orice caz pe unul dintre primele locuri în 

producția editorială de gen, din 2020. 

  

Ce bine va prinde această carte celor trecuți de 

65 de ani, care vor avea puterea să închidă televizorul, 
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pentru o reîntîlnire cu sinele, dar și pentru a acorda 

credit optimismului ce nu trebuie să ne părăsească 

pentru că el a fost este și va rămîne mereu în gena 

noastră. 

 

Mulți confrați, bag eu de seamă, 

Nu-l prea-nghit pe dom’ Rotaru! 

Se gândesc la tată, mamă 

Și la cum să dea cu paru’! 

Cîți ca ei, câți duși cu caru’ 

Și el dus, dar dus cu... harul! 

 

     Cornel UDREA 
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Nu de iubire mă cutremur... 

(După Al Vlahuță) 

Admit că scumpa mea soție 

Mă va iubi o veşnicie, 

Mărturisind, cu bun temei: 

Mă tem de veşnicia ei... 

 

 

 

Fatalitate 

Ne întâlneam pe înserate 

La ceas, la Universitate, 

Şi de trei luni sunt soțul său; 

Vedeți ce-nseamnă ceasul rău?! 

 

 

 

Soartă 

O vreme bună al meu trai 

A fost extrem de fericit 

Încât credeam că sunt în Rai... 

Pe urmă m-am căsătorit. 
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Confidenţă 

Din Rai a apărut cândva 

Cea care-mi este azi soţie, 

Ca o lumină-n viaţa mea... 

Acuma am fotofobie. 

 

 

 

Semn de întrebare 

Soția mea-i perfectă, dar ceva 

Nu cred că e în regulă cu ea 

Și-un gând mă tot frământă ne-ncetat: 

Cum m-a ales pe mine de bărbat?! 

 

 

 

Soţioara mea 

E frumuşică mititica: 

Păr lung, ca foşnetul mătăsii, 

Năsucu-l are ca bunica, 

Ochii lui tac-su, gura mă-sii... 
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Mintea de pe urmă 

Eram puştan, era frumoasă, 

Mă ofticam că nu mă lasă, 

Azi sunt căsătorit cu ea 

Şi ce n-aş da de m-ar lăsa! 

 

 

 

Din casă 

Nevasta mea mi-a declarat 

Că-s un exemplu de bărbat; 

Acum, gândind la tot ce-a fost, 

„Exemplul” mi se pare prost... 

 

 

 

Importanța dialogului în căsnicie 

De-atâţia ani comunicăm, cuminte, 

Ca oameni responsabili şi maturi, 

Că nici n-avem nevoie de cuvinte, 

Doar semne şi vreo două-njurături. 
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Conjugală 

Nevasta-i la un pas de crimă, 

Că am primit o anonimă 

Şi ce-o împinge la omor 

E c-am primit-o-n dormitor. 

 

 

 

Cotidiană 

Când hormonii-n mine simt cum ard 

Și visez la cioara de pe gard, 

Iar dorinţa-n sufletu-mi dospeşte, 

„Vrabia” din mână mă ciupeşte. 

 

 

 

Probleme de sezon 

Nevasta s-a făcut ca para 

Și n-o pot îmbuna și pace, 

Că uite, vine-acuma vara 

Și n-are bani... să se dezbrace. 
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Fidelitate 

Frumoasa mea cu ochi senini 

De-o viață casa-mi luminează; 

Da, s-a culcat cu doi vecini, 

Dar de trădat, nu mă trădează. 
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Norocul... inocentului 

Sunt conştient că m-a salvat 

Şi-i port recunoştinţă vie, 

Fiindcă nu a acceptat 

Când am cerut-o de soţie. 

 

 

 

Tânăr, frumos şi liber 

La viața mea, neîndoios, 

Am fost şi tânăr şi frumos 

Atât cât soarta a vrut asta 

Şi liber cât a vrut nevasta. 

 

 

 

Soţia rac 

De când cu ea m-am însurat 

Eu nicio palmă nu i-am dat, 

C-aşa-i politicos, şi-apoi 

Am auzit că dă-napoi.    
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Bărbăţie 

Nevasta mea, cu un amic fugind, 

M-a condamnat la chin și la ocară, 

M-a umilit cumplit, dar şi de-o prind... 

Vă jur că am s-o iert... a patra oară. 

 

 

 

Asceză 

Când o ispită dulce, femeiască, 

Îmi iese-n drum c-un evident motiv, 

Mă rog la Dumnezeu să mă-ntărească, 

Dar iau şi o Viagra, preventiv. 

 

 

 

Femeia Balanţă 

Echilibrată în iubire, 

Ea niciodată n-a greşit: 

Se-mparte fără părtinire 

Între un soţ şi un iubit. 
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O relaţie extraconjugală seamănă 

cu bungee-jumpingul 

Când sângele la cap se-adună 

Şi, neavând prea multă minte, 

Te-arunci cu capul înainte, 

Măcar să fie coarda bună. 

 

 

Amor 

Băiat fiind, de doruri biciuit, 

În stânga şi în dreapta am iubit, 

Dar a venit o vreme neplăcută: 

Nici stânga şi nici dreapta nu m-ajută. 

 

 

Dragostea trece prin stomac 

Îmi e sau nu îmi e pe plac, 

Iubirea trece prin stomac, 

Că, iată, m-am îndrăgostit 

Şi, Doamne, câte mai înghit! 
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Acţiune şi reacţiune 

Iubirea mea, cu bucurie, 

I-am dăruit-o şi, fireşte, 

Datoare nedorind să-mi fie 

De-atuncea zilnic mi-o plăteşte. 

 

 

 

Soția - înger păzitor 

Nevasta zilnic mă uimeşte 

Prin viaţa mea făcându-şi vad 

Ca înger bun ce mă păzeşte... 

Să nu pot evada din Iad. 

 

 

  

Unei prietene ecologiste 

De copiliţă ea visa 

Că animale va salva 

Şi-un dobitoc tot a salvat, 

Fiindcă nu s-a măritat. 
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Cumpătare 

Îmi face „sâc” duduia Ani 

Săltând maieul pe buric 

Şi-o iert, că nu mai sunt la anii 

La care nu iertam nimic. 

 

 

 

Rezistenţă acerbă 

Femeia asta, oameni buni, 

E o belea, să știți şi voi, 

Că o curtez, deja, de luni 

Şi n-a cedat, deşi... e joi. 

 

 

 

Fapt divers 

I-a servit şi doamnei şocul 

Viaţa, cu-ale ei contraste, 

C-a bătut-o ieri norocul... 

De i-a rupt vreo patru coaste. 
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La horă-n sat 

Cum îmi plăcea vecina mea, 

M-am prins în horă lângă ea 

Şi-n scurtă vreme s-a prins satul, 

Noroc că nu s-a prins bărbatul. 
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Rugă pentru țăran 

Doamne, de țăran să Te înduri, 

Că și el, sărmanul, câte-ndură, 

Cu atât de multe bătături 

Și așa puține-n bătătură! 

 

 

 

Realităţi româneşti 

Îmi iese mândra mea în cale, 

Se duce-încetișor la vale, 

Că-n țara asta, din păcate, 

Încet se duc la vale toate. 

 

 

 

Fapt divers 

Deși în colectiv sunt nou, 

Colega mea de la birou 

Îmi poartă-atâta dușmănie 

De poți jura că-mi e soție. 
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Întâmplare 

Mi-a venit bădiţa iară 

De nevastă să mă ceară 

Şi-n iatac eu l-am primit, 

Apoi... nu mi-a mai venit. 

 

 

 

Rămăşag 

Când la-ntrebare am zis „DA” 

Şi traiu-n doi ne-am început, 

Am pariat cu viaţa mea... 

Pariu pe care l-am pierdut. 

 

 

 

Destin 

S-a însurat ca bun creştin, 

C-o rubicondă de reclame; 

Câştigul nu i-a fost puţin... 

De îl măsori în kilograme. 
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Prietenul la nevoie... 

Vecinului îi sunt dator 

Cât voi trăi pe lumea asta 

Că-mi este înger păzitor: 

De-o lună mi-a furat nevasta. 

 

 

 

Cine se aseamănă… 

La nervi, îmi spune-a mea nevastă 

Că a avut o mână proastă 

Şi nu-ndrăznesc să mă opun: 

Nici capul meu n-a fost mai bun. 

 

 

 

Strigătură 

Când cu mândra mă iubeam, 

Un covrig îl împărțeam 

Și-mi era pe-atunci destul... 

Chiar și astăzi sunt sătul. 
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Fricțiuni 

Alaltăieri, nevasta, furioasă, 

S-a supărat şi a plecat de-acasă, 

Iar eu regret din suflet întâmplarea, 

Că-i trece mult prea lesne supărarea. 

 

 

 

Flirt 

M-a fermecat c-un zâmbet juna 

Şi-am întrebat-o la derută: 

„Vrei să-ți dau soarele sau luna?” 

Ea mi-a şoptit discret: „o sută”. 

 

 

 

Statistici 

Cu ani în urmă, când eram holtei, 

M-am bucurat şi eu din plin de viață 

Şi am iubit vreo sută de femei; 

Trei dintre ele chiar au fost de față. 
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Romeo și Julieta la Mizil 

La teatru, sub efectul reveriei, 

Nevasta mea mi-a sugerat subtil 

C-ar vrea să vadă locul tragediei; 

Am dus-o patru zile la Mizil... 

 

 

 

La hipodrom 

Am fost la curse weekend-ul trecut 

Şi-am pariat şi eu, dar am pierdut, 

C-am pus toţi banii pe un cal greşit, 

Cam ca atunci când m-am căsătorit. 

 

 

 

Mintea de pe urmă 

Când am luat-o, ca un prost, 

Știam că-i place a iubi 

Și-am zis că ce a fost, a fost; 

De-aș fi știut și ce va fi... 
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Armonie conjugală 

În tinerețe dintr-un măr mușcam 

Și amândoi din el ne săturam 

Și-am împărțit la mere într-atât 

Că sunt sătul și astăzi... până-n gât. 



Florin Rotaru-Urma scapă turma  

- 28 - 

 

Împărțire cu rest 

Vecina de la deal de noi 

Împarte dragostea la doi 

Și-oricât ar face-o ea de bine 

Rămâne rest și pentru mine. 

 

 

 

Neliniști 

În viața mea, actualmente, 

Am trei fobii accentuate: 

De ghinion, de accidente 

Și teste de paternitate. 

 

 

 

Nepotrivire de caracter 

Vecinii mei s-au ciondănit mereu 

Și n-au avut o viață ca-n povești: 

Pe el să îl pornești e foarte greu, 

Pe ea e imposibil s-o oprești. 
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Norocosul 

Amicul meu e bucuros, 

Având așa o soartă fastă, 

Că are-un câine credincios 

Și o nevastă... Și-o nevastă. 

 

 

 

Definiție 

Păcăleală care doare, 

Plasă, șmen, escrocherie, 

Țeapă uimitor de mare, 

…Unii-i spun căsătorie. 

 

 

 

Secretul unei relații armonioase  

Sunt conștient că mi-a greșit 

Și totuși n-o fac de ocară; 

E-adevărat, m-a păcălit, 

Dar nu-i decât a cincea oară. 
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Pioșenie 

Nici nu m-aș putea gândi 

Să „mă-nfrupt" în Postul Mare 

Dacă nu mi-ar oferi 

Preoteasa dezlegare. 

 

 

 

Democraţie conjugală 

Eu şi iubita mea stăpână 

Votăm prin ridicări de mână, 

Dar cel mai des câştigă ea, 

Că are mâna mult mai grea. 

 

 

 

Interpretare diferită 

Ne-am hârjonit împinşi de necuratul 

Şi-avem acum un diferend banal: 

Ea vrea să „trâmbiţeze” în tot satul, 

Eu vreau să pun batista pe ţambal. 
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Exerciţii muzicale 

Mi-au spus, pe când eram în şcoală, 

Că n-am ureche muzicală; 

M-am însurat şi-apoi, agale, 

Am învăţat să cânt… de jale. 

 

 

 

Ghinion 

Trăia o permanentă fericire, 

Dar dracul îl împinse să greşească: 

Fiind un tip mai curios din fire, 

A vrut şi el să se căsătorească. 

 

 

 

Speranţe 

Vin Paştile cu flori şi cu iubire, 

Iar secretara, fără să glumească, 

Aşteaptă de la mine o mărire; 

Eu cred că-s slabe şanse să mai 

crească... 
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Autodenunţ 

Nu sunt gelos, dar s-a-ntâmplat 

C-am mai sărit şi peste cal: 

De două ori eu i-am băgat 

Ginecologul în spital. 

 

 

 

Îndoială rezonabilă 

N-o fac aicea pe bolândul, 

Eu sunt un tip cum se cuvine, 

Dar nu pot să mă-mpac cu gândul 

Că s-a îndrăgostit de mine. 

 

 

 

Suspiciune 

Nevasta mi-a găsit pricină 

Şi îmi aruncă vorbe reci, 

Că prea aproape de-o vecină 

Mi-am cumpărat un loc de veci. 
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Întâmplare 

Am nimerit, băut un pic, 

La vecinica de la trei, 

Dar jur că n-am făcut nimic 

Căci a crezut că-s soţul ei. 
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Ce-şi face omul cu mâna lui... 

S-a învăţat şi-acum anticipează 

Că-i fac pe plac în toate, aşadar 

De câte ori iubita mea visează, 

Pe mine mă pândeşte un coşmar. 

 

 

 

Vecina de lângă casă 

De vecina mea frumoasă 

Cu un trup creat de zei, 

Mă desparte doar o casă 

Şi anume... casa ei. 

 

 

 

Ploaie de vară 

Vremea asta nu-i prea bună, 

Rău mă chinuie artrita, 

Plouă, fulgeră și tună, 

Eu, în casă... cu trăsnita. 
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Fugit ireparabile tempo 

Îndrăgostiți, făr' de popas, 

Băteam aleile la pas, 

Acum, din perioada aia, 

Atât ne-a mai rămas - bătaia. 

 

 

 

Viaţă de poveste 

Cu Romeo, cel din carte, 

Mă întrec în căsnicie: 

Cu iubirea - sunt departe, 

Dar îl iau la tragedie. 

 

 

 

O, tempora 

Pe vremuri, tânăr când eram, 

Ca dinamita explodam; 

Azi fac atât: doar plici şi pac, 

Iar de fitil... mai bine tac. 
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O soţie înţelegătoare 

Când beau la birt de-mi uit şi casa, 

Ea nu o ia ca handicap, 

M-aşteaptă surâzând cu masa... 

Pe care mi-o trânteşte-n cap. 

 

 

 

Jurăminte reînnoite 

Eu te iubesc, comoara mea, 

La sentimente nu abdic 

Și-ți jur, pe brațe te-aș purta, 

De-aș mai putea să te ridic. 

 

 

 

Relaţii de vecinătate 

De la o vreme-ncoa’, vecina 

Îmi cere-ntruna bormaşina, 

Dar ieri, nevasta, iritată, 

I-a zis în faţă că-i stricată. 
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Dragostea, mereu surprinzătoare 

Am o soţie dulce, iubitoare, 

Pe zi ce trece mai surprinzătoare; 

Chiar ieri, în dormitor, pe lună plină, 

Ea m-a surprins din nou... cu o vecină. 

 

 

 

Jocuri politice 

Vecina mea de bloc s-a măritat 

Luând un om politic, democrat, 

Dar ea republicană, eu la fel, 

Din când în când ne răzbunăm pe el. 

 

 

 

Final fericit 

Vecinul meu trăia așa, hai-hui, 

Dar și-a găsit perechea astă vară 

Și-i foarte mândru de aleasa lui, 

Și el și toți bărbații de pe scară. 
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Mai bine mai târziu 

M-a prins nevasta, în secret 

La o vecină, la „consult”; 

M-a părăsit, și-acum regret... 

Că n-am făcut-o mai demult. 

 

 

 

Vorbe 

I-am spus nevestei mele c-o iubesc, 

Că-mi este dragă fără de măsură, 

Că o respect şi că o preţuiesc, 

Dar câte nu se spun la băutură! 

 

 

 

Trece timpul 

În preajmă bătrânețea simt cum geme, 

Iar anii parcă zboară-n calendar, 

Amicii mei mă ocolesc de-o vreme, 

Nevasta mă înșală tot mai rar. 
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Relații de vecinătate 

Mi-a zis vecinul meu, un bun actor, 

Când m-a surprins la el în dormitor, 

Că n-ar fi fost așa cu supărare 

De-aș fi plătit biletul la intrare. 
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Dragoste cu năbădăi 

N-o mai iubesc ca altădat’, 

Pe vremea când eram copii, 

Dar vă declar că nici n-o bat... 

Mai mult de două ori pe zi. 

 

 

 

La starea civilă 

Au semnat și au primit țidulă, 

Negândind o clipă la recul: 

Ea din cale-afară de fudulă, 

El din cale-afară de credul! 

 

 

 

Antrepriză familială 

Viața e armonioasă 

Pentru doi vecini de-ai mei: 

El a ridicat o casă, 

Ea ar fi stricat vreo trei. 
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În rândul lumii 

Să scap de-o viaţă cam nefastă 

Am încercat să-mi fac un rost 

Şi mi-am găsit în sat nevastă: 

Nevasta şefului de post. 

 

 

 

Dura lex 

La partaj, chemat la tribunal, 

Cu nevasta aprig m-am luptat, 

M-am tocmit din greu şi, în final, 

Casa a ajuns la avocat. 

 

 

 

La căsătorie 

Fata nu era saracă, 

Dimpotrivă, chiar avea 

Patru porci, găini, o vacă, 

Doar un bou îi mai lipsea. 
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Întrebări 

Mă minunam c-un gând prostesc: 

Ce am făcut s-o cuceresc? 

Iar astăzi, când soţie-mi e, 

Mă-ntreb: de ce? de ce? DE CE?! 

 

 

 

Întâmplare la piață 

Nevasta lui la piață a plecat 

Și-acolo c-un piețar s-a „combinat”; 

Concluzia e clară, așadar: 

L-a înșelat nevasta... la cântar. 

 

 

 

Soartă 

Lelea de la Orăștie, 

Fată bună-n toate cele, 

Când mi-a devenit soție, 

Mai avea un pui de lele!! 

 



Florin Rotaru-Urma scapă turma  

- 43 - 

 

Proaspăt căsătoriţi 

Așa cum datina o cere, 

Se cununară amândoi 

Și au avut trei luni de miere, 

...O sâmbătă și două joi. 

 

 

 

Poziții ireconciliabile 

Când m-a-nșelat c-un tinerel 

Am înghițit, n-am divorțat, 

Dar n-am putut s-o iert defel 

Când am aflat cum a votat. 

 

 

 

Revelație 

Ne chinuim de-o vreme amândoi 

Și-n ăst răstimp am prins ceva la minte: 

Degeaba-i judecată de apoi, 

De n-a fost judecată înainte. 

 



Florin Rotaru-Urma scapă turma  

- 44 - 

 

Măsuri extreme 

Bărbații-n jurul ei roiesc 

Și i-am promis, știindu-i jocul, 

Că de-o să-i prind, îi ciomăgesc... 

Și am cotonogit tot blocul. 

 

 

 

Peste ani 

Pe doi amici, colegi de facultate, 

I-am revăzut la mare, astă vară, 

El a ajuns un tip cu greutate, 

Ea a rămas cum o ştiam: uşoară. 

 

 

 

Metamorfoza conjugală 

L-a cuprins de-un timp deruta: 

Soața-i, fostă top model, 

A ajuns să bată suta 

Şi, din când în când, pe el. 
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Pe şosea 

În trafic este foarte cunoscută 

Și la șosea se plimbă cu plăcere, 

De regulă, ea merge cu o sută, 

Dar este loc şi de negociere. 
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Întâmplare 

El e un Don Juan sadea, 

Dar chiar aseară declara 

Că n-a iubit de-o săptămână; 

Probabil și-a ieșit din mână (!). 

 

 

 

Destin fatidic 

N-aș dori nici la dușmani 

Ceea ce eu azi culeg, 

Că acum vreo patru ani 

M-a ales... să o aleg. 

 

 

 

Reverie 

Pe bănci, sub teii încărcați de flori, 

Având doar visuri multe drept bagaj, 

Mă odihnesc din seară până-n zori, 

Căci casa am pierdut-o la partaj. 
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Rezolvare de criză 

Mi-a declarat că sunt alesul 

Și a promis că o să-mi placă, 

Mă-ngrijorează doar culesul... 

Probabil c-o să fac o clacă. 

 

 

 

Trocul în căsătorie 

Ameţit de băutură 

S-a întors pe înserat; 

Ea a dat niţel din gură, 

El i-a dat... i-a dat... i-a dat... 

 

 

 

Nuntă cu zestre 

Voia şi ea gospodărie 

Cu animale de tot felul 

Şi iată, prin căsătorie, 

Îşi completează azi şeptelul. 
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La nuntă 

Scandalul s-a iscat cât casa 

Iar lumea e oripilată, 

Că unii i-au furat mireasa 

Și i-au adus-o-nsărcinată. 

 

 

 

Tradiții 

S-a-nsurat cu o drăguță 

Spre a-i fi, pe veci, regină 

Și-a adus-o în căruță... 

La “bemveu” n-avea benzină. 

 

 

 

Epitaf pentru un genist 

Nevasta sa, venind în trombă, 

În dormitor ar fi intrat 

Când el “dezamorsa” o bombă... 

Şi-a explodat. 
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O mână spală pe alta 

Cum l-a surprins la ştrandul Tei, 

Ea capul i-ar fi spart cu dalta, 

Când a văzut că soţul ei 

Cu-o mână o spăla pe alta. 

 

 

 

Emancipare 

La căruța ei, cu-alai, 

Abordând un „trend” mai nou, 

A-ncercat vreo patru cai 

Până s-a ales c-un bou. 

 

 

 

Recunoștință 

Îți mulțumesc cu inima văpaie 

Că, Doamne Sfinte, mă ardeam pe viață, 

De nu dădeai în ziua aia ploaie 

Și nu-i spălai vopseaua de pe față. 
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Reclamant la 112 

Când soața sa a dispărut subit, 

A reclamat, n-a stat ca gură-cască 

Și azi trăiește omul fericit: 

N-au reușit nicicum să i-o găsească. 

 

 

 

O prietenie sortită eșecului 

Vorbind acum de noul meu amic, 

Mărturisesc că-mi place-a lui soție, 

Dar are-n dormitor dulapul mic, 

Iar eu, de-un timp, am claustrofobie. 

 

 

 

Vacanță la mare 

Damă pe nisip la soare, 

Valuri, înotat în mare, 

Flirturi, dans, cockteiluri supte, 

Soț gelos, trei coaste rupte... 
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Democrație de moment 

Cu soacra mea şi soața în odaie, 

Democrația-n casă e deplină, 

Cum e-n povestea cu doi lupi şi-o oaie 

Votând cinstit ce vor mânca la cină. 
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Incertitudine 

Copiii ăștia-mi dau idei, 

Se poartă zici că nu-s ai mei; 

O fi ereditar, mai știi? 

Nici tata n-a avut copii. 

 

 

 

Soacrei mele 

De-atât vreme tot îmi spui 

Că n-am bătut în viaţă-un cui, 

Dar, când va fi, să-ţi fiu pe plac, 

Ţi-oi bate zece... la capac. 

 

 

 

Cu soacra la spital 

Am internat-o cu probleme 

La Terapie Intensivă 

Şi nuş’ ce dracu’, dar de-o vreme, 

Aşa mi-e poftă de colivă... 
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Reconciliere 

Promit, cu soacra, oameni buni, 

Să nu mă mai contrez de luni, 

Că n-are rost să ne certăm... 

Şi-n plus, duminică-o-ngropăm. 

 

 

 

Metamorfoză 

Mă-ncearcă uneori ideea 

Că Domnul a creat femeia 

Şi mai apoi, punând capacul, 

A transformat-o-n soacră dracul. 

 

 

 

De-ar veni luna lui Mai... 

Se plictiseşte soacra mea în casă, 

Că-i iarna lungă, timpul nu prea blând, 

La iarbă verde şi-ar dori să iasă... 

Măcar de ar da colţul mai curând. 
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La aniversarea mamei soacre 

I-am adus cât să-i ajungă: 

Spirulină, flori, orteze, 

I-am urat şi viaţă lungă, 

Sper să nu exagereze. 

 

 

 

De va fi să fie... 

M-a întrebat aseară soacra mea 

De voi veni la-nmormântarea sa 

Și-am liniștit-o: de va fi să fie, 

Promit că o să vin cu bucurie. 

 

 

 

Chichițe avocățești 

Am divorțat civilizat 

Și la partaj ne-am împăcat; 

Ceva cred totuși că nu-i bine, 

Că soacra a rămas cu mine. 
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Pe holurile spitalului 

Mă-nvârt cu soacra prin spital, 

Găsii bufetul, Chirurgia, 

Laboratorul principal, 

Dar unde-i Eutanasia? 

 

 

 

Relaţii beligerante 

Cu soacra mea, ca pe redută, 

Mă războiesc de ani de zile; 

În bombe nu-i prea pricepută, 

Dar e expertă în fitile. 

 

 

 

Speranţă 

A apucat-o iar pe soacra mea 

Neliniştea că vine-o iarna grea; 

Eu, optimist, îmi fac cu dreapta cruce 

Şi îi doresc să nu o mai apuce. 
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Cu mama-soacră la chirurgie 

E cel mai bun chirurg, băiat subţire, 

Dar tot mai sper  în pronia cerească, 

Fiindcă şi cei buni, din fericire, 

Se-ntâmplă uneori  să mai greşească. 

 

 

 

Ca la nebuni 

Greu ne mai putem abține 

Și în casă e durere; 

Țipă soacră-mea la mine, 

Iar eu urlu... în tăcere. 

 

 

 

Intenția contează 

Am vrut să o salvez pe soacra mea, 

I s-a aprins capotul când gătea, 

Dar gestu-a fost nițel întârziat 

Şi nici benzina n-a prea ajutat. 
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La înmormântarea soacrei 

Acum, când te urmez spre deal, încet, 

Când popa e prezent la capul tău, 

Pot afirma din suflet că regret, 

Dar aș minți să spun că-mi pare rău. 
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Dilema unui român  

Cu inundații ce tot vin, 

Îmi amintești că am păcate, 

Dar capra bunului vecin 

Când, Doamne, a-nvățat să-noate?? 

 

 

 

Pastorală 

Nea Gheorghe şi vecinul său, Ilie, 

Se ceartă pe pământ de-o veşnicie 

Şi presupun c-aşa s-a demonstrat 

Că veşnicia s-a născut la sat. 

 

 

 

Ghinion 

Domnul „X” s-a supărat, 

Pradă m-a lăsat nevoii, 

Că-ntr-o clipă mi-a luat 

De la bicicletă boii. 
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Speranţă 

Sunt necăjit, îmi este greu, 

Cu banii nu o duc prea bine, 

Dar am un vis: vecinul meu 

S-ajungă mai sărman ca mine. 

 

 

 

Filantropie 

Să ştiţi că eu nu-s egoist deloc, 

Chiar ieri, deşi mai e pân' la chenzină, 

Amicului ce-a vrut ca să-şi dea foc 

I-am dat doi poli să-şi cumpere benzină. 

 

 

 

Unui amic epigramist 

De-ar fi să fie decretat 

Că epigrama-i un păcat, 

Atunci, mă crede pe cuvânt, 

Amice, tu eşti cel mai sfânt. 
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Unui confrate la debutul editorial 

Din volumul propriu-zis, 

Răspândit în jur cu mia, 

Nu m-a iritat ce-ai scris 

Cât m-a iritat... hârtia. 

 

 

 

Unui foarte talentat amic 

E lung pământul, ba e lat, 

Zicea poetul inspirat. 

Eu zic, de-al tău talent sătul: 

Pământul nu-i adânc destul! 

 

 

 

Cenaclu literar 

Ce sediu impozant aveți! 

Îmi place tare ambientul, 

Și sunt atât de mulți poeți... 

Că n-a mai încăput talentul. 
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Minuni la festival 

Au dat la ştiri, s-a şi făcut reclamă, 

Că la Plopeni, prin literare sfere, 

Ar scrie umoriştii epigramă 

Şi-un plop ar fi făcut chiar două pere. 

 

 

 

Moștenire culturală 

Românii, talentați cum le e datul, 

Transformă-n artă totul magistral, 

Iar astăzi a ajuns încondeiatul 

Tradiție... și sport național. 

 

 

 

Nuanțe 

Umoriștii, plini de glume, 

Azi la festival sosesc, 

Unii le împart la lume, 

Alții doar se risipesc. 
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Unui cetăţean de onoare al 

municipiului 

Ca el în urbea noastră nu e, 

Poet de mare anvergură, 

Ca mâine-o să-l vedem statuie, 

Ori bulevard, ori... fundătură. 

 

 

 

La Mizil 

Un vis de-al meu, de când eram copil, 

Îmi face existența mai senină: 

Expresul azi opreşte în Mizil 

C-au dispărut vreo trei bucăţi de şină. 

 

 

Curiozitate 

Când mă-ntâlnesc pe drum cu nea 

Istrate 

Mă-ntreabă curios de sănătate; 

Îi spun că-s sănătos, că n-am nimic, 

Măcar aşa, de-al dracu’, să-l oftic. 
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De sezon 

Acum, când iarna dă să vină, 

Eu pot să o aştept senin, 

De ieri cămara mea e plină: 

Mi-a inundat-o un vecin. 
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Recunoaşterea valorii 

În lumea bună am intrat 

Şi-s fericit, de bună seamă, 

Fiindcă ieri, un consacrat 

Mi-a plagiat o epigramă. 

 

 

 

Neşansă 

În încercarea de-a încondeia 

Cu meșteșug, cu artă și idei, 

Epigramistul ouă ar avea, 

Dar duce lipsă-acută de condei. 

 

 

 

Mioritică 

Cioban, originar din Daia, 

Cântându-și dorul și năduful, 

Să facă brânză - mulge oaia, 

Iar de la câine... ia burduful. 
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Consecvență 

Trecut-au anii-n zbor nebun, 

Ne știm de când eram puștani 

Și nu greșesc atunci când spun 

Că suntem cei mai buni dușmani. 

 

 

 

Unui amic 

Băiat frumos cum altul nu-i, 

Icoană s-o agăţi în cui 

Şi, ca să nu-l deochi cumva, 

Te rog să-l scuipi din partea mea. 

 

 

 

Obiceiuri de nuntă la Plopeni 

Mireasa din Plopeni e fericită: 

Să aibă-o căsnicie reușită, 

Părinții ei i-au oferit în dar 

Mai multe făcălețe din stejar. 
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La Gura Humorului 

Bucovinenii vor parcurge 

Istorii înfruntând natura: 

Atâta cât (H)umorul curge, 

Nimic nu le va-nchide Gura. 

 

 

 

Realităţi mizilene 

Mizilul, cum îl ştim, nu se dezminte, 

A dat literaturii nume mari 

Şi sigur ar fi dat şi-un preşedinte, 

De-ar fi avut şi saşi minoritari. 

 

 

 

Caractere  

Vecinul meu Axinte are 

Un câine fioros și mare 

Și este agresiv și rău 

Aproape ca dulăul său. 
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Politică 

Eu nu-s familiar cu cele sfinte, 

Dar urmărind câte-un ales de seamă, 

Tot reușesc să murmur trei cuvinte: 

De cruce, de biserică, de mamă... 

 

 

 

Provizii pentru iarnă 

Şeful de partid îşi pune 

În cămară, la păstrat, 

Murături, compot de prune, 

Şi trei secretari de stat. 

 

 

 

Primul prim-ministru femeie 

În politică e mare, 

Dar şi-n arta culinară, 

La zacuscă-i cea mai tare: 

A făcut ghiveci o ţară. 
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Taxa pe viciul de a trăi 

Vorbeau doi guvernanţi isteţi: 

Românii au vreo şapte vieţi, 

Dar au şi un defect: pe ei 

Nu au la fel de multe piei. 

 

 

 

Lupta cu Statul Paralel 

Mă războiesc cu Statul Paralel 

Şi sunt dispus la orice sacrificiu, 

Actualmente mă cam bate el, 

Dar şi când mi-or da drumul din 

ospiciu! 

 

 

Jocuri politice 

În casa lor, nevasta, vrând-nevrând, 

E Prim-ministru, dar, din când în când, 

Primește-o moțiune de cenzură, 

De regulă-aplicată peste gură. 
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Conținutul urnei 

Cenușa celor duși spre astre 

Depozitată de orfani, 

Sau scrumul visurilor noastre 

Pe următorii patru ani. 
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Propunere legislativă 

Pe-al nostru mioritic plai 

Vreo patru senatori insistă 

Ca la scrutinul pentru Rai 

Să fie-alegeri tot pe listă. 

 

 

 

Imunitate politică 

Oamenii politici de la noi 

Fură fără nicio apăsare, 

Căci la Judecata de Apoi 

Domnul le va da cu suspendare. 

 

 

 

Reformarea justiției 

Mi-a spus un senator deștept 

Că el s-a apucat de drept 

Și, de-i va merge treaba bine, 

În doi-trei ani o să-l termine. 
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Igiena în politica autohtonă 

Au schimbat subit macazul 

Urmărind să-apuce osul: 

Mâinile-au spălat obrazul, 

A rămas, în schimb, mirosul. 

 

 

 

Atentat eşuat 

Un terorist independent 

A pus o bombă-n Parlament 

Şi-aceasta chiar a explodat, 

Dar şobolanii au scăpat. 

 

 

 

Între două lumi 

Atât cât mai putem să dăm din gură, 

Nu poți să zici că-n țară-i dictatură, 

Dar e dovadă clară de prostie 

Să spui că am avea democrație! 
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Unui om de stat 

Amicii săi, protocolar, 

I-au oferit o șapcă-n dar 

Fiindcă-ar fi văzut, se pare, 

Că pălăria-i mult prea mare. 

 

 

 

Consecințe 

Din balconul vilei, cu mândrie, 

Ne sfidează domnul deputat; 

Și-a făcut averea din prostie... 

Din prostia celor ce-au votat. 

 

 

 

Ministrul transporturilor, Răzvan 

Cuc, se deplasează cu elicopterul 

Politica-și întoarce iarăși roata, 

Aleargă după voturi fiecare 

Și, cum autostrada nu e gata, 

Ministrul Cuc va trebui să „zboare”. 
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Perspective  

De la o vreme auzim 

Cum vom trăi în bunăstare, 

De parcă înşişi Fraţii Grimm 

Ar fi ajuns la guvernare. 

 

 

 

Electorală 

Se-aude-un zvon, frizând bizarul, 

Că la scrutin, de data asta, 

Sătenii au votat primarul 

Iar unii i-au votat nevasta. 

 

 

 

Previziuni 

Crăciunul care va veni 

Se întrevede c-un sindrom: 

Nici brad nu vom împodobi 

Că suntem și așa în pom. 
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Inflație de candidați la alegeri 

Campania noastră-i un cumul 

De ură, de haz și mânie, 

Partide avem cu duiumul 

Și-avem candidați... în prostie. 

 

 

 

Similitudini 

S-a demonstrat de-atâția ani, 

Politica înseamnă bani, 

Plătești de vrei să intri-n ea, 

La fel ca la vecina mea. 

 

 

 

Primul ministru 

A terminat o facultate, 

E de-o inteligență rară, 

A terminat trei masterate, 

Acuma termină o țară. 
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Jocuri politice 

Nu candidează la-ntâmplare, 

Iar ce îl mână-n bătălie, 

Că nu știm noi, nu-i de mirare, 

Mirare-i că nici el nu știe! 
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Soluție de criză 

Cum țara-i plină de mișei 

Ce-s hotărâți s-o jecmănească, 

Aș rupe un ciomag pe ei 

Și-apoi i-aș pune să-l plătească. 

 

 

 

Puterea obişnuinţei 

La nuntă, după ce-au pus masa, 

Mânat o clipă de rutină, 

Primarul a furat mireasa 

Că n-a putut să se abţină. 

 

 

 

De’ale politicii 

Ascult cum domnul senator 

Vorbeşte despre viitor 

Şi văd, din cele relatate, 

Că-l doare în... „posteritate”. 
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Sunt greu românii de pornit 

Acestea toate sunt povești, 

De vreți să știți părerea mea, 

Nu-i greu deloc să îi pornești, 

Atunci când se pornesc… să stea. 

 

 

 

Vânătoare pe litoral 

Stă la plajă o silfidă 

Cu un aer vag timid, 

Căutându-și o partidă: 

Unul tare în… Partid. 

 

 

 

Relaţii în ogradă 

Motanul şi dulăul meu 

Se bat, se zgârie la greu, 

Se luptă, muşcă, se sfidează, 

Într-un cuvânt - coabitează. 
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Zvonuri 

Primarului, bătu-l-ar Sfântul, 

De când cu vremea asta rea, 

I-ar fi furat căciula vântul, 

Dar nu și musca de pe ea. 

 

 

 

Prolificitate 

Cu ani în urmă, în divan, 

Adus-a Cuza un ţăran, 

Iar astăzi, după-atâţia ani, 

E plin divanul cu ţărani. 

 

 

 

Muncă în echipă 

Caii din ograda mea 

Trag căruța cu bușteni 

Unul hăis și altul cea... 

Zici că-s politicieni. 
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Mistere (ne)elucidate 

Savanţii lumii toţi au cercetat 

Şi după ani concret au demonstrat 

Că Dumnezeu există negreşit; 

Cu Statul Paralel, n-au reuşit. 

 

 

 

Soluție 

Și-a cumpărat un câine rău și mare, 

De când a devenit afacerist, 

Dar nu lătra suficient de tare 

Și-atunci și-a angajat un ziarist. 

 

 

 

Epitaf 

Aici a decedat Onoarea, 

Țărâna sa ușoară fie-i! 

Stă scris pe-o placă la intrarea 

În Parlamentul României. 
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Cine are noroc, are... 

Chirurgul meu la loto-a câștigat 

Și să mă opereze-a renunțat, 

Eu, Doamne Sfinte,-ți mulțumesc 

frumos: 

Nicicând n-am fost atât de norocos. 

 

 

 

Epitaf pentru un medic ginecolog 

Sărmanul om, puţin a mai trăit 

Şi presupun că nu ar fi murit, 

De nu avea nevasta cam geloasă 

Şi nu-şi lua de lucru pentru-acasă. 

 

 

 

Doamnei doctor stomatolog 

Mă-ntind pe spate c-un suspin, 

Încerc să fiu băiat cuminte, 

Mă consolez că, cel puţin, 

Nu-mi cere banii înainte. 
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La medic 

Când a văzut că intru fără plic, 

M-a consultat şi-a zis că n-am nimic, 

Dar după ce i-am dat de îi ajunse, 

Descoperi mai multe boli ascunse. 
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Chirurgului meu 

Deşi m-a operat atent, 

Din nou să mă „deschidă” vine, 

C-aşteaptă-un telefon urgent 

Şi şi-a uitat mobilu-n mine. 

 

 

 

De leac 

Cunosc o doctoriţă care, 

Când sunt bolnav şi merg la ea, 

Mă pune iute pe picioare; 

De n-ar afla nevasta mea... 

 

 

 

Chirurgul 

Chirurgul e, precum se ştie, 

Un tip ce taie-n carne vie 

Şi, după ce-a tăiat cu artă, 

Rămâne-adesea carnea… moartă. 
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Genealogie 

Ne tragem toți, cu mic, cu mare, 

Din neam de daci, având un rost, 

Doar șeful meu, pe cât se pare, 

Se trage dintr-un neam... mai prost. 

 

 

 

Cadouri de Crăciun 

Patronul, de Crăciun, în dar 

Mi-a dat un pix și-un calendar, 

Iar el, din munca mea umilă, 

Și-a mai făcut cadou o vilă. 

 

 

 

Q.E.D. 

Pe şeful de birou, un mic satrap, 

L-am suspectat adesea de prostie, 

Dar ieri mi-a demonstrat că are cap 

Când l-am văzut purtând o pălărie. 
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Meci de fotbal cu șeful 

La fotbal, chiar de sunt dotat, 

Mă bate șeful de mă stinge; 

Vreo șapte goluri mi-a marcat, 

Dar dacă-am fi avut și minge...?!? 

 

 

 

Dispută la birou 

Atât de necăjit am fost 

Când şeful meu, la supărare, 

Mi-a zis în față că sunt prost 

Şi n-o s-ajung cât el de mare. 

 

 

 

Condiție necesară 

Oricât de fin artist te crezi 

Şi-ncerci o abordare nouă, 

Pe-un şef, să îl încondeiezi, 

Ar trebui să ai şi ouă. 
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Șefa de birou 

La toți bărbații din oficiu 

Ne-mparte sarcini de serviciu 

Și, uneori, atunci când vrea, 

Ne mai împarte ea ceva... 

 

 

 

Confidenţe 

N-aş recunoaşte-n faţa nimănui, 

Dar despre şeful meu eu aş avea 

Un gând pios privind Geneza lui; 

E implicată-aici şi mama sa... 

 

 

 

Dezamăgire 

Ea s-a convins, în deplasare 

Cu șeful său, pe la Neptun, 

Că marea nu-i atât de mare, 

De tare… nici nu vă mai spun. 

 



Florin Rotaru-Urma scapă turma  

- 86 - 

 

Planuri de viitor 

Băiatu-i la gimnazială 

Şi-l dau la tenis, la Neptun, 

Atunci când va ieşi din şcoală, 

Să aibă un serviciu bun. 

 

 

 

Eu şi banii 

Legendele de veacuri povestesc 

Și spun că banu-i lucru diavolesc; 

Din perspectiva asta-s împăcat 

Şi chiar m-aştept să fiu sanctificat. 

 

 

 

Confesiune 

Ades norocu-n cale mi-a ieșit, 

Și l-am simțit alăturea, fidel, 

Că unde-am mers mereu m-a însoţit, 

De regulă, când am călcat în el. 
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Confidenţă 

Să mint, n-am niciun interes: 

Când vine vorba de lovele, 

Ne întâlnim la fel de des 

Ca două linii paralele. 
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Din două, una 

Cioc-cioc, discret, la ușa mea 

Norocul uneori bătea, 

De-o vreme nu l-am auzit, 

Ori n-a venit, ori am surzit... 

 

 

 

Ghinion 

O viață-ntreagă am lucrat la stat 

Conștiincios, trăind în armonie 

Și-acuma, când am fost concediat, 

Va trebui să-nvăț-o meserie. 

 

 

 

Optimism moderat 

Deşi am împlinit optzeci, 

M-am apucat să-mi sap un beci 

Şi treaba merge ca pe apă: 

Deja sunt c-un picior în groapă. 

 



Florin Rotaru-Urma scapă turma  

- 89 - 

 

Fatalitate  

În lume, fără echivoc, 

Ducându-mi viața monoton, 

Eu am avut mereu noroc... 

De ghinion. 

 

 

 

Buturuga mică 

De mă-ntrebaţi, la o adică, 

Eu cred că-i o exagerare: 

Nici buturuga n-a fost mică, 

Nici carul chiar atât de mare. 

 

 

 

O, tempora 

Mai ieri, când mă plimbam pe-alei, 

Cerneau în păru-mi flori de tei; 

Aceleași flori, o feerie, 

Mai cern și astăzi... pe chelie. 
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Izvoare istorice 

Când dacilor li s-a găsit pricină 

Şi viile le-au scos din rădăcină, 

Le-au adunat şi le-au făcut nuiele; 

De-atunci datează vinul din surcele. 

 

 

 

Confidenţă 

Neascultând de raţiunea mea 

Mi s-a-ntâmplat să intru în belea 

Şi-atunci, în consecinţă, am plătit, 

Dar, Doamne, cât am fost de fericit! 

 

 

 

Impresii din Rai 

Nu vezi suspin, tristeți, suplicii, 

Ci doar făpturi înaripate 

Și cântece, și flori - indicii 

Că „iarba" e de calitate. 
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Evoluție 

Vânând cu arcul, pescuind la plută, 

Bărbatu-a inventat minciuna brută, 

Pe care, cu talent și minte trează, 

Femeia, de atunci, o rafinează. 

 

 

 

La spovedanie 

Mă apăsau mulțime de păcate, 

Că m-am lăsat în viață dus de val, 

Dar taica popa mi-a iertat jumate; 

Jumate - când voi strânge capital. 

 

 

 

Măsuri radicale 

Se-ntinse-n Dacia beţia, 

Iar Burebista arse via 

Aproape-n tot regatul lui; 

N-a reuşit și la Vaslui. 
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Origini 

Ne spune o legendă foarte veche 

Că dacii beau de nu aveau pereche, 

Se dovedeşte clar, cum bănuiam: 

Şi eu sunt cam al dacului din neam. 

 

 

 

Revelaţie 

O viaţă m-am ferit de toţi nebunii 

Şi-am ascultat de vocea raţiunii, 

Ca să constat, la anii mei târzii, 

Că raţiunea m-a-nvăţat prostii. 

 

 

 

Speranță de viață 

Eu cu timpul în dispută 

N-am să intru în zadar, 

Poate n-oi trăi o sută, 

Dar măcar un centenar. 
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Nici vinul nu mai e ce era odată 

Când beam, pe vremuri, o ulcea 

Voinţa brusc mi se-ntărea, 

Dar azi cu apă îl îndoaie 

Că-l beau şi simt cum mi se-nmoaie. 
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Misterele vinului 

Nectarul ăsta, dulce ser, 

Conţine-atât de mult mister, 

Încât, oricât de priceput, 

Nu ştii din ce a fost făcut. 

 

 

Uleiul de cânepă creşte nivelul de 

energie 

Nu pot să neg, am partea mea de vină, 

Dorind şi eu să experimentez 

Am pus ulei de cânepă-n maşină 

Şi-acuma nu mai pot să-aterizez. 

 

 

Seminţele de cânepă îmbunătăţesc 

funcţiile mentale 

N-am fost atent o clipă, s-a-ntâmplat, 

În cânepă eu calul mi-am scăpat 

Şi a păscut din zori pân’ pe-nserate; 

Azi a plecat să dea la facultate. 
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Beneficiile consumului de seminţe 

de cânepă 

Când fac o cură cu sămânţa sa, 

Simt energia-n mine cum adastă 

De pot să o confrunt pe soacra mea 

Atunci când are câte-o zi mai proastă. 

 

 

Uleiul de cânepă reduce 

impulsivitatea  

Un vasluian primi ulei în vin, 

Pe care l-a băut, un  pic în silă 

Şi, devenind mai calm ca un yoghin, 

Şi-a altoit nevasta mai cu milă. 

 

 

Ziarul, ieri şi azi 

Împachetam în el salam cu soia 

Şi-l foloseam când ne trecea nevoia, 

Acum împachetăm cu el mai rar, 

Dar umplem de „nevoi” un adversar. 
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Şantajul şi etajul 

Când în gazetă-ameninţa şantajul, 

Patronului îi răsărea etajul, 

Privind acum, în mod obiectiv, 

Rezultă rolul presei... constructiv. 

 

 

 

Vocație 

Având veleități de scriitor 

Și un talent ce-i întâlnit mai rar, 

Și-a cumpărat o bâtă și-un topor, 

Apoi s-a angajat la un ziar. 

 

 

 

La succesiune 

Să împlinească-al tatălui cuvânt, 

Copiii-împart o palmă de pământ; 

Discuțiile, totuși, nu-s prea calme, 

Că-s unii care cer mai multe palme. 
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Autostrada – definiție 

O șosea cu grijă demarcată, 

Ce unește, tragic, două gropi: 

Una-n care ai intrat cu-o roată, 

Alta-n care ai intrat... cu popi. 

 

 

 

Incident la praznic 

M-am dus și eu la praznic într-o seară; 

Cu două șuturi m-au poftit afară; 

Nu-s ranchiunos și totuși mă apasă, 

Că praznicul era la mine-n casă. 

 

 

 

Incident pe Autostrada Soarelui 

Eu nu m-am plâns când am căzut în 

groapă 

Pe-autostradă,-n zbor ca un erete, 

Că am găsit-o plină ochi cu apă 

Și de vreo oră îmi era cam sete. 
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Culmea nesimțirii 

Cu suflet mare cum mă știți mereu, 

L-am invitat la prânz la masa mea 

Și-acuma să vedeți la el tupeu: 

Ar vrea să și mănânce și să bea. 

 

 

 

Nasul – definiție 

Robinet - mai mic, mai mare - 

Picurând atins de boală, 

Un ingredient pe care 

Unii-l bagă-n orice oală. 

 

 

 

La plimbare cu „mocănița” 

Îndrăgostit de aventură, 

Îmi place mocănița asta 

Și jur c-aș da cu ea o tură, 

Dar dacă m-o afla nevasta?! 
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Rubedenii 

Sunt neam cu popa, cu primarul, 

Cu nea Matei veterinarul, 

Cu Gicu ce conduce RATA, 

Dar nu-s convins că-s neam cu tata. 
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Mizilul, vechi nod feroviar 

Pe-aici pe la Mizil, pe un teren, 

Arheologii, urmărindu-și pista, 

Ar fi găsit o linie de tren 

Pe care-o construise Burebista. 

 

 

 

Nici ploaia nu mai este ce a fost 

Pe meleagul unde-odată 

S-a născut cuvântul mită 

Ploaia a venit curată 

Și-a plecat nițel... mânjită. 

 

 

 

Barajul Vidraru 

Beton turnat din cel mai bun ciment, 

Când țara mea nu cunoscuse criza, 

Supus la stres și foarte rezistent, 

Aproape ca ficatul lui Diviza! 
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Din două, una 

Uite colo, naşul tău, Ilie,  

Sare-ntr-un picior, venind din piaţă; 

Ori a câştigat la loterie,  

Ori şi l-a scrântit călcând pe gheaţă. 

 

 

 

Pe litoral 

L-am văzut, e o figură, 

Frumuşel şi fără bani, 

Agăţat de-o prospătură, 

Maxim 70 de ani. 

 

 

 

Vara la mare 

Eu, atuncea când spun mare, 

Mă gândesc subit la soare, 

La nisip, la valuri, apă, 

Litoral, hoteluri, ţeapă... 
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Tinerețea în Costinești 

Mă întâlnesc cu ea de-o săptămână 

Și-n ciuda câtorva opinii rele, 

Pot afirma că nu-i așa bătrână: 

I-a fost educatoare mamei mele. 

 

 

 

Turiști la Costinești 

Ca un căpitan de navă, 

În vacanța sa frumoasă, 

Vine unul la Epavă 

Cu epava de-acasă. 

 

 

 

Reclamant la 112 

Când a venit nițel băut 

Și cu nevasta s-a bătut, 

El la urgențe-ar fi sunat, 

Dar nu avea semnal sub pat. 
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Zi specială 

Trăiește ziua cea mai mare, 

Că spune DA la-nsurătoare 

Și-i fericit că, prima dată, 

Fetița nu-i mai cere plată. 

 

 

 

Bucuria revederii 

M-am bucurat când ați venit, 

Când despre toate am vorbit, 

Când v-am văzut m-am bucurat, 

M-am bucurat când ați plecat. 

 

 

 

La vot 

Jura că o să facă totul 

Și ne cerșea la urnă votul, 

Din milă, eu am pus ștampila; 

De-acuma... Dumnezeu cu mila! 
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Compatibilitate 

Când ne-am văzut întâia oară, 

Cu tonul afectat și sec 

Mi-ai declarat că ești fecioară; 

Probabil m-ai crezut berbec! 

 

 

 

Blasfemie pedepsită 

Testând-I Domnului mânia, 

L-am provocat cu mintea-mi proastă, 

Iar El mi-a arătat urgia... 

Și-apoi mi-a dat-o de nevastă. 

 

 

 

Petrecere la vârsta a treia 

Când nevasta, cu bastonul, 

Mă împunge pe sub masă, 

Știu că ăsta este tonul, 

„Muzica" urmează-acasă. 
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Mass-Media, ieri şi azi 

În epoca trecută, la ziar, 

Se prezentau recorduri la hectar, 

Dar şi acum, on-line sau pe hârtie, 

Se bat recorduri zilnic... la prostie. 
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Deznodământ 

De tinerel i-am stat în gât, 

Mă detesta, o știu prea bine 

Și atât de tare m-a urât 

Că s-a căsătorit cu mine. 

 

 

 

Reproșuri conjugale 

Iubita și-a ieșit din fire 

C-am neglijat-o și cam preget, 

Iar în probleme de iubire 

M-aș cam ascunde... după deget(!). 

 

 

 

Dispută în familie 

Prea multe vorbe nu încap, 

Iar logica îți e cam șuie: 

De nu aveam, cum zici tu, cap 

Pe ce mi-ai fi făcut cucuie?! 
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Soția scorpion 

Un scorpion m-a înțepat, 

Dar asistenta-mi zise: Lasă! 

Tu ești deja imunizat 

La ce „otravă” ai acasă! 

 

 

 

Relații de vecinătate 

Vecinul meu e-un tip nociv: 

Când ne certam privind răzorul, 

Să-l fi văzut ce agresiv 

A smuls din mâna mea toporul! 

 

 

 

Omul potrivit la locul potrivit 

În posturi cheie, cu răspunderi vraf, 

Acced și personaje de valoare: 

Concursul de inspector la ANAF 

L-a câștigat un hoț de buzunare. 
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Concurs de titularizare 

Duduia are bune referințe 

Și-ar mai avea, așa cum se aude, 

În spate un bagaj de cunoștințe, 

Jumate dintre ele îi sunt rude. 

 

 

 

Speranțe pe patul de spital 

Mi-a zis nevasta mea cu milă 

Că n-ar fi totul în zadar: 

Nu are la chirurg vreo pilă, 

Dar îl cunoaște pe gropar. 

 

 

 

Relații 

Am cunoștințe felurite, 

Cunosc și-un farmacist isteț, 

Ce-mi dă rețete gratuite 

Cu o reducere de preț. 
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Unui șofer 

Fugea de cursuri ca de boală, 

I se păreau cam monotone 

Și totuși a trecut prin școală... 

C-o basculantă de cinci tone. 

 

 

 

Yoga și controlul agresivității 

E bună terapia asta, 

Efectele-i sunt foarte faste, 

Chiar ieri l-a supărat nevasta 

Și nu i-a rupt decât trei coaste. 

 

 

 

Unui bărbat adevărat 

E genul dur, nimic nu l-a-ndoit, 

Nici viața grea, vreo boală sau năpastă, 

Un tip rigid cum n-am mai pomenit 

Și totuși se-ndoiește... de nevastă. 
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Adaptabilitate 

Când ne prinde soarta-n gheare 

Și belelele se-adună, 

Unii pică în picioare, 

Alții par picați din lună. 

 

 

 

Luna – definiție 

Te urmărește când te culci, 

Un astru-al nopții, un pietroi 

Din care pică raze dulci... 

Și unii semeni dintre noi. 

 

 

 

Luna 

Ne luminează printre plopi 

Și astfel nu vom da în gropi, 

Deși, plimbați pe căi bătute, 

Pe mulți nu pare să-i ajute... 

 



Florin Rotaru-Urma scapă turma  

- 111 - 

 

La prima întâlnire 

Când i-am furat un prim sărut, 

Doar luna mi-a fost martor mut 

Și mă privea de sus, așa,  

De parcă mă avertiza. 

 

 

 

Dascălilor mei 

Le sunt pe veci îndatorat, 

Că m-au școlit, m-au învățat, 

Dar mai îndatorat sunt eu 

Unei colege din liceu! 

 

 

 

Amintiri 

Mi-aduc aminte-acuma eu 

Cu nostalgie de liceu: 

La foarte multe-am excelat 

Ca, de exemplu, la... fumat. 
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Unor confrați „epigramiști” 

Mă tot întreb și nu-mi dau seama: 

Ce dracu-aveți cu epigrama? 

Dar mă gândesc nițel și zic: 

E clar că nu aveți nimic... 

 

 

 

Din lumea satului 

Vecina, inimă vioaie, 

I-a așternut un braț de paie, 

El, negândind că e păcat, 

În cinci minute... le-a mâncat. 

 

 

 

Risc asumat pe vreme de 

pandemie 

Izolat conjunctural, 

Cu nevasta până-n vară, 

Dau confortul conjugal 

Pe primejdia de-afară. 
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Soluție de criză la serviciul 112 

Sătui ca toată lumea să-i blameze 

Și să le fie-n muncă mai ușor 

Pe apelanți să îi localizeze 

Și-au angajat un orb... clarvăzător. 
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Certificatul de căsătorie 

Așa cum toată lumea știe, 

E o bucată de hârtie 

Ce, după două-trei contacte 

Atestă că ești prost cu acte. 

 

 

 

Negociere eșuată 

Când căutam nevastă-n sat la noi, 

Ai ei aveau un car și patru boi; 

Nu m-am tocmit, că nu-mi doream 

belșugul 

Și pân’ la urmă m-am ales cu „jugul”. 

 

 

 

Soluție 

Să scapi de-amar și de durere 

Poți foarte simplu să optezi: 

Te operezi, rapid, de fiere, 

Sau, și mai bine, divorțezi. 
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Plimbările prin natură și 

sănătatea 

Plimbările târzii, sub clar de lună, 

Nu-s totdeauna o idee bună, 

Că m-am plimbat o oră c-o vecină 

Și-o lună am făcut penicilină. 

 

 

 

Filantropul 

Ca el eu n-am mai cunoscut: 

Îți dă cămașa împrumut 

Și, chiar când ai scăpat de rele, 

Ți-o ia ‘napoi c-un rând de piele 

 

 

 

Compasiune pentru un amic 

Tristețea nu ți-o poți ascunde, 

Te plângi că viața ta-i un chin 

Și mai că te-aș trimite unde 

Nu-i întristare nici suspin. 



Florin Rotaru-Urma scapă turma  

- 116 - 

 

Evidență 

Când stâna țării o preiau golanii 

Și-n furtișaguri, iată, se întrec, 

Să nu te plângi că te conduc ciobanii 

Când știi că ai votat ca un berbec. 

 

 

 

Inconștiență 

Am un vecin, o haimana, 

De la o vreme nătărăul 

Râvneşte la nevasta mea, 

Deci sunt și oameni ce-mi vor răul. 

 

 

 

Nedumerire la Festivalul 

Cârnaţilor de Pleşcoi 

 Cârnaţii-s delicioşi, vă jur, 

 Dar o-ntrebare vă-adresez: 

 De ce-n Pleşcoi şi primprejur 

 Nu vezi picior de maidanez? 
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Până nu vezi, nu crezi 

Am depăşit cu greu sincopa, 

Dar azi credinţa-mi umple casa, 

Că-n Raiul ce-l promite popa 

M-a dus aseară preoteasa. 
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Schimbări climatice 

Cum seceta aceasta e un chin 

Și ne-ndreptăm spre deșertificare, 

Eu cred că voi ajunge beduin... 

(Cămilă mi-am luat la-nsurătoare). 

 

 

 

Născut într-o zodie ghinionistă 

Motan dacă-aș fi fost lăsat, 

Cu soața, n-ar fi fost totuna: 

Din câte vieți mi-ar fi mâncat, 

Mi-ar fi rămas și mie una. 

 

 

 

Testament 

Când Cerul va porni dojana 

Și Caron mă va trece Styxul, 

O să vă las, prieteni, pana, 

Iar celor ce mă-njură - pixul. 

 


