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DEMOCRAȚIA - ÎNGER SAU DEMON?
Profesorul Janet Nică (n. 12 mai 1948) este un autor
prolific, a cărui ”specializare” în umor (resortul Epigramă)
nu exclude expediții încununate de succes în teritoriile
îmbietoare ale poeziei, aforismului, eseului. Are reușite
excepționale în abordarea tematicii școlare, în catrene
spirituale (aviz antologatorilor). În cele circa 20 de volume
publicate până în prezent, se constată predilecția pentru
poeziile cu formă fixă (sonetul, epigrama, haiku-ul).
În cartea de față, cu un titlu calchiat după ”Les
fleurs du Mal”, cel al cărui prenume masculinizat derivă
din femininul Jeanette, se asortează foarte bine cu atât
de românescul Nică, disertează despre ”beneficiile” democrației noastre specifice. Demo(no)cratia propusă de autor
reprezintă o noțiune a cărei semnificație se lasă, așadar,
lesne descifrată. Conceptul în sine – democrația – este
amintit ca atare numai în 15 din cele 276 de catrene care
compun volumul, prin relevarea, aproape în exclusivitate,
a notelor ce contribuie la perceperea lui în altă accepție
decât cea clasică.
Democrația a fost și, desigur, va mai fi demonizată,
dar ea va continua să fie un reper de cultură și îndeosebi de
civilizație pentru o umanitate din ce în ce mai debusolată.
Pentru că democrația mai are multe de oferit până să-și
epuizeze potențialul în urma unei îndelungate folosințe
– evoluția ei de-a lungul istoriei este în grad înalt,
pilduitoare –, multora apărându-le ca muză sau zeiță.
Oricum, ea rămâne, poate, cel mai frumos dar făcut de
greci umanității, filosofiei politice a acesteia.
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Cât despre noi, Românii, ne place să credem în
sloganul potrivit căruia ”democrația salvează România”.
Ce-i drept, ea bântuie și, deocamdată, este o temă de
neneglijat din moment ce, ”jucată” ca o farsă, ea își face
apariția pe caii cei mari în ograda umorului care nu se
arată câtuși de puțin deranjat de această intruziune. Că
poate acționa ca un cal troian, este cu totul altceva. Dar
cine este dispus să acorde credit avertismentelor de
cassandră ale epigramistului, cum este cel vehiculat
într-o aserțiune de genul celei vizându-i… chintesența:
”Cum votul e, de-acum, universal,
Popoarele iubesc solemnul truc:
O zi, la patru ani, e carnaval,
Iar, patru ani, la rând, e… balamuc!”
(Chintesență democratică)

Epigramistul are dreptate și atunci când recurge la o
manieră reducționistă de definire a unui Stat democratic,
cum pretinde a fi al nostru:
”Cum, din tradiții, se-nțelege,
Și nu avem nimic de spus,
La noi, prostia este lege…
ȘI NIMENI NU E MAI PRESUS!”
( Stat democratic)

Nu se înșeală autorul nici când atribuie democrației
urmări precum cele ce urmează:
”Democrația, plai cu vise,
E-acolo unde, ca răsplată,
Bibliotecile-s închise,
Dar cârciumile… niciodată!”
(Definiție)
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Democrația devine falsă atunci când proclamă
și/ sau conferă unele drepturi și libertăți iluzorii, inconsistente:
”Democrația, azi, pe val,
Ne-a dat cu-atâtea bunătăți,
Și dreptul excepțional
De-a debita banalități!”
( Libertate fără frontiere)

Mai trebuie să mire faptul că, pentru autor și nu
numai, demagogia apare ca o parte indisolubilă a democrației?
”Pe-al nostru mioritic plai,
Drept rod al noului Sistem,
Trăim, se zice, ca în rai,
Dar, proști fiind, habar n-avem!”
(Inconștiență)

O democrație sui-generis, cum este cea românească
de azi, percepută în articulațiile ei nefuncționale, trimite la
o expresie celebră iscată în timpul marii și sângeroasei
revoluții franceze de la 1789:
”În țară nu e PÂINE!” strigă
Poporul nostru-n ritm alert,
Dar, cum nu e nici MĂMĂLIGĂ,
Speranța noastră e-n…DESERT!”
(Democrație originală)

În strânsă legătură cu democrația de la noi (mai
degrabă cu efectele acesteia) sunt restul epigramelor, nu puține
antologice, din volum. Câteva mostre pot servi de exemplu:
”În țara mea, o perlă-a firii,
Era nevoie viscerală
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De-o Catedrală-a Mântuirii,
Căci multe sunt…de mântuială!”
(Era nevoie)

De aceea, sentința epigramistului, oricât de dură, nu
poate fi decât cea justă:
”Realitatea, dacă vreți,
A demontat minciuna:
”ROMÂNUL ARE ȘAPTE VIEȚI!”
Dar viață nu-i niciuna!”
(Pragmatism)

Gravitând în jurul aceleiași idei (de democrație), ne
întâmpină o judecată deconcertantă:
”Mulți se sinucid cu gaze,
Cu otrăvuri, cum se știe;
Japonezii-au kamikaze,
Noi avem… democrație!”
(Fel de fel)

Dacă excesul de democrație este foarte rar întâlnit,
în schimb, încălcarea regulilor democratice este o practică
tot mai întâlnită, cu consecințe dintre cele mai nocive.
Astfel încât suntem nevoiți de a lua act de scepticismul
epigramistului, atunci când se încredințează că:
”Azi, când lumea-i o morișcă,
Mi-am privit, mai bine, neamul
Și-am văzut că-n țară, mișcă
Numai râul, numai ramul…!”
(Mioritică)

Soluția este cunoscută de mult, fiind conținută în
celebrul îndemn ”Deșteaptă-te, Române!”. O astfel de
deșteptare a avut loc în Decembrie 1989.
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Pentru adevărul ei, pe cât de amar, pe atât de adevărat, merită reprodusă această strofă care indică, dureros,
locul nostru – real – în lumea de azi:
”Eu am, pe gânduri, ceață și omăt,
Și-ntreb ca mioriticul din turmă:
De ce mai dăm cu-o oră îndărăt,
Când știm că suntem cu un veac în urmă?”
(Ora de toamnă)

Pentru a legitima o poantă de mare efect, epigramistul comite, intenționat, o greșeală, pentru că la trecerea
la ora de vară, de fapt, ceasurile se dau înainte: ”ora trei
devine ora 4”, deci, nu am dat cu-o oră înapoi”. Însă, chiar
restabilit, adevărul în privința orei de vară, ”când s-au dat
ceasurile înainte”, diagnosticul în ceea ce ne privește,
rămâne același:
”Susțin ideea, cu elan,
Și-i chiar un stimul pentru minte,
Căci, doar așa, din an în an,
Mai dau Românii înainte!”
(Ora de vară)

Că aspectele semnalate de epigramist nu sunt
imputabile în totalitate, democrației, este un adevăr care nare nevoie să fie reafirmat printr-un referendum al cititorilor
noului său volum. De aceea, întrebarea din titlul acestor
rânduri introductive, ar trebui reformulată deopotrivă de
prefațatorul și cultivatorul florilor demo(no)crației.
George Corbu
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MĂRTURISIRE DE CREDINȚĂ
Acidă, toamna ne corupe
Și, fiecărui muritor,
Îi FIERBE vinul roș în cupe,
Doar mie-mi ARDE…de umor!
Copiii începură școala
Și tot românul muncitor
Se duce unde-i FIERBE oala,
Doar mie-mi ARDE…de umor!
Guvernele, ce vin și pleacă,
Din grija blândului popor,
Ne FIERB, mereu, în oală seacă,
Doar mie-mi ARDE…de umor!
De-o vreme, vremile-s acerbe,
Mereu e vot hotărâtor
Și parcă toată lumea FIERBE,
Doar mie-mi ARDE…de umor!
ROMÂN POLIGLOT, JUSTIFICARE
Tata mi-a lăsat avere,
Două limbi, cu jurământ:
Limba neamului, de miere,
Și o limbă de pământ.
Dar mai am, mai mare hazul,
Limba mea, și eu socot
Că-i normal, când este cazul,
La aleșii mei s-o scot!
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IERTARE PENTRU EPIGRAMIST
Ca rod al vieții democrate,
Epigramistul, drept vă zic,
E-o acritură de amic
Ce face glume nesărate.

SUGESTII SIMBOLISTE
Mizând pe rugă și descântec,
Să ni se pară traiul roz,
La noi, cam toate sunt cu cântec…
„De la musique avant toute chose!”

GREU, GREU!
Știam că a gândi e lucru greu
Și acuzam elevii de liceu,
Dar lucru-acesta, la un ochi atent,
Se vede, cel mai bine-n parlament!
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E DE BINE!
Un lucru tare de folos
E că, și-o spun direct, pe față,
Copiii noștri cresc frumos…
Ca prețurile… de la piață!

UNUI POLITICIAN
Deși e iarnă coaptă-n ger,
Privind la dânsul, nu-i mister:
La câți sticleți prin cap îi zboară,
Ai zice că e… primăvară!

A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ
A fost aici, odată, rai,
Cu miorițe, cu talangă,
Iar, din pădurea de pe plai,
Nu-l mai avem decât… pe Creangă!
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BÂLBÂIALĂ PROFESIONALĂ,
MĂRTURISIREA UNUI PACIENT
De la spital, cum viața-i grea,
Doream să plec vioi, voinic,
Dar doctorul mi-a spus c-ar vrea
Să mai rămân măcar…un plic!

OBICEIURI
La noi, o lume recunoaște,
Și nu-i un adevăr recent:
O dată-n an, se pupă moaște,
Dar șefii noștri, permanent!

DE ZIUA CLĂTITELOR
Acest guvern, ce tot promite
Că face bine orișicui,
Chiar dacă, azi, ne dă clătite,
E vai de cozonacul lui!
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UN PÂLC DE GHIOCEI
În curte-s ghiocei, de săptămâni,
La fel de albi ca pânza Penelopei;
Privindu-i, zici că-s demnitari români
Prezenți în parlamentul Europei!

ARS POLITICA
Metalele, pe-al vieții drum,
Sunt semnul că uităm de cer:
La vremile de PLUMB, de-acum,
Ne-ar trebui moral… de FIER!

DULCE ROMÂNIE
Dacă știm ce-i glicemia,
Dulce-i traiu-n România,
Căci mereu, chiar ăsta-i țelul,
Toți ne-au dus cu zăhărelul!
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EPITAFUL ONOAREI
Onoarea românească-n UE,
O căutai cu tot avântul,
Dar, pe onoarea mea, că nu e,
De parcă o-nghiți pământul!

PRIMĂVARĂ
În mai, când încă-s fragi și mure,
Pe când pelinul e mărunt,
Ne ducem, pașnici, la pădure…
Copacii însă nu mai sunt!

DUMIRIRE TARDIVĂ
De ce moneda noastră-i LEUL,
M-am întrebat un timp, apoi,
Am priceput, căci am liceul:
Păi, nu e JUNGLĂ-aici, la noi?
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PANDEMIE
Știind că-i virus, iată, pe la noi,
Și că sărutul ne cam dă fiori,
Să evităm un mare tărăboi,
De-acum, vom face doar copii… din flori!

VEȘNICIE
Văzând că unii-s veșnic la putere,
În parlament, în bănci, în ministere,
Și eu și moșii mei am constatat
Că veșnicia s-a născut la… STAT!

E TOAMNĂ…
E toamnă când un blând coșmar
Dezbracă merii, portocalii,
Când berze pleacă-aiurea, dar
Rămân, în țară, papagalii!
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MINIFABULĂ
ȚARA BOLDURILOR
În țara cu un trai amar, de fier,
Și unde șefii știu să dea din clanță,
Ieșite-n stradă, boldurile cer,
Ca premier, un… ac de siguranță!

LĂSATA SECULUI
Așa s-a pomenit, din moși,
Și-o face-ntocmai și modernul:
Azi, oamenii împart gogoși,
Apoi, întregul an… guvernul!

PREMIERUL MUZICAL
Văzându-l cum conduce țara
Și dă, în toate cele, tonul,
Ne amețește cu chitara,
Și ne adoarme cu… trombonul!
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AȘTEPTĂRI
De la guverne, ca-n blestem,
Atâtea așteptări avem,
Dar, fără număr, chiar expre,
Sunt cele de la CFR!

PANDEMIA, DEFINIȚIE
Cum vizibilă e drama
Vremurilor de acuma,
Pandemia-i epigrama
Unde se… îngroașă gluma!

ÎN ORAȘUL X EXISTĂ UN SOCLU
FĂRĂ STATUIE
Șade soclul ca un caier,
Așteptând un voluntar,
Dacă nu găsim un fraier,
Sus îl punem pe primar!
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CREDINȚĂ APARTE
Românii-s credincioși, se spune,
Nu că-s călugări sau măicuțe,
Dar pretutindeni, ca-n minune,
Ei fac, pe loc… bisericuțe!

ÎN POLITICĂ-S CERINȚE
Că--n politică-s cerințe,
Este clar, în consecință,
Avansezi prin cunoștințe,
Și decazi prin… conștiință!

REPLICĂ TINERILOR CARE SPUN
CĂ PENSIONARII TRĂIESC PREA MULT
Cu mintea dusă-n alte astre,
Își taie craca sub picior,
Uitând că pensiile noastre
Ajung, de fapt, în mâna lor!

Les fleurs de la démo(no)cratie
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SFÂRȘIT DE IARNĂ
A nins azi-noapte, mult, pe strada mea,
Și, bucuros, făcui un om de nea,
Dar, cum afară vremea-i călduroasă,
Să stea-nghețat, îl iau la mine-n casă!

SĂNĂTATE CURATĂ
Mulți, când șeful e nervos,
Se apleacă până jos;
Gestul, nicidecum o toană,
Face bine la coloană!

100 DE ANI DE JURNALISM PROFESIONIST
Cum PRESA este CÂINELE de pază
Ce apără al libertății hram,
Ca ziarist, părerea mea contează
Și-i foarte clară: Ham! Ham! Ham! Ham! Ham!
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IMPRUDENȚĂ
Un mare critic, fără toane,
A spus, neasumându-și riscul,
Că am talent de milioane
Și m-am trezit acas’… cu FISC-ul!

CONSTATARE
Când vin alegerile-n val,
Așa de bine s-a lucrat,
Că-n țara mea, e om normal
Doar cetățeanul turmentat.

PASTEL PRIMĂVĂRATIC
Pe plaiuri verzi, un vânt îşi plimbă pleata,
Se-adeveresc poveştile bunicii
Şi-n timp ce-afară toarnă cu găleata,
La DNA, corupţii-şi toarnă-amicii!
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DISCURS OFICIAL
Bazat pe date generale,
Și pe discurs oficial,
Eu n-am păcate CAPITALE,
Căci sunt și-am fost… PROVINCIAL!

MATURIZARE
Eram cu capu-n nori și-adesea, peste,
Dar, coborându-l la nivelul țării,
Am constatat, uimit, că munca este
O piedică în calea bunăstării!

APEL
Românii mei de viță veche,
Treziți-vă din somnul dulce,
Căci de pe vremea lui URECHE,
Atâția vrură să… NECULCE!
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MARE NOROC!
E iarnă grea și, drept urmare,
S-a instalat, în casă, gerul,
Dar sunt răcit și febra mare
A încălzit caloriferul.

CURIOZITATE
Cum viața curge în pustiu
Și risipit e-ntregul neam,
Măcar o zi primar să fiu,
Să știu și eu ce rude am!

PROTEST
Eu sunt țăran și n-am cultură,
Dar demnitarii noștri, duri,
Adesea vin în bătătură,
Călcându-mă pe… bătături!
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ELEGIA ALEGĂTORULUI ROMÂN
Și dacă șefii, toți, se duc
În lume, cu diurne,
E ca aminte să-mi aduc
Ce beat am fost la urne!

IARNĂ, IARNĂ
Afară ninge abundent,
Dar, cum meteahna nu e nouă,
Primarii noștri, evident,
Se fac, la unison, că plouă!

DE ALEGERI
De alegeri, vremi de jar,
Când, la urne, mergem, roi,
Toată țara-i un grătar…
Mititeii… suntem noi!
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D’ALE TOAMNEI
Astăzi, o democrație
E ca toamna brumărie:
Între murături și mere,
Varza este la putere!

DUPĂ BUGET…
Jandarmeria bate rău,
Aici, pe plaiuri carpatine,
Dar la Paris, pe plaiul său,
Jandarmeria bate… bine!

ÎNCONDEIATUL OUĂLOR
Vezi, lucrate fin, agale,
Lucruri vechi, la vreme nouă:
Frunze, fluturi, flori, ovale…
Câte se mai fac… pe ouă!
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SE APROPIE ALEGERILE
Într-o ţară democrată,
Votul, scurtă sărbătoare,
E momentul ce arată
Că un mic te face mare.

PENSII NESIMȚITE
Opinia e-ndreptățită,
Privind al pensiilor hram:
A mea chiar este nesimțită,
Că nici nu simt măcar c-o am!

CINE ȘTIE CARTE
Pentru-al țării interes,
Când ne dăm, cu turma, votul,
Parcă recitim, expres,
Toți, romanul… ”IDIOTUL”!
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ÎNGRIJORARE
N-au elevii bani, se pare,
De caiete și-ncălțări,
Dar necazul cel mai mare
E că nu au de… țigări!

GHICIȚI, VĂ ROG!
Eu am furat legal și n-am rușine,
Vacanțele mi le petrec departe,
Am conturi mari în băncile străine…
Ghiciți, vă rog, din ce partid fac parte!

UMOR INVOLUNTAR
În țara noastră de poveste
Cu înclinații spre pictură,
Să știți că Parlamentul este
Salonul de caricatură!
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POLITICĂ SPORTIVĂ
De multă vreme suntem trişti
Şi am văzut că-n astă ţară
Parlamentarii-s fobalişti,
Că prea o dau, cu toate-n bară!

O SIMPLĂ NIMEREALĂ
Deși întâmplător, rimează,
E clar că prima zi de școală
E prima zi când debutează
Campania electorală!

ALTĂ CONSTATARE
Din cei pe plai european,
Românu-i cel mai pământean:
La el e, parcă, jurământ
Să fie toate… la pământ.
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LA ANIVERSARĂ
La nunta lui, a domnului primar,
Noi i-am urat ani mulți, cu bucurie,
Cam câte gropi se află pe trotuar,
Și-i bucuros, căci știe el ce știe!

CU PĂSTOREL, ÎNAINTE!
Beți tărie, frați din țară,
Să aveți priviri de corbi,
C-am băut doar apă chioară
Și-am ajuns popor de orbi!

LA NOI
Din mândre plaiuri carpatine,
Copacii s-au tăiat cu zel,
Dar viitorul sună bine,
Căci țara merge… copăcel!
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UNDE-I LEGE…
Cum vremile ni-s democrate
Și violența se combate,
Îmi dau chiar Gându-n judecată,
Căci nu e zi să nu mă bată!

EVOLUȚIE
În comunism, gândeam ca niște prunci,
Dar, între timp, s-a mai trezit poporul:
Democrație bună e atunci
Când îți alegi, de voie… dictatorul!

TOT RĂUL SPRE BINE
Atâta stepă-n jur văzând,
În locul vechilor păduri,
Mă bucur că vom fi-n curând,
O țară fără… uscături!
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EPITAFUL UNUI ROMÂN PATRIOT
Bolnav, și-a dat obștescul ort,
Plecând pe veșnice cărări,
Dar a promis că el, nici mort
Nu va lipsi de la votări!

AM VOTAT!
De mă-ntrebați acum, constat
Că-n ăst moment sărbătoresc,
Nu știu cu cine am votat,
Dar voi afla… când mă trezesc!

LA VOT, ÎN PRAG DE IARNĂ
Cum al iernii frig sporește
Și-s alegerile-n toi,
Talpa țării se grăbește
Să-și aleagă… cizme noi!
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BUCĂTĂRIA ȘI POLITICA
Analizând, cu detașare,
În cea dintâi, cu calorii,
Se face, permanent, mâncare,
În ultima… mâncătorii!

DE LA CRONICARI CITIRE
Ştefan cel Sfânt –URECHE dă de ştire,
Pe ton arhaic, dar imparţial –
Pre mulţi îi omora, nervos din fire…
Amintrilea, era un om normal!

RĂSPUNS CORECT!
De ce votăm, doar toamna, președinte,
Pe plaiurile noastre carpatine?
Răspunsul e în câteva cuvinte:
Păi, așteptăm să fiarbă vinul bine!
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EURO ȘI LEUL
Cum? Când leii mor de frică și aleargă pe maidan,
Eu, purtat de biruință, să mă-mpiedic de-un fazan?
– De-un fazan, da, împărate, căci fazanul ce-l privești
Nu-i fazan de rând, el este… Leul Țării Românești!

LA NOI, CA LA NOI
Prostia-n timp, făcu osânză…
La noi, ca un blestem, te-mpiedici
De DOCTORI, mulți făcuți pe brânză,
Dar foarte greu mai dai de… MEDICI!

REVOLUȚIE FONETICĂ
În comunism, spre-a defini
Și adevăru-a lumina,
Am fost tâmpiți cu ”î” din ”i”,
Iar azi, tâmpiți cu ”â” din ”a”!

Les fleurs de la démo(no)cratie

PĂLĂRIA
De judeci fără ocoliş
Și fără pic de părtinire,
E, pentru unii-acoperiş,
Iar pentru alţii-acoperire.

29 DE PREZIDENȚIABILI
Cu cei înscriși, eu nu mă-ncaier,
Deși sunt unii cu tupeu,
Dar, de mai trebuie un fraier,
Să știți că mă înscriu și eu!

ROMÂNIA, LA ȘEFIA CONSILIULUI UE
Deși invocă mulți coliva
Și-o cântă zeci de menestreli,
Vom duce bine ROTATIVA,
Căci ne pricepem… la-nvârteli!
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GUVERN FUDUL
Mereu cu gândul la popor,
Acest guvern, venit s-ajute,
De cade, va cădea ușor,
Căci are numai parașute.

TRADIȚIE
Iarna-n justa-i judecată
Care-n vorbe nu se-ncurcă,
Ne aduce la lopată
Și mereu ne dă de furcă!

CREDULITATE FĂRĂ FRONTIERE
În țara noastră este pace
Și Președintele e sfânt:
E-adevărat că veșnic tace,
Dar noi îl credem pe cuvânt!

Les fleurs de la démo(no)cratie

UNIRE-N CUGET ȘI ÎN TOATE
Noi, românii-avem un viciu,
Înainte nu-l aveam:
Când e vorba de serviciu,
Muică, suntem toți de-un neam!

PRIETEN DRAG
Mă pregăteam de doctorat,
Dar un prieten, supărat,
Îmi spuse că, știind ce-am fost,
Nu mă credea atât de prost!

EXPERIENȚĂ MILENARĂ
Știind că vremea vine, trece,
A bea rămâne, totuși, artă,
Căci ne-mbătăm cu apă rece
Și ne trezim cu… țuică fiartă!
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VORBIND LA PROPRIU
Vorbind, la propriu, de guvern,
Păstrând decența și măsura,
Eu cred c-ar fi, de-acum, etern,
De ieftinește băutura!

RĂŢOIUL ŞI POLITICIANUL
Mai ales pe plaiul dac,
Fiecare-şi cântă placa:
Unul face mac-mac-mac,
Altu-i dă cu maca-maca!

PROMPTITUDINE
De Anul Nou, lovit la un picior,
Sunai, urgent, la 112,
Dar când sosiră-ai patriei eroi,
Eu îi dădeam iubitei, mărțișor!

Les fleurs de la démo(no)cratie

AZI, DUPĂ CUM SE VEDE..
Dacă bine eu socot,
Azi, la noi, ca amănunt,
Goluri sunt cam peste tot,
Doar în fotbal nu prea sunt!

VREMURI ȘI VREMURI
”Vreme vine, vreme trece,
Cad guverne-n România,
Eu rămân, la toate, rece!”
Zise-n strachină, PIFTIA!

OLTENII, ÎN LUME
Au plecat „juveţii”-n lume
Şi înoată prin străini,
Nu cu gând la „fâţe”-anume,
Ci din teamă de… rechini!
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DUBLĂ TRAGEDIE
Iubita-mi soacră, nu-s cuvinte seci,
Își rupse mâna, când căzu în beci
Și, pân’ să vină 112,
Ea îmi bău tot vinul din butoi!

ȚARĂ MEDICINALĂ
C-un prezent nervos, rebel,
Constatarea-i evidentă:
Țara mea de mușețel
Pare, tot mai mult, de mentă!

MAREA PĂCĂLEALĂ
Cum, Doamne, banii n-au miros,
Când, dacă-i ai, oricând, oricum,
Adică, ești un norocos,
Constați că toate merg…parfum?

Les fleurs de la démo(no)cratie

UNUI FABULIST PARLAMENTAR
Fabule de toată fala,
Nu mai scrie, căci, cât malul,
Șade bine cu MORALUL,
Însă nu și cu… MORALA!

OÙ SONT LES FORȆTS D’ANTAN?
Am fost în codri, dup-un par
Să-l pun pe-aleșii politruci,
Ce, de onoare, n-au habar,
Dar n-am găsit decât… butuci!

UNUI DEMODAT
Eu nu-l suport pe nea Cutare,
Din clipa când l-am întâlnit,
Că-n ciuda vremurilor, are
Tupeul de a fi… cinstit!
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ASTRONOMICĂ
În țara mea, cu mii de stele
De cinema și de manele
Și unde șefu-i mare stea,
E vai și-amar de… steaua mea!

DUPĂ BUGET, COANE FĂNICĂ!
Când în țară-i tămbălău,
Noi o ducem, vede-oricine,
Cu serviciile, bine,
Cu serviciul însă… rău!

CAMPANIE ELECTORALĂ
Oricât ai fi de pesimist,
Cum votul e universal,
Un mic te face pesedist,
O bere blondă, liberal!

Les fleurs de la démo(no)cratie

CRIZĂ MARE!
Sărăcia ne cuprinde țara
Și-am ajuns, lovit de criza asta,
Să-mi înșel, de-o vreme, secretara,
Culmea ironiei, cu… nevasta!

MINUNE
Citii ziarul, curios,
Dar și distrat, cu susu-n jos,
Și, vrând să știu ce e pe plai,
Văzui că-n țară este… rai!

ADEVĂRATA DEMOCRAȚIE
Având căderea și etatea,
Afirm deschis că noi, românii
Ne câștigarăm libertatea
De-a face… doar ce spun stăpânii!
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UE și ROMÂNIA
Se vede, clar, un vechi raport,
Privit din largă perspectivă:
La ei, cireașa de pe tort,
La noi, bomboana pe colivă.

TRADIȚIE PASCALĂ
De Paști, știindu-mă cu har,
Am spus că vreau s-ajung primar
Și, din reflex, imediat,
Amicii m-au… încondeiat!

REȚETĂ
Avem rețetă și-i beton:
Să liniștim o-ntreagă țară,
Când cade câte-un avion,
Îndată, un ministru… zboară!

Les fleurs de la démo(no)cratie
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RECOMANDARE CETĂȚEANULUI ROMÂN
Oricâtă stimă-ai merita,
Îți recomand, cu tot firescu’,
Să stai cuminte-n banca ta…
Așa cum șade… ISĂRESCU!

BĂUTURĂ INTELIGENTĂ
Eram un pesedist sadea
Și, recunosc, mereu, pe val,
Dar, dup-o ceașcă de cafea,
M-am pomenit că-s… liberal!

COMPLOT
E un complot sub soarele etern
De-a-i jupui pe cei naivi și goi,
Căci plaja, mandatată de guvern,
Mai ia un rând de piele de pe noi…
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BUN TEMEI
Să-și îndulcească existența,
În Parlament, pe bun temei,
Destui invocă… transparența,
Căci sunt, acolo, și femei…

DORINȚA MINERULUI
Pe aleși, cu conturi pline,
Dar, ca oameni, vechi rebuturi,
I-aș lua aici, la mine,
Și i-aș ține numa’n… șuturi!

VREMURI DE UNELTIRI
În vremea comunistă, jur că
Era unealtă chiar sloganul;
Cu ”Secera și cu ciocanul”
Poporu-ntreg avu de furcă!
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NEDUMERIRE
Stau pe gânduri şi discern
Și mă-ntreb ca prostu-n vânt:
Cum să cadă un guvern
Care este la pământ?!

POMENI
Ne dau pomană să-i alegem
Şi ne promit cerească mană;
Abia la urmă înţelegem
Că îi votarăm… de pomană.

PRIMĂVARĂ
E primăvară, dacă vezi
Un câmp cu flori, un cer etern!
Se ciripeşte prin livezi
Şi-n ţară… până la guvern.
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HAI LA VOT!
După vot, neîntrerupt,
Multe, din ce-aveam, s-au rupt;
Merg şi-acum la vot, căci, după,
N-are ce să mi se rupă!

ÎNCĂLZIRE GLOBALĂ,
SOLUŢIE ROMÂNEASCĂ
Cum vremea este-n încălzire
Şi fi-vor, sigur, mari urgii,
Presimt că-ntreaga omenire
Va fi salvată de… piftii!

ÎN FINE, DEMOCRAȚIE!
Se vând aspiratoare-n draci,
Rămân și vânzătorii paf,
Dar e normal, n-ai ce să-i faci,
Știind că-n țară, toate-s… praf!
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DE MOȘ NICOLAE
Cătarăm cizme, mult și bine,
S-avem de Moș, de jucării,
Dar n-am găsit prin magazine,
Căci noi le-am pus în primării!

CA LA NIMENI
E o freză-n satul meu
Și, spunând așa-n sinteză,
Când zăpadă e la greu,
Pe primar îl doare-n freză!

SPORT INVOLUNTAR
Nu vrem să fim solemni și gravi,
Dar știm o vorbă de acasă,
Că, într-o țară de bolnavi,
Doar fuga este… sănătoasă!
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CONSTATARE, PENTRU ROMÂNI
Tot cu ochii pe noroc,
Nicidecum cu ei pe carte,
Noi, românii, stând pe loc,
Am ajuns, cred, prea departe!

PRAGMATISM
Realitatea, dacă vreţi,
A demontat minciuna:
„ROMÂNUL ARE ŞAPTE VIEŢI”,
Dar viaţă… nu-i niciuna!

EPITAFUL UNUI DEMNITAR
Aicea zace demnitarul
Ce, folosindu-și bine, zelul,
Ne-a dus la vot cu-autocarul
Și, patru ani, cu zăhărelul!
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EVIDENȚĂ EVIDENTĂ
Nu mai poate fi mister,
Ne-o confirmă-ades, prezentul:
Cel mai tare somnifer
Este, totuși, Parlamentul!

ȚARA MEA
Rai din vremi patriarhale,
Țara mea cu munți și dalii,
N-are gropi și nici canale
Câte sunt, la vârf… canalii!

ALEGERI ESTIVALE
Au înflorit, de-odată, teii,
Şi, chiar de când mijiră zorii,
Se frig, prin parcuri, mititeii,
La fel, la urne-alegătorii.
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DE POVESTE
Ca faptă demnă de poveşti,
Aici, la noi, pe plai de daci,
Copil, te chinui să vorbeşti,
Iar, ca adult, înveţi… să taci!

BILANȚ MILENAR
De când ne știm, am fost popor cuminte
Și-am reprimat instinctele de turmă;
O vreme, avansarăm înainte,
Acuma însă avansăm… în urmă!

CAUSA CAUSORUM
Știm că vremurile-s crunte,
Dar, gândind ca pământean,
Nu mai sunt păduri pe munte,
Căci românii dorm… buștean!
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CA PESTE TOT
Vasile, îmbătat de unii,
Lovit la cap, de unu-n bar,
Pierzându-și uzul rațiunii,
Ajunse-n satul său, primar!

ELECTORALĂ
Știam că unele femei
Îl fac, adesea, cu temei,
Dar am aflat că și primarul
A zis c-ar face, de-azi… trotuarul!

DISPERARE
Loviți, în cuget și-n simțiri,
Așa de mare-i criza-ncât,
Cu lanțu-acesta de scumpiri,
Ne punem funia la gât!
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MINISTRU DEMISIONAR
Ce să zic și ce să spun,
Fu ministru foarte bun,
Dar de dânsul am aflat,
Când a… demisionat!

DE POST, PEȘTE CU MĂMĂLIGĂ
Mânca-voi, astăzi, românește,
Cum zice graiul meu, eternul;
Rămâne doar să cumpăr pește,
Că… mămăligă e guvernul!

IN PIFTII VERITAS!
Viețuind pe-această vatră,
Sfânt izvor de energii,
Muică, suntem neam de piatră,
Căci mâncăm, din veac, piftii!
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IARNA, DEFINIȚIE
O iarnă-i anotimpul democrat
Când ninge, zi și noapte-n lung și-n lat,
E perioada când, bine-nțeles,
Ne înjurăm primarii mult mai des!

DOAR LA NOI…
Doar la noi, orientalii,
S-a văzut, de-atâția ani:
Unde șefi sunt papagalii,
E o țară de… fazani!

DEMOCRAȚIE ORIGINALĂ
”În țară, nu e PÂINE!”, strigă
Poporul nostru-n ritm alert,
Dar, cum nu e nici MĂMĂLIGĂ,
Speranța noastră e-n… DESERT!
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ERA NEVOIE
În țara mea, o perlă-a firii,
Era nevoie viscerală
De-o Catedrală-a Mântuirii,
Căci multe sunt… de mântuială!

COLABORARE
Vizibilă colaborare
Ce-i dă orașului măsura:
Primarul face străzi, trotuare,
La urmă, fetele, centura!

DEMOCRAȚIE PĂSĂREASCĂ
Cum papagalii ne mănâncă,
Pot zice, fără să greșesc:
Fazani au fost, fazani sunt încă
Și-or fi… în neamul românesc!

Les fleurs de la démo(no)cratie
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MÂNDRIA SĂRACILOR
Prinși, ca spicele, în snopi,
Cu aceia din Apus,
Noi, românii-avem, în plus:
Lipsuri, goluri, găuri, gropi!

NU ZIC NIMIC
Nu zic nimic de CURBE, de MERCUR,
De CURMEZIŞ, CURCAN, CURTEAN, OBSCUR,
Dar ce păcat că e, în graiul meu,
Democraţie chiar în… CURCUBEU!

FACERILE SISTEMULUI
În comunism, ne-o spune harul,
De am fi fost, prin munci extreme,
Făceam, de voie, CENTENARUL
Cu un deceniu, mai devreme!

58

Janet NICĂ

UNUI INTELECTUAL, MINISTRU
Mi se pare chiar sinistru
Și, de-aceea-ntreb aparte:
Cum ajunse el ministru,
Când știa atâta carte?

DEMOCRAŢIA, LA ROMÂNI
Democrația cu „binoame”,
Cu legi cotite și secrete
E-acolo unde mori de foame
Și-ţi vine să înjuri… cu sete!

REVISTA REVISTELOR
De n-ai televizor, se spune
Că ești un om neinformat
Iar dacă ai, atunci, pe bune,
Ești, permanent… dezinformat!
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EPITAFUL UNUI ȘEF
Azi, nicio grijă nu-l apasă…
Cum fuse bou întreaga viață,
Normal, se simte ca acasă,
Aici, la locul cu verdeață!

DEŞTEAPTĂ-TE!...
Lipsit de codri şi de grâne,
Pierdute, toate, prin vânzare,
Deşteaptă-te, acum, române,
Căci vin, de-afară… ajutoare!

CHIAR DACĂ…
Chiar dacă porcii mor, pe bune,
Sau sunt uciși, și-i grav supliciul,
Românul, orișice s-ar spune,
Stă foarte bine cu… șoriciul!
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CLARIFICARE
Eu bănuiam, dar Domnu-i mare
Și m-am convins, privind atent,
De ce cu-atâta-ncrâncenare
Se boi-cotează-n Parlament!

TRADIȚII ROMÂNEȘTI
Ieri, ne ridicarăm IA,
Sus, în slăvi, în România,
Iar de azi, ne dăm silința
Să ne ridicăm… CATRINȚA!

ŢĂRANII ROMÂNI
Afirm, privind mai mult şi-atent,
La ce se-ntâmplă pe imaş:
Ţăranii duc un trai decent,
Când se-angajează la oraş!
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MODERNITATE
Ţăranul are, azi, cultură
Şi nu mai stă, pe câmp, ca tâmpii,
El şade-n bar, cu sticla-n gură…
Doar când vorbeşte, bate câmpii!

POSTMODERNITATE
Românii nu-s, ca altădată, lei,
Şi viaţa li-i sub semnul unor zaruri,
Destui ţărani intrară la idei,
Dar, mult mai mulţi, în cârciumi şi în baruri.

FEL DE FEL
Mulţi se sinucid cu gaze,
Cu otrăvuri, cum se ştie;
Japonezii-au kamikaze,
Noi avem… democraţie!
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ARICIUL
Solu-acesta gogonat
Ne-amintește, eu socot,
Câte țepe am luat
Și-ncă vom lua, la vot!

ROMÂNUL
Românul nu s-a afirmat
Şi încă-l trage-n urmă ciorba,
Dar, cel puţin, e „om plimbat”,
Căci toţi, prin timp, l-au dus… cu vorba!

VACCIN ANTIGRIPAL
Și-a făcut vaccin vecinul
Și-a răcit, că-i frigu-n toi,
Iar acum își ia vaccinul
De la dânsul din butoi.
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CUMPĂRĂM MEREU AVIOANE
Ideea e de milioane
Și pare sincer să ne-ajute:
Cu cât mai multe avioane,
Cu-atât mai multe parașute!

MAIMUŢA
Ea trăieşte-n junglă-ades,
Însă, dacă-am înţeles,
Face mare tărăboi
Şi în Parlament, la noi!

DEFINIŢIE
Democraţia, plai cu vise,
E-acolo unde, ca răsplată,
Bibliotecile-s închise,
Dar cârciumile, niciodată!

63

64

Janet NICĂ

MINUNI SUNT ÎNCĂ!
Minuni se-ntâmplă doar în vremi de pace,
Căci toți vedem, cu mințile năuce,
Cum președintele, tot timpul, tace,
Iar purtătoarea de cuvânt… traduce!

ABANDON
Ne-a lăsat, din brațe, Domnul
Și exultă megieșii:
Noaptea, știm, ne fură somnul,
Ziua, mult mai rău, aleșii…

LIBERTATE FĂRĂ FRONTIERE
Democrația, azi, pe val,
Ne-a dat, cu-atâtea bunătăți,
Și dreptul excepțional
De-a debita… banalități.
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SE DUSE ŞI 8 MARTIE…
Acum că lumea se trezi,
Pricepem fără de prelegeri:
Se minte, cred, în astă zi,
La fel de mult ca… la alegeri!

STAT DEMOCRATIC
Cum, din tradiţii, se-nţelege
Și nu avem nimic de spus,
La noi, prostia este LEGE…
Şi NIMENI NU E MAI PRESUS!

GĂSELNIŢĂ POLITICĂ
Aleşii noştri, puşi pe fapte,
Uniţi în cuget şi-n osânză,
Degeaba-n şcoli băgară lapte,
Că nu făcură nicio brânză!
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LAUDĂ E-URILOR!
Noi nu ne plângem nimănui,
Din contră, zicem „Aferim!” :
Decât de foame să murim,
Mai bine să murim sătui!

UNOR PARLAMENTARI
Pleacă vechiul Parlament,
Vine altul, nou, rebel,
Însă, clar și evident,
Sforăitul e… la fel!

PARADOX BANAL
Ca om, se zice-i mărginit,
Slujind o civică măsură,
Dar senator, s-a dovedit
Că n-are limite… când fură!
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OBICEIURILE, LA ROMÂNI
Când, de tradiții, dragii mei,
Vorbim să ne-amintim temeiul,
Noi ne-am făcut un obicei
Să nu ne ținem… obiceiul!

RACUL, DEFINIȚIE
Când îl văd cum e, mă-nfrigur,
Parcă-i coborât din astre;
Într-un fel, e semnul sigur,
Vechi, al bunăstării noastre!

ORA DE VARĂ,
S-AU DAT CEASURILE ÎNAINTE
Susţin ideea, cu elan,
Şi-i chiar un stimul pentru minte,
Căci, doar aşa, din an în an,
Mai dau românii… înainte.
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ORA DE TOAMNĂ
SE DAU CEASURILE ÎNAPOI
Eu am, pe gânduri, ceață și omăt,
Și-ntreb ca mioriticul din turmă:
De ce mai dăm cu-o oră îndărăt,
Când știm că suntem cu un veac în urmă?

AMINTIRI DIN… SĂRBĂTORI
Cum colindam, voios, decent,
Din casă-n casă, ca la noi,
M-am pomenit în parlament,
POCNIND DIN BICI, PE LÂNGĂ BOI!

STRESUL UNUI TEHNOCRAT
Lezat de reguli şi cutume,
De ordine sofisticată,
Din când în când, el pleacă-n lume
Să se repare… cu-o stricată.
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PURTĂTORUL DE CUVÂNT
Celor care mă întreabă
Despre dânsul, eu le spun că
Este unul dus la muncă,
Unde n-are nicio treabă!

PROBABILITATE SIGURĂ
Atâta zaibăr am băut,
Că am rămas, de-a dreptul, mut,
Şi nu-i exclus, iubiţi olteni,
Să mă vedeţi la… Cotroceni!

VORBIND…
Vorbind de cizme, nu-i mirare
Că toţi le poartă în picioare!
Fiind un neam mai acătării,
Noi le purtăm… în capul ţării!
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AŞA, DA!
Când avem probleme-n ţară,
De cu zori şi până-n seară,
Doar un lucru-ţi vine-a spune:
TOTUL MERGE RĂU! Pe bune!

MIORITICĂ
Azi, când lumea-i o morişcă,
Mi-am privit mai bine neamul
Şi-am văzut că-n ţară mişcă
Numai râul, numai ramul…

OPINIE
Am spus ades, dar, uneori,
Chiar şi amicii-au râs de mine:
De n-am avea conducători,
E clar că am trăi mai bine!
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IARĂȘI DE POVESTE
Românii toţi, am spus de multe ori,
Am fost şi suntem, veşnic, de poveste:
Ne-alegem, iar şi iar, conducători,
De parcă am uita c-avem… neveste!

PE SCURT
Turma, cu sau fără chef,
Un măgar în frunte are…
E motivul pentru care,
Permanent, și-alege… şef!

CANICULĂ
Am vrut să bat un senator
Ca să mă bage la răcoare,
Dar toți, cu gândul la popor,
Erau, cu-amantele, la mare!
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VREMURI TORIDE
E-aşa căldură-n ţară, an de an,
Că vezi cum se evaporă izvoare,
Cum arde chiar şi iarba, pe maidan,
Şi-n umbră, sus, la vârf, se coc… dosare!

ÎN ŢARA…
În ţara unde orice tip,
Ca şef, îşi face-un chilipir,
Eu pot să râd, să plâng, să ţip,
Dar nicidecum, să mă mai… mir!

ŢARĂ SFÂNTĂ
Ni-i ţara sfântă, chiar divină,
Căci toţi străinii, nu degeaba,
Văzând, la noi, cum merge treaba,
Se minunează şi… se-nchină!

Les fleurs de la démo(no)cratie

STRIGĂT DE ROMÂN
C-un trai nesigur şi precar,
Călcând strămoşii mei pe piepturi,
Aş vrea să fiu minoritar
Să am şi eu mai multe drepturi.

CE BINE!
E boala vacilor nebune
La ăia-n Vest, aşa se spune;
Ce bine, Doamne, e de noi,
Aici, în Est, că suntem… boi !

PRUDENŢĂ
Să ne-apărăm oraşul şi cătunul,
Istoria acestui plai de daci,
Să nu stârpim corupţii pân’ la unul,
Căci am rămâne fără de cârmaci!
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PIFTIA
Îngheţată strămoşească,
Tremurând intens, de teamă,
Ca românul, când îl cheamă
Şeful, să-l muştruluiască.

CEARTĂ PRODUCTIVĂ
Când s-au certat, ca adversari,
Primarul cu un hoţ de soi,
Aflai că sunt, în sat, măgari
Mai mulţi, decât ştiam, cu doi..

ŞI… ŞI
Sunt pesimist, căci viaţa-i rea
Şi toate-s greu de suportat,
Dar optimist, că-n ţara mea,
Sunt, încă, multe de furat!
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URNA DE VOT
În urna grea, cu santinelă,
I-am pus pe-aceia cu talent,
Dar azi, privind în parlament,
Încep să cred c-a fost… pubelă!

CÂND?
Noi, smeriţi sub semnul crucii,
Când vom pune punct răbdării,
C i z m e l o r din capul ţării
Să le dăm, pe veci, p a p u c i i?

SOMNUL NAŢIUNII
În virtutea raţiunii,
Unii-n şoaptă, printre dinţi,
Spun că „Somnul Naţiunii
Naşte şefi şi preşedinţi!”.

75

76

Janet NICĂ

ADEVERIRE
La oraş sau în comună,
Când ne-alegem preşedinte,
Noi avem o vorbă bună:
Punem răul înainte!

LAUDATIO POPORULUI ROMÂN
Lumea asta cât ar ţine,
Nu-i popor asemeni care
Să muncească până moare
Să-i trăiască şefii bine!

PARODIE
E unul care minte mai bine decât mine?
Cu-atât mai bine ţării şi lui cu-atât mai bine.
De minte zi şi noapte şi fără jenă minte,
El poate să ajungă şi-al ţării preşedinte!

Les fleurs de la démo(no)cratie

STAT DE DREPT
Urmărim un ţel suprem:
Pentru vremurile grele,
Instituţii să avem,
Să ne facem treaba-n ele!

PARADOX
Ni-i somnul fără frâne,
Căci noi cântăm cu foc
„Deşteaptă-te, române!”
şi adormim la loc...

TRASEIŞTII
În popor, şi nu în van,
Se colindă cam la an,
Dar la noi în parlament,
Se colindă permanent.
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UNUI GHEORGHE MAI PĂMÂNTEAN
Gheorghe, spus pe românește,
Se îmbată-adesea-n bar
Și, cum uită ce vorbește,
Zici că e… parlamentar!

PRIMĂVARĂ LA… VEDERE
În pădurea, verde scut,
Unde lumea-și poartă pașii,
TOPORAȘII au trecut
Și-au rămas doar… TOPORAȘII!

VINE PRIMĂVARA
Se-ntorc lăstuni, privighetori
Și vrăbii, semn de primăvară,
Și berze, rândunici, cocori…
Fazanii n-au plecat din țară!
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IARNA LA ȚARĂ
Mărine, Gheorghe, Nicolae,
Închideţi uşa spre ogradă,
Că iese frigul din odaie
Şi-ngheaţă pomii în livadă!

OARE?
Ne bucurăm de gropile străbune
Ce zac în drum, dar clar, să se răzbune,
De zece ani, ne sperie primarul
Că asfaltează strada şi trotuarul!

POPOR CU VIITOR
Noi suntem, dragă Doamne, un popor,
Călit în luptă-n vremurile-acerbe,
Avem trecut, prezent şi viitor,
Bine-nțeles, în primul rând… la verbe!
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PRIVIND PUŞCĂRIAŞII SCRIITORI
Întâi îţi vine să înjuri,
Dar lucrurile-s foarte clare:
Talentul este „în călduri”,
Când omul şade… ”la răcoare!”

NOUL PREŞEDINTE
De are har, de n-are har,
E preşedintele ales;
E bine că vorbeşte rar,
Dar excelent că… tace des!

PARADIS
Probând că viaţa este vis,
O paralelă la real,
Săracii vor în Paradis,
Bogaţii-n paradis… fiscal!
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MOŞTENIRE
Românul nostru, fără teamă,
Din tată-n fiu, din tică-n muică,
Făcea, din pieptu-i de a r a m ă,
În comunism, c a z a n de ţ u i c ă!

UŞURARE
Mă temeam că-s cel mai prost,
Dar, privind în parlament,
Frământarea, evident,
Cred că nu-şi mai are rost!

O NOUĂ CONSTATARE
Din cei pe plai european,
Românu-i cel mai pământean:
La el e, parcă, jurământ
Să fie toate… la pământ.
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MULT E DULCE!
De strămoși lăsată-n casă,
Veșnic s-o iubim,
Mult e dulce și frumoasă
Limba ce-o stâlcim!

JUSTIȚIA, DEFINIȚIE
Defecte dacă văd, m-aprind
Și mila-i gata să mă soarbă,
Dar, de Justiție vorbind,
Chiar îmi doresc să fie… oarbă!

ROMÂNIA, ȚARA CU PESTE
10 MILIOANE DE SFINȚI
Privind atent la țara asta,
Cu-atâția sfinți pe-ntinsul plai,
De nu m-ar cicăli nevasta,
Aș zice chiar că sunt în rai!
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LIBERTATEA PRESEI
Azi, în scumpa Românie,
Presa noastră, dragii mei,
Este liberă să scrie
Doar ce vor stăpânii ei!

VAI DE NOI!
Doamne, parcă-i anatemă
Și te rog să te înduri,
Căci privim cum urcă-n schemă
Ale țării căzături!

ÎN LUMEA LIBERĂ (amfibrah)
Cum are, acolo, un văr,
Se duse și Gheorghe ”afară”
Și, zilnic, setos de-adevăr,
Dă BIRT cu fugiții din țară!
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PRESIMȚIRE ELECTORALĂ
Constatând ce bine minte
Și că-i tare de urechi,
Noul nostru președinte
O să fie… ăla vechi!

UNII CÂINI, ÎN HAITE,
LATRĂ PE ULIȚELE SATULUI
Eu nu mă bag, să mă-njurați,
Că dacă-s unii deghizați
Ce fac, în zona lor natală,
Campanie electorală!?

LA URNE
Democrația mă trezi,
În urne-i bag pe-aleși, cu drag,
Și patru ani, chiar zi de zi,
Cu-aceeași dragoste… îi bag!
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DEZAMĂGIRE
Două camere de vis
Parlamentul nostru are;
Ce păcat, mereu am zis,
C-amândouă-s… dormitoare!

SIMILITUDINE
Cu două camere pe plai,
Numite, simplu, Iad și Rai,
Eu cred că Lumea de Apoi
E ca în Parlament, la noi!

A LA LUCIAN BLAGA
E-atâta liniște la noi,
Încât, când noaptea-i suverană,
Aud cum crește-n ritm vioi
Economia subterană!
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DIN CLEMENŢĂ
E lucru sigur, din clemenţă,
Românului, viteaz cu gura,
Ca ordonanţă de urgenţă,
Îi dete Domnu-NJURĂTURA!

ALEŞII NOŞTRI
Aleşii noştri publici din Banat,
Ardeal, Moldova şi din părţi valahe,
Sunt foarte culţi, precum s-a constatat,
Căci toţi citeşte numai almanahe.

ADEVĂR VĂ ZIC!
Medicina, fiți atenți
Și apoi vă minunați,
N-are-atâția ASISTENȚI,
Câți, în țară-s… ASISTAȚI!
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LA LIMITĂ
Cum trebile, în stat, se fac
Și sărăcia-i tot mai mare,
O pâine, pentru cel sărac,
E chiar colacul de salvare!

POLITICA, DEFINIȚIE
Nu este necesar să fii un geniu,
Să definești, corect, acest domeniu:
Politica-i eternul carnaval
Cu boi ce poartă… ochelari de cal!

CHINTESENȚĂ DEMOCRATICĂ
Cum votul e, de-acum, universal,
Popoarele iubesc solemnul truc:
O zi, la patru ani, e carnaval,
Iar, patru ani la rând, e… balamuc!
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VACANȚĂ DE PENSIONAR
Pentru-o pensie aparte,
Care-n card abia tresaltă,
Marea este prea departe
Și o las, de-aceea… baltă!

FRUMUSEȚEA SALVEAZĂ LUMEA
Pastile, pentru tratament,
Nu cumpăr de la farmacie,
Căci doctorița-i PANSAMENT,
Iar asistenta… DOCTORIE!

BÂRFĂ
La un spital, spun citadinii,
Dar eu în bârfă nu mă bag,
Vin asistentele în mini,
Și toți bolnavii mor de drag!
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CONSTATARE EVIDENTĂ
Când atâtea-s de furat,
Mai cu seamă, de la Stat,
Cine fură, azi, un ou,
Este cel mai mare bou!

FĂRĂ COMENTARII
Cum trăiesc în România,
Mă scutiți cu comentariul,
Eu îmi apăr sărăcia
Și izvorul ei: salariul!

ZIUA PĂCĂLELII
Întâi aprilie-i poveste
De spus în snoave și prelegeri,
Dar ziua păcălelii este,
Cu-adevărat, când sunt alegeri!
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SPERANȚE
Azi, soarta pare să ne cruțe,
Că-n ciuda codrilor puțini,
Avem o țară de Codruțe
Și multe neamuri de Codrini!

7 MARTIE
Par triști părinții și școlarii,
Privindu-și buzunarele;
Sunt, astăzi, fericiți florarii,
Iar mâine, profesoarele!

DUBIU
S-a spus că am defecte-n proasta,
Dar nu mai cred, de data asta:
De le aveam, e foarte clar,
Eram, de mult, parlamentar!
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SOLUȚIE UNIVERSALĂ
Cu o vorbă elegantă,
Când de muncă nu ai chef,
N-ai decât o variantă:
Fă-te, peste alții, șef!

POATE CĂ DA!
Deştepţii noştri vin şi spun acum
Că taxa pe prostie-ar fi parfum,
Deoarece, la noi, cum lumea ştie,
Se dau şi doctorate, în prostie!

EFECT DEMOCRATIC
De vrei să-ți faci o viață bună,
Să te apleci, chiar fără chef,
Nu e nevoie de furtună,
Ci de prezenţa unui şef!
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INVENTIVITATE
Cum DOMNUL dete ÎNVÂRTIREA
Să ţină-n cosmos, socoteala,
Românul, respectându-şi firea,
Şi-a dat, drept lege… ÎNVÂRTEALA!

ASTĂZI…
Astăzi, nu ca-n alte părţi,
Şcoala noastră-i, de departe,
Un local cu multe cărţi,
Dar, cu mai puţină… carte!

SPECIFIC MODERN
Chiar de departe, vede-oricine
Că, azi, când legile-s în pană,
O duci, ca tânăr, foarte bine,
De ai o babă la pomană!
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HOTĂRÂRE DE GUVERN
Se ieftineşte băutura,
Prin cârciumi se aude „URA!”
Dar, ca o simplă constatare,
Prin şcoli, se-aude şi mai tare!

UN PRIMAR,
cu o mie cinci sute de euro pe lună,
s-a plâns că salariul lui
e „o bătaie de joc”
Eu sunt profesor titular,
Iar Statul, făcător de bine,
Aş vrea să-şi bată joc de mine
Cu un salariu de primar!

PÂNĂ CÂND?
Încrederea-ntr-o viață mai frumoasă
Se-nclină ca și turnul de la Pisa,
Mai pică interlopi, mai pică-n casă,
Dar numai nouă nu ne pică… fisa!
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OAMENI LIBERI
Ca oameni liberi în arenă,
Vedem doar jumătăţi de vise:
Naivii – jocul de pe scenă,
Deştepţii – jocul de culise!

JUSTIȚIA
Tradus în mintea de răţuşte,
La noi, văzurăm o schimbare:
Justiţia-i un vultur care,
De-o vreme, prinde numai muşte.

BOUL CĂTRE VIȚEL
Drag viţel ce-n libertate,
Eşti al crâșmelor erou,
Fă şi tu o facultate,
Dacă vrei s-ajungi un bou!
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ELEVII FUG
Elevii fug de uniforme
Să n-aibă toţi aceeaşi formă,
Da’-n şcoală, judecând pe norme,
Prostia este uniformă.

SOLUȚIE IDEALĂ
Eşti corupt şi plin de pete…
Dacă eşti inteligent,
Află tu că Domnul dete
FUNCŢIA, ca detergent.

ETERNA ŢIGANIADĂ
De-ar învia Deleanu iarăşi,
Ar constata, poet rebel,
Că într-o ţară de TOVARĂŞI,
E DOMN, mereu, un Parpanghel!
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EPITAFUL UNUI OFIȚER
Cu farmec rar, dotat cu fler,
Cinstit și omenos, din fire,
A fost un simplu ofițer,
Acuma-i sub… acoperire!

ACCENT
Cum bine-i stabilit uzajul,
Vorbind de şef, şi dubiu nu-i,
Românul are chiar curajul
De-a-ngenunchea în faţa lui!

POLITICIENII AUTOHTONI
De faţadă, prea sensibili,
Cu supuşii, prea amabili,
Toţi aleşii sunt… p e n i b i l i
Şi, aproape toţi… p e n a b i l i…

Les fleurs de la démo(no)cratie
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ÎN STIL EMINESCIAN
Cum de pixul meu rămâne fără pastă, mă întrebi,
Când, acasă şi la slujbă, mă aşteaptă mii de trebi?
Am să scriu, de-acum, cu pana, mult mai suplă şi
spontană,
Căci, urmând democraţia, toate-n ţară sunt…
în pană!

MEREU LA FEL
De-i iarnă-n toi, de-i plină vară,
Aici, la noi, pe plai bătrân,
Ne pleacă medicii din țară
Și numai… doctorii rămân!

CAPRICIILE ARTEI
Arta, depăşind nevoia,
Ne apropie, de voie:
Spaniolii-l au pe Goya,
Noi l-avem pe domnu’ Goe!
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DE ZIUA SĂRUTULUI
Sărutul e, pe bun temei,
Doar pentru fete și femei,
Pupatul, cu sau fără chef,
E, sută-n sută, pentru șef!

LEGĂMÂNT
Ţăranul nostru de la ţară
Cu glia are legământ,
Căci e, spre cinstea-i milenară,
Mereu cu nervii… la pământ!

REGRET COMUNIST
Zău, am fost un fraier faur,
Dintr-o școală fără chiul,
Că, din epoca de aur,
N-am făcut măcar un ghiul!

Les fleurs de la démo(no)cratie

INVAZIE DE ȚÂNȚARI
Sângele, din moși strămoși,
Ni-l sugeau doar demnitarii,
Dar, cum suntem norocoși,
Mai veniră și țânțarii!

EPIGRAMĂ POLITICOASĂ
Cât ar fi de suveran
Milenarul meu popor,
Știm că Statul subteran
E deasupra tuturor!

PROVERB ROTIT
O pasăre, se spune, de-obicei,
Că piere, natural, pe limba ei,
Dar, dată unui doctor, orișicui,
E clar că piere-atunci, pe limba lui!
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CA FOST ELEV
Vorbind de fosta-nvățătoare,
Îmi amintesc doar de picioare,
Că-i ajungeam, cu fruntea-ngustă,
Și chiar cu creștetul, sub fustă!

E, IARĂȘI, TOAMNĂ
E toamnă când un blând coșmar
Dezbracă merii, portocalii,
Când berze pleacă-aiurea, dar
Rămân, în țară, papagalii!

ZIUA COLOANELOR DE ZIAR
Ziarele, experte-n toane,
Pe care le citim în goană,
Din fericire, au coloane,
Dar, din păcate, n-au… coloană!
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PARCĂ-I LEGE
Parcă-i lege: permanent,
Cei aleși, cu gând la pungă,
Cum ajung în Parlament,
Dintr-odată-ncep… să-mpungă!

PAZA BUNĂ…
Eu, ca profesor, om de fală,
Când, dimineața, plec la școală,
Îmi las acasă ochelarii
Că, poate, iar, mă bat școlarii!

INCONȘTIENȚĂ
Pe-al nostru mioritic plai,
Drept rod al noului SISTEM,
Trăim, se zice, ca în rai,
Dar, proști fiind, habar n-avem!
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ȘEFUL
Șeful, animal de soi,
N-are două mâini, ca noi,
Ci, în plus, cu toți ai săi,
Are-o… mână de lingăi!

PEDEAPSĂ
Cum le-a tras, de-o vreme, țeapă,
Proștilor, că-i lumea plină,
Șeful a intrat la apă…
Are, de acum… piscină!

CONCLUZIE FINALĂ
Om fi noi proști, în vremi perfide,
Dar, lucru tare-adevărat,
Spălați pe creier, de partide,
Noi suntem un popor… curat!

Les fleurs de la démo(no)cratie
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