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Această carte este dedicată tuturor membrilor şi 

simpatizanţilor Cenaclului Umoriştilor Sibieni „Nicolaus 
Olahus”, ajuns la 45 de ani de activitate neîntreruptă. 
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DOUĂ CUVINTE... ÎNAINTE 
 

1. Înainte...  
de această antologie au mai fost și altele 

 
 În cei 45 de ani de activitate neîntreruptă, pe care 
îi va împlini la 4 aprilie 2020, Cenaclul Umoriștilor 
Sibieni „Nicolaus Olahus” a editat 6 volume 
colective/antologii. Să le reamintim: 
 În vârful spadei, Editura Litera, București, 1978 
a fost realizat sub coordonarea lui Mircea Trifu, care a 
făcut selecția textelor și a scris cuvântul înainte. În acest 
volum se regăsesc 13 epigramiști sibieni cu un număr 
total de 80 de epigrame. 
 La patru ace... de cactus!, Casa de Presă și 
Editura Tribuna Sibiu, 1999 este un volum colectiv 
îngrijit de Viorica Voicescu, Nicolae Ivan, Nicolae Mihu și 
Nicolae Munteanu. Față de cel anterior, acesta nu 
cuprinde doar epigrame; astfel, pe lângă 276 de catrene 
și distihuri epigramatice, în volum se mai găsesc 15 
poezii satirico-umoristice (inclusiv fabule și parodii), 8 
texte în proză, precum și 15 desene umoristice, aici 
semnând 29 de autori, membri sau foști membri ai 
cenaclului. 
 Paradigme sibiene, Editura ARHIP ART, Sibiu, 
2005 este o selecție realizată de Nicolae Munteanu, 
Nicolae Mihu și Romeo Petrașciuc. Sunt prezenți în carte 
18 autori care erau membri ai cenaclului la data 
alcătuirii selecției, din ceațiile acestora putându-se citi 
256 de epigrame, 21 de poezii (inclusiv fabule și 
parodii) și 4 momente de proză scurtă. 
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 Junii umorului, Editura Agnos, Sibiu, 2007 
cuprinde, în selecția lui Nicolae Mihu și Nicolae 
Munteanu, 286 de epigrame, 19 poezii și fabule și 11 
texte în proză. Acestea au fost selectate doar din ceea ce 
au scris cei 20 de umoriști aflați în evidența cenaclului la 
momentul respectiv 
 Cenaclul „Nicolaus Olahus” la 35 de ani, 
Editura ADALEX, Sibiu, 2010, autori Ștefan-Cornel 
Rodean, Nicolae Munteanu și Nicolae Mihu. Este, practic, 
o antologie de texte și desene umoristice, selectate atât 
de la membrii activi ai cenaclului, cât și de la cei din 
trecut, fiind cuprinși în volum 34 de cenacliști sibieni, cu 
255 de epigrame, 24 de poezii satirico-umoristice și 
fabule, 15 texte de proză scurtă, 25 de desene umoristice 
și 58 de fotocopii după diferite documente. Să 
evidențiem, de asemenea, că în volumul respectiv și-au 
mai găsit loc prima monografie a cenaclului sibian, 
realizată de Ștefan-Cornel Rodean, precum și mai multe 
mesaje la ceas aniversar, primite de la confrații din țară. 
 Sub semnul lui 40, Editura ADALEX, Sibiu, 2015, 
cu selecția textelor și a desenelor realizată de Ștefan-
Cornel Rodean, a fost o antologie de cenaclu publicată 
într-un moment cu dublă semnificație: împlinirea a 40 
de ani de activitate neîntreruptă a cenaclului și editarea 
numărului 40 al revistei „ACUS”. Tocmai de aceea, toate 
textele și desenele din carte, aparținând celor 29 actuali 
și foști membri ai cenaclului, au fost selectate doar din 
cele  40  de  numere  ale  revistei,  apărute  în  perioada 
2005 – 2014. Este vorba de 325 de epigrame, 49 de 
poezii (inclusiv fabule și parodii), 28 de texte cu proză 
scurtă și 18 desene umoristice. 
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2. Înainte... 

de a întreba „cine”, „cât”, „cum”, „de ce” ș.a.m.d.,  
citiți următoarele precizări 

 
 Nu întâmpător am prezentat aceste volume 
colective cu câteva date despre fiecare, ci pentru a 
evidenția evoluția în timp a cenaclului nostru și – mai 
ales – cu scopul de a compara ceea ce s-a realizat până în 
prezent cu ceea ce ne propunem prin cartea prefațată în 
aceste pagini. 
 Și, fără a ne teme de cuvinte, afirmăm că ne-am 
propus ca antologia de față să fie una exhaustivă. 
 În primul rând credem că am realizat acest 
deziderat prin faptul că în volum sunt cuprinși toți cei 
care au fost, de-a lungul celor 45 de ani, membri ai 
cenaclului (calitate dovedită de documente) și din 
creația cărora s-a putut selecta ceva la nivelul calitativ 
propus, fără alte criterii restrictive.  
 În urma unei documentări temeinice s-a ajuns la 
un număr de 55 de autori, incluzându-l aici și pe 
Nicolaus Olahus care – bineînțeles - nu a fost membru al 
cenaclului, dar este considerat  a fi patronul spiritual al 
acestuia. 
 În al doilea rând s-a avut în vedere ca de la 
fiecare să fie cuprinse în antologie creații din toate 
genurile și speciile pe care le-a cultivat. Spre exemplu, 
antologia cuprinde 553 de epigrame, 55 de poezii, 
fabule sau parodii, 28 de texte în proză, precum și 
42 de desene umoristice. 
 Pentru autorii care au fost incluși și în antologiile 
anterioare nu s-a urmărit neapărat ca în prezentul 
volum să apară doar cu texte noi, deși creațiile lor din 
ultimii 5 ani au fost avute în vedere la selecția actuală, 
iar cele mai vechi au fost reevaluate.  



Cenaclul Umoriştilor Sibieni „Nicolaus Olahus”           Mușchetari după 45 de ani 

 8 

 
 
 Astfel, s-a ajuns la situația ca, per total, în 
lucrarea de față, aproximativ șaizeci la sută din creații să 
fie altele decât în precedenta. 
 Se cuvine să precizăm că am fost obligați să 
limităm la o anumită întindere prezența în antologie a 
unor membri ai cenaclului la care baza de selecție a fost 
mai mare. 
 În același timp, am manifestat o oarecare 
indulgență pentru autorii care au activat în perioada de 
început a cenaclului, știindu-se că, oricum, la vremea 
respectivă, în mod firesc, cerințele erau mai mici decât 
cele din prezent. 
 În rest, selecția materialelor s-a făcut doar după 
criterii valorice, neurmărindu-se proporții matematice 
sau alte criterii de reprezentare pentru autori. 
 Toate desenele cu care este ilustrat acest volum 
au fost selectate din creația regretatulul Coman Crețu, și 
el fost membru al cenaclului nostru. 

Prezentul op este, fără îndoială, un volum 
colectiv, dar pentru că cineva trebuia să iniţieze 
acţiunea, să facă selecţia textelor și a desenelor, să se 
ocupe de toate problemele tehnico-editoriale și 
administrativ-financiare, să primească laudele (în 
numele cenaclului) şi – mai ales – criticile (în nume 
personal), am zis că acesta nu poate fi decât cel care de 
mai bine de 11 ani a fost ales (și reales) de confraţi în 
calitate de preşedinte al cenaclului, adică subsemnatul, 

 
Ştefan-Cornel Rodean, 

ianuarie 2020 
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MUȘCHETARI  
ACTIVI ȘI ASTĂZI 

(membrii cenaclului aflați în evidență  
la data editării prezentului volum) 
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Liviu Ceava-Celi 
(n. 1954) 

 
             Ajutor necondiționat 
                          Prieteni n-am mulți pe pământ 
                          Dar unul, care-i de cuvânt, 
                          Mi-a spus să-l rog, de-oi fi la greu, 
                          Oricând... pe bunul Dumnezeu! 
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 Munca – izvor de sănătate 
  Muncind mereu peste program 
  O viață-ntreagă,-am strâns atât 
  Cureaua, că acuma n-am 
  Putere nici s-o strâng de gât! 

 
 

Unui leneş 
Cu burta-n sus şi-nfometat, 
Stătea sub pomul încărcat 
Zicându-şi: „Părul tot se-ndură!” 
Şi i-a căzut o frunză-n gură... 

 
 

Unui artist 
Toţi se iau de capul meu –  
Zise greierele-n sine –  
Cum, să cânţi nu este greu? 
Să lucreze ştie-oricine! 
 
 

Unui nedumerit 
Mergea agale-ngândurat: 
Cum alţii pot trăi în chiul, 
Căci eu, de când mă scol din pat, 
Nici să muncesc... n-am timp destul. 

 
 
Bucuria vieţii 

Iarna vine, bat-o vina 
Şi, până la primăvară, 
Încălzirea şi lumina 
Ne vor da din casă-afară! 
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Ateul 

O viaţă-ntreagă a negat săracul 
Că este Dumnezeu dar, cu durerea 
Pe patul morţii, şi-a schimbat părerea, 
Atunci când l-a văzut pe însuşi... Dracul! 

 
 

Pildă 
Neştiutorului băiat 
Bătrânu-i dă un ultim sfat: 
Minciuna-i contraindicată 
Atunci când nu-i... adevărată! 
 
 

La europarlamentare 
La vot e îmbulzeală mare: 
Se caută din greu o cale 
Să pună mâna fiecare 
Pe-un blid de... eurosarmale! 

 
 
Concluzie pesimistă 

În seara când ne-am întâlnit 
Eram nebun de fericit; 
Acum, căsătorit, ți-o spun: 
Ce fericit aș fi nebun! 

 
 
              Românii în fruntea Europei 
                          Suntem de multă vreme-n față 
                          Și Europa ne cunoaște, 
                          Că stăm la cozi de dimineață… 
                          Să mai pupăm un braț de moaște. 
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Cu mintea la divorț 
M-am hotărât, gândind matur: 
Cum viața mi-i atât de acră, 
Aș divorța, dar nu mă-ndur, 
Deloc, să mă despart... de soacră. 

 
 
 
Din dragoste 

Când mă-ntorc târziu, în seară, 
Minunata mea soție 
Mă sărută... ca să știe 
Dac-am fost la crâșmă iară. 

 
 
 
 Rezist? 
  Când văd prostie-n jurul meu, 
  Devin morocănos și trist 
  Dar, ca român isteț, și eu 
  Mă mai prostesc, și-așa... rezist! 
 
 
 
             Un tânăr în autobuz, pe scaun 
                          Văzând o biată bătrânică 
                          În cârjă, tremurând tăcută, 
                          Simțitul tânăr se ridică 
                          Politicos și... o salută! 
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CLOACA 
 

A plecat Ucigă-l Toaca, 
Val-vârtej, pe continent, 

La Bruxelles, c-un scop: urgent 
Să-şi revigoreze „joaca”. 

 
Europa-şi sapă groapa – 

Ăsta da eveniment! – 
Şi-a plecat Ucigă-l Toaca, 

Bucuros, pe continent. 
 

România mea, săraca, 
L-a făcut mai indulgent, 

Dar s-a îngrozit de cloaca 
De la noi din Parlament 

 
Şi-a plecat Ucigă-l Toaca... 
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INTERMINABILA DISPUTÃ 
 

La Casa de Nebuni e hãrmãlaie, 
Cãci unul a pretins cã e normal 

Și-apoi s-a-ncins o mamã de bãtaie, 
Când altu-a declarat cã-i general. 

 
Și-atunci cu toții,-n parte fiecare,  

S-au vrut miniștri, doctori, președinți, 
Ori numele lor scrise-n calendare 

De binefãcãtori, martiri sau sfinți. 
 

Și-n Marea-Adunãturã-nfierbântatã 
S-au travestit și chiar și-au pus și mãști; 

Deciși sã ducã-o luptã-adevãratã, 
Ei și-au format, pe datã „gãști” și „gãști”. 

 
Și-așa organizați, au prins putere, 

Curaj, îmbãrbãtare și tupeu 
Sã-și facã legi, sã aibã și avere 

Și chiar mai mult: un singur Dumnezeu 
 

Privat, al lor, sã-i apere de gloatã, 
Cãci sunt și ei ființe cu nevoi 

Și vor, aici, o viațã-mbelșugatã, 
Iar nu acolo,-n viața de apoi! 
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Pe când pãrea problema lãmuritã 

Și tot Parlascandalul aplanat, 
Plutea prin aer curva de ispitã 

Și, iar, nebunii-s de ne-nduplecat. 
 

 
La Casa Popularã iar se strigã, 

Cã este și firesc și crucial, 
Și chiar Regulamentul îi obligã 

Sã fie, fiecare... anormal. 
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CEAŢĂ MIORITICĂ 
 

În Anglia mulţi românaşi învaţă 
Să facă ce nu pot la ei în ţară, 

De ciudă toţi vecinii să le moară: 
Prin ceaţă, cum să se descurce-n viaţă! 

 
Cum unii-aici-aveau o soartă-amară, 

Căci au uitat şi gustul de dulceaţă 
Şi drumul, de-altădată, către piaţă, 

Mai bine dorm prin Londra într-o gară! 
 

Dar cei care se-ntorc constată-n vreme 
Că nu mai este iarba verde-acasă 

Şi gura cea de rai acuma geme, 
 

Pe cel picior de plai mereu apasă 
A vremurilor – vechi şi noi – dileme; 

E ceaţa mioritică prea groasă?! 
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ODATĂ 
 

Toţi am fost nebuni, odată, 
Tineri când eram, feciori, 

Ne prindea nesomnu-n zori 
Când ne tulbura o fată. 

 
Des ni „se punea o pată” 

Şi umblam cu capu-n nori, 
Căci am fost nebuni odată, 
Tineri când eram, feciori. 

 
Azi, în cârja blestemată, 
Iar mai vrem acei fiori,  

Să se-ntoarcă-a vieţii roată; 
Nu să fim doar visători, 

 
Ci nebuni, măcar o dată! 
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RONDELUL IDILEI RATATE 
 

Când te-am întâlnit la apă, 
La pârâul din zăvoi, 

Am ştiut că o să-nceapă 
O idilă între noi... 

 
Te-am convins ce dor mă sapă: 

Să intrăm în apă goi! – 
Când te-am întâlnit la apă, 

La pârâul din zăvoi. 
 

Când mi-am spus „Acum nu scapă!” 
M-a făcut să mă înmoi 

Gura ta cu gust de ceapă 
Şi parfum de usturoi, 

 
Când eram acolo-n apă... 
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RONDEL DE PE IZA 
 

Câte flori pe Iza-n sus, 
După ce-au crescut frumoase, 

Toate-n Spania s-au dus, 
Să-ngrijească babe grase. 

 
Au „muncit din greu”, nespus, 

Să-şi dureze mândre case, 
Câte flori pe Iza-n sus, 

După ce-au crescut frumoase. 
 

S-au întors, nimic de spus, 
Zâmbitoare şi făloase, 

Dar acasă-au reprodus, 
După ce-au rămas borţoase, 

 
Câte flori pe Iza-n sus?... 
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DEGEABA 
 

Când seara mergi pe strada principală 
Și te gândești acasă că te-așteaptă 
Nevasta certăreață și „deșteaptă”, 

Ți-s pașii grei, împiedicați de boală. 
 

Cu-alura ta semeață și-nțeleaptă 
Încerci să-nvingi această lâncezeală 

Și calul vieții-l scuturi de zăbală, 
Să-ți fie mintea limpede și aptă. 

 
Și-apoi te-aduni ca omul, bărbătește, 
Și-ți spui în gând „Nu te lăsa, băiete!”, 
Dar parcă „nu-știu-cine” îți șoptește 

 
La birtul de la colț să te desfete; 

Degeaba te opui militărește, 
Te-mpinge-un vânt, al dracului... cu sete! 
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SĂ-I SPUN 
 

Se-apropie seara, încet ca o babă, 
În haine cernite, cu pasul de ceară 
Și zarea-arămie se stinge în grabă, 

Când lumea coboară pe-a timpului scară. 
 

Din soarele zilei o rază plăpândă 
Se lasă pe cerul pustiu aninată, 

Se-apropie seara-nsetată, flămândă, 
Ca haita de lupi din pădurea uitată. 

 
Pe străzi și prin parcuri chiar umbrele pleacă 

Și câinii se-ascund prin cotloane știute, 
Se-aprind felinare moderne, chiar dacă 

Pe bolta albastră ies turme tăcute. 
 

Un dangăt de clopot șoptește departe 
Că vine, iar, noaptea în urbea bătrână 

Și luna răsare din văile moarte; 
În ceruri, ca-n lume, e mândra stăpână... 

 
Îmi sting felinarul din colțul de vreme 
Și-n patul ei moale, dar fără cuvinte, 

O las pe frumoasa-mi la ea să mă cheme, 
Să-i spun la ureche: Doar prostu-i cuminte! 
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CUGETĂRI... ȘI PERLE 

 
 - Cocoșul  n-ar  cânta dimineața  dacă  gospodarul  
s-ar trezi  devreme. 
 - Dacă nu te duce capul este o problemă de 
transport. 
 - Nu săpa prea adânc, să nu-ți sapi rădăcinile! 
 - Voi regreta întotdeauna că m-am iertat când am 
fost tânăr... 
 - Abia când am ajuns la senectute am văzut urma 
pașilor mei rătăciți! 
 - S-a dat cu capul de pereții... cortului. 
 - Suntem prea cinstiți ca să nu fim și naivi. 
 - Când mă latră un câine, îmi aduc aminte de șefii 
mei. 
 - Am o mândră atât de scumpă încât nu-mi 
permit s-o cumpăr. 
 - Când fetele se mărită, mamele plâng... viitoarea 
soartă a ginerilor. 
 - La capul plecat sabia se rușinează. 
 - După atâtea ploi, vom avea cea mai mare recoltă 
de... broaște. 
 - Eu sunt nemuritor: îmi cresc mereu unghiile de 
la picioare... 
 - Românii sunt prea săraci ca să fie și proști. 
 - Prea ne-au călcat mulți în picioare ca să nu îi 
lăsăm și altă dată. 
 - Dacă găinile dorm liniștite – cocoșul a făcut 
armistițiu cu vulpoiul. 
 - Acolo, la capătul străzii, a dat colțul. 
 - Brazii noștri au crescut prea înalți ca să nu-i 
vindem. 
 - Din Capul Bunei Speranțe a mai rămas doar 
capul.  
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Nicolae David 
(n. 1938) 

 
 

Lecţii 
Mama graiul m-a-nvăţat, 
Şcoala mult l-a cizelat, 
Soaţa, ca să-i fiu pe plac, 
M-a-nvăţat şi ea… să tac. 
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Mulţi tineri 

Mulţi tineri, să-şi facă un nume, 
Îşi lasă familia baltă 
Şi pleacă orbeşte în lume… 
Şi-ajung şi pe lumea cealaltă. 

 
 

Caniculă 
Cer prognozele măsuri 
Pentru-aceste perioade: 
Ţara toată-i în călduri, 
Dar natalitatea scade. 

 
 

Codrul… 
Codrul, ca şi mândra mea, 
Poala ieri şi-o legăna; 
Astăzi mândra poartă blugi, 
Iar pădurea-i buturugi. 

 
 

Dorinţă zodiacală 
Fecioară sunt, cu dor de ducă, 
Aştept Săgetător cu arc de aur 
Şi-un Peşte care să-mi aducă 
  … un Taur. 
 
 

Problema modei 
În vremea asta care vine 
Problema modei nu-i banală: 
O damă, ca s-arate bine, 
Preferă pielea naturală. 
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Viaţa 

Viaţa ei a fost să fie 
Tot mereu o tragedie, 
Că trei soţi a îngropat; 
Doar amantul n-a schimbat. 

 
 

Căsnicia unora 
Căsnicia e normală, 
Ne-nţelegeri nu au loc, 
Cuminţenia-i totală, 
Că se-nşală reciproc. 

 
 
Prin coduri… 

Prin coduri noi, portocalii, 
Se-anunţă ape-nvolburate 
Şi însoţite de stihii, 
Dar şi cu-alegeri disputate. 
 
 

Mulţi 
Mulţi edili, ce-s azi în ţară, 
Vor ca hoţii să dispară; 
Prea le face-a lor iuţeală 
Concurenţă neloială. 

 
 

De la mine 
Pentru timp de pomenire 
La copii las ce se poate: 
De la mine, moştenire, 
Doar facturi neachitate. 

 



Cenaclul Umoriştilor Sibieni „Nicolaus Olahus”           Mușchetari după 45 de ani 

 28 

 
Hotărârea echipei 

De-acuma niciun jucător 
Ei nu mai vor să vândă, deci 
Voinţa este-a tuturor: 
Vor vinde numai câte-un meci. 

 
 
Ajutorul soţiei 

Răbdător, mereu condus, 
Când grăbit şi când la pas, 
Ea te-a dus mereu mai sus, 
Când de mână, când de nas. 

 
 

 
 

 
Hotărâre 

Timpul e să mă mărit 
Cu acelaşi fost al meu, 
Nu suport la nesfârşit 
Liniştit să-l văd mereu. 
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Noul guvern a propus 

Ca să meargă bine treaba, 
El puterile-şi adună 
Şi-a ţinut morţiş să pună 
În guvern pe Ali Baba. 
 
 

Mireasa 
Mireasa mea,-ntre alte soaţe, 
Se vede clar că-i cea mai cea: 
O trec, de drag, pe uşă-n braţe, 
Să văd de-acum de este grea. 

 
 
Un gând despre soț 

Tip dotat cu-al forței har, 
Cu un trup vânjos și tare, 
Numai mușchi e, bine, dar 
Unde eu aș vrea, nu are. 

 
 

Azi 
Unei fete, scump odor, 
I-am fost prim învățător, 
Cu alura-i de fecioară, 
Azi la mulți e profesoară. 

 
 

În mariaj 
Și în mini și în fotă 
Se vrea numai cea cu dotă; 
Când e vorba de bărbat 
Se vrea numai cel dotat. 
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 Tranziția 
  Un guvern cu mare fală 
  Prin tranziție ne duce: 
  Țara e „originală” 
  Că ateii își fac cruce. 
 
 
 
 Un epigramist 
  Vrea în epigramă as 
  Cât mai iute să devină 
  Și făcut-a primul pas: 
  Și-a luat o balerină. 
 
 
 
 Ai cui sunt bătrânii? 
  Până ieri, în facultate, 
  Am ținut pe-al meu copil, 
  Azi, când mare-i în etate, 
  El mă ține... la azil. 
 
 
 
 Trag 
  Și demnitarii de pe-aici 
  La carul țării trag spre UE, 
  Efortul lor degeaba nu e, 
  Da-i greu la deal cu boii mici! 
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 Un țel 
  Când ai un țel curat, frumos, 
  Privești la cei din primul rând, 
  Cum noi, cu Europa-n gând, 
  Privim la „Țările de Jos”. 
 
 
 
 Drumul 
  Linie bătătorită 
  Ce spre țintă duce drept 
  De-i călcată de-un deștept, 
  De nu, mulți o dau cotită. 
 
 
 

Peste altele 
Alte prețuri, alte ploi 
Dau târcoale pe la casă, 
Peste alte mari nevoi 
Leul greu mai greu apasă. 

 
 
 
 Secretara 
  Bună la claviatură 
  Și la dans ușor în pas, 
  La paharul cu glazură 
  Și la dus pe șef de nas. 
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Aurel Domide - Şănţanu 
(n. 1933) 

 
Încurajare 

De ce să-ţi pară rău că mori, 
Când preotul mi te răsfaţă 
Spunând, convins, de-atâtea ori, 
Că mergi în locuri cu verdeaţă? 
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Pe centură 
Fetiţele de pe centură 
Acceptă orişice măsură; 
Atunci când legea intervine, 
Măsura nu le mai convine. 

 
 
 
 
 
 Cu fete în armată 
  Dup-a ei organizare, 
  Cu fetiţe în armată, 
  Vom avea, precum se pare, 
  Tot un căpitan şi-un tată. 
 
 
 
 
 
 Dorinţa duduii 
  Îşi doreşte angajare 
  Doar la noi în regiment; 
  Nu aspiră la „mai mare", 
  Ci doar sublocotenent. 
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UNDE EŞTI TU, ŢEPEŞ DOAMNE? 
 
 

Guverne vin şi trec ca apa, 
Parlamentari se duc pe rând; 

De-o viaţă dusă-n libertate 
Românul e mereu flămând. 

 
 

Ţoţi cei ce vin ca trepăduşii 
În vorbe-aduc promisiuni, 
Iar tu rămâi în rama uşii, 

Îmbrobodit doar cu minciuni. 
 
 

Meşteşugit, cu importanţă, 
Îţi jură că sunt cei mai buni 

Când se înfruntă-ntre partide, 
E ca la casa de nebuni. 

 
 

Îi doare-n cot de neam şi ţară, 
De amărât pensionar, 

Iar a spera în vremi mai bune 
E, parcă, astăzi, în zadar. 
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Spectacol-circ e-n plină vară, 
Frângând speranţa pentru noi 

Şi balamuc în toată ţara 
Stârnit de lepre şi ciocoi. 

 
 

Văzând spectacolul argotic, 
De scârbă naţia-i cuprinsă 

Faţă de cei ce ne-au vândut 
La furi străini cu mâna-ntinsă. 

 
 

De-aceea, azi mă-ntorc în vreme 
- Stimaţi colegi, stimate doamne – 

Spre cel ce întrona dreptatea: 
Pe unde eşti tu, Ţepeş Doamne? 

 
 

Te cheamă naţia, Dracula, 
Te cheamă azi românii mei: 

Vin’ de ne scapă, Ţepeş Vodã, 
De hoţi, pungaşi şi alţi mişei! 
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VÂNDUTÃ ȚARÃ 
 
 

De ani mulți strãinii la noi dau nãvalã, 
Potop slobozit-au din funduri de zare, 

Sub slova din cronici dorm timpuri de falã, 
Mândria ni-i stinsã, iar datina moare. 

 
 

Vândutã-i averea și țara-i vândutã, 
Vândut tot ce-n urmã cu greu s-a clãdit, 

Guvernul, puterea cu inima slutã 
Amenințã-ntruna un neam flãmânzit. 

 
 

Nu-s bani pentru pensii, nu-s locuri de muncã, 
Ne ducem amarul de astãzi pe mâine, 

Strãinii au dreptul sã lase poruncã 
În ce mod pe masã putem avea pâine. 

 
 

Mi-e țara datoare, puterea zãludã, 
La noi FMI-ul abil dictator, 

Ca-n vremi de restriște mi-e țara feudã, 
Iar greul lovește mereu în popor. 

 
 

Prea mulți din aceia cu inimi de Iudã 
Mișelnici la suflet, de neam vânzãtori, 

De zbuciumul țãrii nu vor sã audã 
Bogații puterii, avizi, profitori. 
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În haitã oștirea mereu atacatã, 
Hulitã onoarea la cei ce-o comandã, 

Ce-a fost pentru țarã efort fãrã patã 
Azi prag umilinței, atacuri în bandã. 

 
 

Aceasta mi-e țara, aceasta-i puterea, 
Nevrednici toți cei ce-au condus-o și-o fac, 
Strãinii de neam nu-i știu astãzi durerea, 

Dar sfetnici din umbrã, ei fac și desfac. 
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Ioan Friciu 
(n. 1950) 

 
 
 
 O văduvă 
  Pe-al ei bărbat, atât de mult iubit, 
  În cimitir s-a dus să-l plângă, 
  Mormântul lui era părăginit 
  Și-atunci a plâns pe altul, lângă... 
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RONDEL GUVERNĂRII 
 

Cu „pălăria” lor prea mare 
Auz și văz li se astupă, 

Doresc acces la guvernare, 
Dar sunt ca pătrunjelu-n supă. 

 
Așteaptă-n ziua de votare 

Să poată ridica o cupă; 
Cu „pălaria” lor prea mare 

Auz și văz li se astupă. 
 

Ca să-și aducă bunăstare 
Pe unii pot să îi corupă 

Și-atunci nu este de mirare 
Că alt guvern urmează după, 

 
Cu „pălăria” și mai mare. 
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RONDELUL PUŞCĂRIAŞULUI 
 

Lui îi place-n puşcărie: 
Traiul este garantat, 

Nu mai doarme nemâncat, 
Viaţa-i pare-o jucărie. 

 
El mereu a tot furat 
Încă din copilărie 

Şi îi place-n puşcărie, 
Traiu-i este garantat. 

 
Cât la „mititica”-a stat 
A-nvăţat o „meserie” 
Şi acum să fure ştie 
Făr‘ să fie arestat; 

 
Nu mai vrea în puşcărie… 
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RONDELUL SOMNOROSULUI 
 

Ochii mi-au cãzut în palmã, 
Mã cuprinde somn de pic 
Și simțirea-mi este calmã, 

Totul mie-mi pare șic. 
 

Soața-mi zice o sudalmã, 
Toropit, nu mã ridic... 

Ochii mi-au cãzut în palmã, 
M-a cuprins un somn și pic. 

 
Capul mi-e-nfãșat în cealmã, 

Ea mi-a zis cã-s un mojic, 
Cã nu vreau s-ajut nimic, 
Când în casã este valmã. 

 
Ochii mi-s la loc... din palmã. 
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MENAJERIE DOMESTICÃ 
 

De multã cãldurã, 
aici în bãtãturã, 

nu vezi nicio figurã 
sau stârpiturã 

de pasãre, rațã creațã, 
mãcãnind de dimineațã, 

nicio gãinã 
trecutã peste gard de la vecinã... 

 
Nici nu cântã, 

nici nu mãnâncã, 
nu cotcodãcește, 

nu clocește, 
de nu plouã 
nu se ouã... 

 
Gãina și rața, 
legate cu ața, 
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stau în șurã 

ascunse de cãldurã... 
 

Vaca-n grãdinã 
rumegã-n surdinã, 

priponitã, 
paște liniștitã 

legatã de pociumb 
cu lanțul cel de plumb... 

 
Porcul cel grãsun, 

se teme de Crãciun, 
dar pânã atunci, 

înfulecã pe brânci, 
chiar de-ar fi stânci 
grãmadã în troacã, 

apoi fuge la rãstoacã 
sã se tavãleascã, 
sã se rãcoreascã. 

 
Cineva necheazã, 

pe toți ne sfideazã, 
acum în ceas de amiazã... 

Acel cineva, 
dinadins ar vrea 

sã fie un armãsar, 
dar nu-i decât 

un biet mãgar... 
plin de bãligar... 

 
El e negru, dar e vopsit cu var... 

Dac-ar fi mai ceacâr, 
Ai zice cã-i catâr... 
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Nicolae Ghinea 
(n. 1943) 

 
Precauție 

De se dă cu pietre-n tine, 
Nu te frânge dus de val, 
Strânge-le, că-ți prinde bine, 
E-nceput de piedestal. 
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Şi eu 
Umilită şi-nşelată, 
Cu săpun la frânghii pus, 
Strigă lumea-nfuriată: 
„Vrem guvernul cât mai sus!” 
 
 
 

Megalomanul 
Şi-a-nălţat statuie-n viaţă, 
Ca urmaşii săi să ştie 
Că n-a fost doar o paiaţă 
Monumentul de prostie. 

 
 
 

Culturnicii 
Alungat-au sistematic 
Imnuri, ode, Daciada 
Şi prezintă, democratic, 
Zi de zi, Ţiganiada. 

 
 
 

Haplea-n fireturi 
Că are-o rudă cocoţată 
Pe al politicului val, 
S-a-ntors Moş Teacă în armată, 
Dar în costum de general. 
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Avansare 
Avusese-un rost 
Că îl lăudai 
Pe un simplu prost: 
L-am făcut ditai… 
 
 

 
Băftoasa 

Soţul i-a plecat pe-afară 
Şi-a lovit-o iar norocul: 
Au rămas destui în ţară 
Ce se bat să-i ţină locul. 
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...da mulţi 

Feriţi-vă că fac prăpăd, 
Nu ştiu ce-i gestul amical 
În faţa ochilor când văd 
Un prost în... General. 

 
 
 
Împlinire 

N-avem motive de jelanii 
Cât îl avem pe Sam ca unchi, 
Să ia aminte toţi fazanii: 
Nu ne târâm! Stăm în genunchi. 

 
 
 

E greu 
Proştii şi nomenclatura 
De la noi şi alte state 
N-au putut fi daţi de-a dura 
Că au capete pătrate. 

 
 
 

Aşchia 
Înc-o vadră o dau gata, 
Uit de tot ce este etic, 
Să se bucure şi tata 
Că l-am moştenit genetic. 
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 Tupeu 
  Polițistul din comună 

Vrea să-l respectăm cu toții, 
Că se zbate și adună... 
Pentru el, ce fură hoții. 

 
 

 
Inocență 

Bazat pe dreptul garantat, 
Când a furat a mea simbrie 
Atât de mult m-am supărat, 
Că scriu acum din pușcărie. 

 
 
 

Homo lupus 
S-a dus naibii omenia, 
Azi, tot felul de ciraci, 
Lichidează sărăcia 
Omorându-i pe săraci. 

 
 
 

Invidie 
V-am făcut şi eu 
Profitori şi hoţi, 
Că mă simt mereu  
Depăşit de toţi. 

 
 
  



Cenaclul Umoriştilor Sibieni „Nicolaus Olahus”           Mușchetari după 45 de ani 

 49

 
 
 
 
 

 
 

OCTAVIAN-LIVIU HULEA 
(n. 1947) 

 
 Un chirurg 
  Eu sunt chirurg de zece ani 
  Și sunt dotat cu mâini abile, 
  La mine vin cei ce au bani 
  Și pleacă-acei ce mai au zile. 
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 Pescarul 
  Pescarul pare fericit 
  Când peștișorul el îl saltă, 
  Căci din născare-a moștenit 
  Să dea, ades, cu bățu-n baltă. 
 
 
 Paradox 
  Bruneții în mașini de marcă, 
  Părând onești și chiar integri, 
  Te-ndeamnă către o remarcă: 
  Și banii albi îi au cei negri. 
 
 
 Integrare 
  Cu un mers de „hopa-tropa” 
  Guvernanții spun: Pardon, 
  Vom intra în Europa, 
  Însă doar prin BABILON. 
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BLESTEM DE OM SĂRAC 
 

Din balegi și din cuib de cuci 
Răsar, ca viermii, politruci 

Și din haznalele cu bani 
Costume negre cu șnapani. 

Viteji ca musca la arat 
Și ne-ați mințit și ne-ați furat 
Și-ați pus pe noi și jug de boi. 

Blestem, blestem, blestem pe voi! 
 
 

Murdari în suflet și în gând, 
Cu ghearele averi strângând, 

Din flote, fabrici și uzine 
Voi ați lăsat numai ruine! 

V-ați gudurat pe lângă clerici 
Cu mănăstiri și cu biserici 
Și vile v-ați făcut, de soi. 

Blestem, blestem, blestem pe voi! 
 
 

Voi v-ați trădat și între frați, 
Ca voi și viermii-s mai curați, 

Ați dărâmat școli și spitale 
Ca să vă fie vouă moale 

Și v-ați brodit și parlamente 
Din licheluțe repetente 

Și ne-mproșcați doar cu noroi 
Blestem, blestem, blestem pe voi! 
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Ați omorât orice dreptate, 
Ați jecmănit tot ce se poate, 
Guvernul vostru cu miniștri 

E-adunătură de siniștri, 
Batjocura și umilința. 

A mai rămas la voi credința 
Ghiolbani de jafuri și gherțoi 

Blestem, blestem, blestem pe voi! 
 
 

Ați sărăcit o țară-ntreagă, 
Nici dracul să nu o mai dreagă 

Și din privatizări cu fumuri 
Ați tot lăsat lumea pe drumuri! 

Dar cum să faceți voi vreun drum 
Când urma voastră e doar scrum? 

La tâlhării vă strângeți roi! 
Blestem, blestem, blestem pe voi! 

 
 

Blestemul greu să vă lovească, 
Doar bube rele să vă crească, 

Iar ochii să-i aveți ca napul 
Și să vă roadă viermii capul! 
Să putreziți toți prin palate, 

Toți spulberați să fiți în toate 
Și să aveți doar oase moi! 

Blestem, blestem, blestem pe voi! 
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Titus Maiorescu 
(n. 1948) 

 
 
 

La unele procesiuni 
Când văd cum oamenii,-uneori, 
De la balcoane-aruncă flori, 
Atunci s-arunc și eu aș vrea 
Cu-o Margaretă (soacra mea). 
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Respect 
Îi port o foarte mare stimă 
Directorului meu inteligent: 
Memoria-l ajută permanent 
Și... nu mă uită de la primă. 

 
 
 

Căutându-mi muza, în parc 
Din natură mă „adap”, 
Vreau o poantă percutantă 
Și-n sfârșit „îmi vine-n cap” 
O castană, nu o poantă... 

 
 
 

Șefului meu  
Șeful meu, persoană bravă, 
Traiu-mi face tot mai greu: 
Pe când eu îl urc în slavă, 
El se urcă-n capul meu. 

 
 
 

 Virtute 
  De când Domnul l-a creat, 
  Toți ai lui l-au ajutat 
  Și s-a descurcat în viață 
  Neglijând orice povață. 
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Nicolae Mihu 
(n. 1936) 

 
Tatăl meu 

De când e văduv şi-l atrag 
Doar tinerele ce-ard văpaie, 
Mă-ntâmpină mai des în prag 
Cu-o altă mamă… de bătaie! 
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Norocul 

  Cum prea rar el m-a găsit, 
  Nu mi-a fost de ajutor, 
  Unul doar m-a nimerit, 
  Cred c-a fost norocul chior. 
 
 

Eu, ca soț ideal 
Cu un gând curat ca neaua, 
Când văd zorile superbe, 
Eu îi duc la pat cafeaua, 
Ea o macină și-o fierbe. 
 
 

Carnea s-a scumpit din nou 
Conchid acum – nu-i prima oară 
Şi constatarea-mi pare crudă –  
Că ruda de salam de vară 
E cea mai depărtată rudă. 

 
 

Iubita, către soldatul din Irak 
Ţine minte, nu uita, 
Cât vei sta prin ţări străine 
Şi pe-oriunde-ai patrula, 
Tu să te gândeşti… la mine! 

 
 

Unui medic orelist 
Că-i grozav şi-apreciat, 
Multe-am auzit, nu zic, 
Dar de când m-a operat 
N-am mai auzit nimic. 
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Încălzirea globală 

Pe globul nostru, convertit 
La vremea care-n goană trece, 
Constat că vremea s-a-ncălzit, 
Că s-a-ncheiat… războiul rece! 

 
 
Primăvara în parc 

Cum natura-i o-ncântare, 
Vine lumea în alai, 
Unii fac doar o plimbare, 
Alţii,-n schimb, fac guturai. 
 
 

Nevasta misoginului 
Nevestica-acestui domn, 
Când coboară-n zori din pat, 
E c-un ochi cârpit de somn 
Şi cu altul… de bărbat! 

 
 

Tânăra avocată 
Dreptul l-a făcut c-un rost, 
Dar în ţară n-a prins post; 
Însă-a reuşit afară 
Şi-azi e-n Occident, la bară! 

 
 

Bani albi pentru... 
De vorbim cu firi integre 
De-avantajele culorii, 
Cred că pentru zile negre 
Cei mai buni sunt... verzişorii! 
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Particularitate 

De doamna cea cu coasa lată, 
În ciuda calomniilor, 
Ştim toţi că-i specializată 
Doar în culesul viilor! 

 
 

Patronul cramei 
  Ca să-i ajungă vinul, des se-nchină, 
  La sfinţi le cere ajutorul, 
  Dar are o încredere deplină 

Doar în Ioan... Botezătorul! 
 
 

Adaptare la mediu 
Când zilele în ger se scald’, 
Romgazu,-n mod firesc, zic eu, 
Îşi ţine mâinile la cald, 
Vârâte-n... buzunarul meu! 

 
 

Noua agricultură 
Ţăranul nostru, brav bărbat, 
E-acum plecat şi-i ducem dorul, 
Când toţi vedem că la arat 
Mai ies doar cei cu PLUGUŞORUL! 

 
 
Hrăpăreţul 

A căzut în lac sărmanul 
Şi s-a dus ca bolovanul,  
Că din mâini, cum aduna, 
Nu era-nvăţat să dea! 
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Imunitate 

Tu, calorifer cu-alură 
De obiect în foc călit, 
Tu nu faci temperatură 
Nici atunci când eşti răcit! 

 
 

„La început a fost cuvântul” (Biblia) 
Azi ştie, sigur, tot pământul 
Ce ne-a dezvăluit Scriptura: 
„La început a fost cuvântul”, 
Şi-apoi a apărut... cenzura. 
 
 

Unui ESCU 
Nu crede în Divinitate, 
Dar când în viaţă-i la răscruce, 
Se face şi cu Dracu frate 
  ...de cruce! 

 
 
Logică de boem 

La miezul nopţii, ca orice chefliu, 
Revezi ce-ai de făcut, boeme: 
S-ajungi devreme-acasă e târziu, 
S-ajungi târziu e prea devreme... 

 
 

Căderea din Rai 
Când a Evei frunză lată 
A căzut de prima dată, 
Fost-a, pentru omenire, 
Cea dintâi descoperire. 
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Mercenariat 

Ziarele, nu chiar de rând, 
Aşa ca şi odinioară 
Şi în diaspora se vând, 
Dar ziariştii doar în ţară. 
 
 

La bacul lăudat 
Ea la bac s-a prezentat 
Cu încredere, voioasă, 
Însă tot nu l-a luat 
Că a fost c-o pilă roasă. 

 
 
La parastasul de 7 ani 

Pot şi-acuma demonstra 
Că simt zilnic lipsa ta, 
Că, de când t e-ai dus, bărbate,  
Numai gândul mă mai bate. 

 
 

Electorală 
Când spre urnă-şi ia elanul 
Candidatu,-ambiţiosul, 
Pentru-a apuca ciolanul 
Nu se lasă, pune osul. 

 
 

Necazul bunicii 
Când fulgii cad, că nu au frână, 
Iar ziua înspre noapte urcă, 
Ar toarce, însă n-are lână, 
Că numai geru-i dă de furcă. 
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Rugă 

Ieftiniţi, că-i legitim, 
Gigacaloria dură 
Şi vă jur c-o s-o primim 
 ... cu căldură! 

 
 

Clemență 
Pentru câte am făcut 
În regimul de-ateiști, 
Dumnezeu nu m-a bătut, 
I-a lăsat pe securiști. 

 
 

De Ziua Armatei 
Au consemnat doi furieri 
O sărbătoare de bonton: 
Că popi au fost – cam un pluton –  
Și un sobor de ofițeri. 

 
 

Noi, românii 
Trăind doar în creștine spații, 
Convinși că neamul nostru-i fain, 
Noi ne-am avut mereu ca frații; 
Așa ca Abel și cu Cain. 
 
 

Paradox 
Obișnuia, din tinerețe, 
Ca, dacă-i amărât,  
Nevasă-sa, o frumusețe, 
Să-i țină de urât. 
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Confuzie 

La sfinți, o spun ca să se știe, 
Deosebiri nu știu să fac: 
Că-i Sfântul Petru sau Ilie, 
Zău, pentru mine-i tot un drac. 

 
 
Conciliere 

Eu cred că soacra nu greșește 
Când, evitând zâzania, 
Ea stă și tace ca un pește... 
Din specia piranha! 

 
 
Eu și factura de gaz 

Gerul a-ntrecut măsura, 
Dar eu nici nu-l simt măcar: 
Până voi primi factura 
Sigur o să stau pe jar! 

 
 
Anunț umanitar 

Acelui ce-a pierdut, aseară, 
Un plic cu mulți dolari, în gară, 
În modul cel mai creștinesc 
Pe-aceasă cale-i mulțumesc! 

 
 
Cale lungă 

Pentru-un tub de alifie, 
Ce durerea-o să-mi alunge, 
Eu ajung la farmacie, 
Însă pensia n-ajunge. 
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Primărița 

Au cercetat-o cu temei 
Și repede și-au dat ei seama 
Că e ceva de capul ei: 
  Năframa. 

 
 
Medicul de familie 

I-a spus bătrânului firav 
Că pe la circă n-a mai dat, 
Dar moșu-ndată s-a scuzat, 
Că n-a putut, fiind bolnav. 

 
 
 Mândria fostului 
  Deși n-am viața prea ușoară, 
  Că sunt de mult pensionar, 
  Mașina-mi stă și-acum la scară 
  Și mă așteaptă... s-o repar. 
 
 
 Condiție 
  Tinere, să știi că-n viață, 
  Când termini o facultate, 
  Viitoru-ți stă în față... 
  De-ai pe cineva în spate. 
  
 
 Autocritică 
  Rămâne-un fapt de ne-nțeles 
  Că eu, deși sunt în etate, 
  Prin policlinici umblu des, 
  În loc să-mi văd de sănătate. 
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SOBIESKI ŞI VICTORIA DE LA CETATEA NEAMŢULUI 

 
Când poarta s-a desferecat 

Cu greu, că n-au uzat de cheie, 
Sobieski, marele bărbat, 
Zări-năuntru o femeie. 

 
- Ce caută aceasta printre voi? 

A zis privind spre Victoriţa. 
O iau ca pradă de război, 

Deşi-i firavă copiliţa. 
 

În ziua-n care au plecat 
I-a spus un pan, c-un zâmbet lat: 

- Mărite Domn, armata, noi, 
 

Ajunşi acas’ vom confirma: 
„Victoria a fost a ta! 

Şi-apoi, pe rând, la încă doi.” 
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ŞARPELE ŞI PAPAGALUL 
 

Un şarpe mic, dar viguros, 
Văzând un arbore frunzos 

Cum altul nu-i, 
S-a-ncolăcit pe trunchiul lui 

Şi, uşurel, 
Lipit de el, 

Având şi-al frunzelor suport, 
A reuşit c-un larg efort 

Să se plaseze sus 
De tot, 

Pe unde, eu socot, 
Că neam de neamul lui 

Recunoscut, 
N-a fost văzut. 

 
Un papagal şocat 

L-a întrebat: 
- Tu cum te-ai ridicat atât? 

- Eu m-am târât. 
- Tu crezi ce spui? 

În viaţa mea eu am văzut 
Destui 

Ce s-au târât, s-au ploconit, 
S-au umilit, 

Pe lâng-un şef, 
Un găgăuţ, 

Aceştia zic că s-a târât 
C-un jug pe gât 

Şi-atât. 
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Dar şarpele, pe dat, 
I-a replicat: 

- De stai să chibzuieşti 
Cu tact şi cu măsură, 

Uşor deosebeşti 
Un târâtor de-o târâtură. 
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IZVORUL GELOZIEI 
 

O linişte trândavă 
Pluteşte-n zări senine 
Şi n-auzi cânt de slavă, 
Nici zumzet de albine. 

Chiar apa stă-n zăbavă, 
Iar vântul se abţine. 
E-o linişte de criptă 
Curată, clară, rece 
Şi-n aer stă înfiptă 

Chiar vremea ce nu trece, 
Ci arde ca-ntr-un sfeşnic 

Mereu, la infinit, 
Că însuşi Duhul veşnic 

Se-arată plictisit. 
Adam, ca vechi localnic, 

Culcat sub bolta-albastră, 
Privea la măr şăgalnic 
Şi-şi mângâia o coastă. 
Dar Eva, foarte-atentă, 
Văzându-i gestul pur, 
Constată conştientă 

Că înţelesu-i dur 
Şi-n vorbe măsurate 

I-a spus, ca soaţă castă: 
„Precum văd eu, bărbate, 
Tu ţi-ai mai da o coastă.” 
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RISIPIRI 
 
 - Uneori şi norocul loveşte cu copita. 
 - În ultimul mare război, cele mai ucigătoare 
bătălii s-au dat în Oceanul Pacific. 
 - Ridurile sunt urme lăsate de patina gândurilor. 
 - Dragostea scurtă provoacă suspine lungi. 
 - Şi proştii simt nevoia să-şi aleagă un lider. 
 - Cei mai pasionaţi psalmi au fost dedicaţi iubitei, 
nu soţiei. 
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 - Ca să se încălzească, omul îşi bagă tot mai adânc 
mâinile în buzunarele Terrei. 
 - Când e vorba de penetrare, burghiul nu are 
calităţile pilei. 
 - Doar crengile cu rod se îndoaie, cele uscate se 
rup. 
 - De laşitatea noastră tragem la răspundere 
struţul. 
 - Germenele cochetăriei apare, uneori, chiar şi 
într-o scoică. 
 - Pluralul egoistului ia, uneori, forma căsniciei. 
 - Până la urmă, mătura tot la gunoi ajunge. 
 - Lovitura care a marcat definitiv viaţa omului a 
fost dată de un măr. 
 - Cel mai suav instrument de percuţie rămâne, 
totuşi, inima. 
 - În călimară poveştile stau lichefiate. 
 - Nu toate toasturile au gustul şampaniei. 
 - În dragoste nu se dau examene la fără frecvenţă. 
 - Pomul cunoaşterii are, uneori, poame care ne 
strepezesc dinţii. 
 - Ceasul rău nu întârzie niciodată. 
 - Faţa adevărului este mereu senină. 
 - Ca să mă simt bine, nu am fost judecătorul 
propriilor mele greşeli, ci doar avocatul. 
 - Lacrimile nu spală obrazul, ci-l brăzdează. 
 - La plata fericirii nu se utilizează mărunţişul. 
 - Natura încă ne suportă. Ea dispune de mult 
timp. 
 - Dacă încălecăm asinul, trebuie să-i acceptăm 
nazurile. 
 - Nu toţi cei ce privesc cerul se sprijină de cruce. 
 - Eutanasia, atenţionarea morţii că are un lapsus. 
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 - Chiar şi creierul îşi are debaraua sa cu vechituri. 
 - Aforismul este un diamant cât un grăunte de 
nisip, ce are greutatea creierului uman. 
 - Murdăriile vieţii nu se spală, se condamnă. 
 - În artă nu tot ce e simplu e şi ieftin. 
 - Tinereţea este o stare în care natura a făcut o 
investiţie cu bătaie lungă. 
 - Copacii uscaţi sunt ascunşi de pădure. 
 - Singurii sclavi care s-au ridicat legal deasupra 
tuturor au fost cei care au ridicat piramidele. 
 - În colivie unele păsări fac ouă, dar nu-şi fac cuib. 
 - Realistul are voinţă, visătorul dorinţe. 
 - Când scapără mintea, sar idei. 
 - Pleoapa este oblonul ochiului, curios, pe timpul 
nopţii. 
 - Nu poţi să zbori cu pene străine. 
 - Drumul ştiinţei a fost des întunecat de fumul 
rugurilor. 
 - Norocul vine cu carul, dar se distribuie cu 
pipeta. 
 - Unele dureri au stat în aşteptare până au 
îmbătrânit. 
 - Prea repede îşi ia pământul înapoi ceea ce a 
investit în noi. 
 - Multe fire de nisip de pe plajă se cred sămânţă 
de perle care au pierdut şansa. 
 - Dăruieşte-te societăţii, dar nu te vinde. 
 - În oraş ultimul mijloc de transport rămâne, 
totuşi, dricul. 
 - Cu greu poţi ieşi din ghearele unui binefăcător. 
 - Cel care are puncte de sprijin are şi puncte de 
vedere. 
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 - S-a oprit arsul pe rug pentru că nu mai avem 
păduri. 
 - Înţeleg singurătatea doar când aud tăcerea 
lucrurilor. 
 - În disputa dintre ou şi găină cocoşul a fost 
sacrificat. 
 - În îngusta cutie craniană prostia se simte în 
largul ei. 
 - Se pare că din promisul palat al fericirii s-a 
construit doar subsolul. 
 - Când în cale întâlneşte un dig, nestatornicia apei 
se transformă în lumină. 
 - „Nimic nu este imposibil” – spune cel ce nu face 
nimic. 
 - Dumnezeu a făcut din haos lumea, omul 
încearcă să facă din lume haos. 
 - Cu gândul la viaţa de apoi, unii oameni uită să 
mai trăiască. 
 - Uneori, miniştrii cad în ridicol, dar din scaun nu. 
 - „Dacă nu poţi arde ideea, arde-l pe eretic!” 
 - Omul care nu ştie unde este infinitul îl ignoră. 
 - Ceaţa nu-i altceva decât un aer care nu a fost 
aerisit. 
 - Nopţile albe îţi aduc numai gânduri întunecate. 
 - Chiar și dragostea oarbă nimerește patul. 
 - Lui Adam nu i-a rămas mărul în gât, ci cotorul. 
 - Coşmarul este un vis decapitat de două gene. 
 - După furtună, natura se destinde în curcubeie. 
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Liviu Modran 
(n. 1948) 

 
CORNU’ LUNII  

 
 
 

- Ia-ți carnetul de notițe Maria! o îndemnă colega. 
- Ce ai tu?! Ești nebună?! se împotrivi femeia. 
- Ai uitat că azi avem ședință de comitet? Ai uitat?! 

insistă ea scuturându-și zulufii blond-platinați. 
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Tăcere mormântală din partea interlocutoarei. 
- Ce-i vei spune tovarășului Jugastru dacă vei lipsi? 
Maria ridică din umeri. 
- Că ai dormit? Trezește-te! 
Maria bâjbâi cu mâna sub pernă. Palma ei se strânse 

în gol, căci nu găsi niciun carnet. Se ridică în șezut. 
- Iacă, Geta, că nu mai dorm! De ce te iei de mine!? 
Sări în papucii de casă și îi târșâi, alunecând spre 

baie. Dreptul evadă și se pierdu pe coridor. Aprinse 
aplica de deasupra oglinzii și se clăti pe față și la 
subsuori cu apa rece. Aruncă halatul pe mașina de 
spălat, îmbrăcă treningul, trase în picioare tenișii. Sărind 
două trepte deodată, goni spre ieșire, trânti ușa intrării 
în spate și yala țăcăni sec pe când ea cu elan 
adolescentin fugi pe dalele aleii peste care merii 
proiectau umbre întunecate. Câinele se opri din 
urmărirea ei numai atunci când plasa de sârmă a porții îi 
atinse botul. Urcând în fugă panta ce ducea spre 
Observator, ajunse în stația de unde trebuia să ia 
autobuzul 4 spre zona industrială. Stația nu era 
iluminată, dar contabila Maria nu se îngrijoră. „Normal, 
populația de la oraș face economie de energie pentru 
producție.“ Așteptă să audă duduitul greoi al motorului 
și să apară distrugătorul cu candele aprinse la geam, 
purtând două tuburi de torpile deasupra. „Pentru 
economie au trecut motorul să funcționeze cu gaz.“ 
Frigul o pătrundea și abia acum observă că peticele de 
zăpadă atestau venirea iernii. „Lucrăm la foc continuu“ 
lătră Jugastru, șeful de la turnătorie, apoi adăugă 
laitmotivul: „Modelatorii și formatoarele se zbat în hala 
poluată și funcțioarii stau la taifas în birouri și beau 
cafele“.  
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„Poftim, acum nu mai am voie să beau nicio cafea!“ 

își zise Maria. „Tovarășe Jugastru, de fapt îi stătea pe 
limbă Nae Tractoristu, așa cum toți colegii îl porecleau, 
noi ne dăm toată silința. Cei de la aprovizionare sunt de 
vină, întârzie cu materialele.“ „Să taci, nu critica, mai 
bine fă-ți autocritica! Sfidezi politica partidului. Vezi că 
te pot interpreta“, rosti șeful cu un ton răutăcios. În 
vestiarul unde se țineau ședințele operative un 
dreptunghi de mătase de-un roșu incendiar evidenția 
lozinca atât de pură în literele albe:  

DAI ÎN MINE, DAI ÎN TINE, DAI ÎN FABRICI ȘI UZINE, 
DAI ÎN ȚĂRANI ȘI OGOARE,  

DAI ÎN CLASA MUNCITOARE! 
„Dar s-a făcut frig de-a binelea și cursa patru nu mai 

vine?! Nu se poate, nu se poate! La ora unsprezece 
începe schimbul trei. Pe noi din birou Tractoristu ne are 
sub ochi, dar cine-i urmărește pe turnători? Iacă cum un 
macaragiu  a  așezat  oala  de  6,5  tone  pe  Prepeliță  și 
zob l-a făcut! Protecția muncii a anchetat și tot mortu-i 
vinovat! Ce-a căutat să tragă un soi pe platoul de 
turnare?” rosti Maria cu voce voit tare, pentru a-și face 
curaj, dar vorbele ei se pierdeau în întuneric.  

Frigul îi înroșea obrajii, o pișca de bărbie și de lobii 
urechilor, îi amorțea degetele de la picioare și palme reci 
îi mângâiau pulpele. Deasupra, stele înțepenite vegheau 
asfaltul șoselei acoperit cu gheață murdară și luna curba 
două coarne; pe unul îl rodea o veveriță cărămizie 
sunând din zurgalăii aninați de coada stufoasă. 

„Știți ce?” luă Maria martoră colectivul întreg. „Dacă 
nu este nimeni în stație și dacă patrule nu vine înseamnă 
că s-a dat zi liberă. Poate serbează ceva revoluționar 
despre care eu am uitat. Mă întorc acasă și verific în 
carnețel!” 
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 O luă înapoi, alunecă și căzu în genunchi pe un 

derdeluș înghețat. Un câine scutură de fulgi peruca-i 
creață deasupra ei pentru a-și saluta un ștrămoș 
ciobănesc.  

- Ce faci Mario?  Tocmai pe derdedelușu’ copiilor 
ți-ai găsit să cazi? Mergi acasă nu mai fă pe lunatica! 
mârâi patrupedul. 

- Eu, lunatică? Numai să dai tu ochi cu șeful meu, 
Tractoristu și vezi tu pe unde mai scoți blana! Nu cu 
vagabonzi, ca tine, construim socialismul. Cincinalu-n 
patru ani și jumătate! 

 Ajunse în fața porții. Surpriză teribilă, nu exista 
nicio clanță, numai un mâner rotund, care nu se rotea. „A 
înghețat!“ gândi ea. Căută să sune, dar policarul întâlni 
numai piatra rece.  

- Unde este soneria? țipă ea nedumerită. Numai 
ieri aicea era. Doamne Sfinte, noaptea doar avem curent, 
îl întrerup numai între șapte și zece seara. 

Zguduind poarta și, pipâind stâlpii, o umbră se 
apropie și o mirosi de dincolo de gard. 

- Latră Zoro! Latră să îmi deschidă copiii! 
Dar Saint-Bernardul se mulțumi să se gudure. 
- Dracu să te ia, cât te-ai mai făcut de negru ca să 

nu te văd noaptea! Parcă aveai pete albe odată?! 
Pe stradă nu se clintea țipenie de om și Maria, 

disperată, încercă să improvizeze. „Să fi fost în satul 
natal mă cocoțam pe o căpiță de fân și îmi dădeam 
drumul.“ Dădu roată gardului din panouri de sârmă 
prinse în stâlpi de beton. „Doamne, până dimineața 
îngheț afară și nimeni nu o să știe de mine.“ 

Maria începu să se cațere pe stâlpul de electricitrate 
introducînd câte un picior într-o decupare și ținându-se 
cu mâinile de cea superioară.  

 



Cenaclul Umoriştilor Sibieni „Nicolaus Olahus”           Mușchetari după 45 de ani 

 76 

 
 Ajunse în șfârșit deasupra acoperișului garajului. 

Își făcu vânt și ateriză asemeni unei pisici în patru labe. 
În casă, nepotul Remus întorcându-se de la WC, îi văzu 
silueta umbrind cornul luni. Tropoti înapoi spre 
dormitor și înainte de se vârî sub dună apucă să zică 
speriat mamei: 

- Mami, o vrăjitoare s-a cocoțat pe garajul nostru și 
vrea să fure luna! 

- Ți-ai zis rugăciunea? Sigur că ai uitat-o și de-aia 
visezi urât! 

- Ba, nu! Chiar că am zis-o! Dar vrăjitoarea de astă 
dată există și s-a cocoțat pe garaj să apuce luna de corn! 

- Dormi puiule! Fă cuminte cruce, ca să nu visezi 
urât! 

Maria nu se putu menține pe tabla acoperișului 
glazurată cu promoroacă, alunecă și ateriză jos. Norocul 
ei fu în Zoro, ce curios o pândea și nu apucă să se 
ferească numai după ce îi căzu femeia în spate. Maria se 
pomeni călare pe Saint Bernardul de optzeci de 
kilograme care, surprins, o luă la goană. Atunci corpul ei 
alunecă pentru a bufni cu dosul pe iarba sticloasă. „O 
Doamne“, își zise. Lipăi cu tenișii până la ușă unde 
începu să bată cu pumnul. Câinele cu perucă se 
apropiase de gard și hămăia la Zoro, ce îl privea cu 
îngăduință. Într-un târziu Zoro lătră atât de tare de 
parcă clopotul cel mare al catedralei ar fi fost tras. 
Atunci se aprinseră luminile la etaj, apoi la parter și cei 
ai casei apărură în prag. 

- Bunico, nu știam că ești vrăjitoare, glăsui Remus 
cu ochii cât cepele. 

- Mamă, ce cauți noaptea pe afară în miezul iernii? 
duse fiica ei, Rodica, palmele la obraji de mirare. 

- Lucrez în schimbul trei și trebuie să ajung la 
atelierul din vale! 
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- Cuum? Ohhh, mamă! Dumneata ești de zece ani la 

pensie! 
- Fugi de-aici! Nu te cred! La pensie, eu?  
- Ți-ai uitat ochelarii la oglina din hol, adăugă 

ginerele Dan. 
Maria își puse ochelarii și nu putu să se recunoască. 
- Mama, intreprinderea ta, Înfrățirea, nici nu mai 

există. Acum e un teren viran! o lămuri fiica. 
- Nimeni nu mai lucrează în trei schimburi ca în 

comunism. E democrație! adăugă ginerele. 
- Cum ai zis? Ce naiba mai poate fi și asta? 
- Adică fiecare face ce vrea! 
- Ce credeți voi?! Că m-am trezit și am umblat 

noaptea de nebună? 
- Nu, mamă! Dar ai visat ceva și ai crezut că visul 

ăsta e realitate. Și asta nu se poate… 
Copilul Remus se juca c-un breloc reprezentând o 

veveriță cu coada stufoasă ce rodea o banană. Maria își 
găsi pe noptieră jurnalul. Notă pentru ziua de mâine:  

11.02.2017 Memento! Sunt la pensie și nu mai merg 
deloc la servici. Ai grijă, draga de tine, nu cumva să nu te 
plictisești!  

Trase la loc perdeaua, nu înainte de a observa cum 
pe cer rânjea fățarnica lună. Și cornul ei depărtat și 
intangibil îl rodea o veveriță jucăușă ce-și flutura 
capricios înfoiata coadă înălțată precum un stindard. Din 
bloc-notesul cu jurnalul alunecară chitanțe și un petic de 
hîrtie gălbejit.  Pe  el,  cineva,  de  care  nu  reuși a-și 
aduce  aminte,  mâzgălise  cu  creion  chimic:  „Ce 
zimbru’-ntunecos!/ Cu cornu-i argintând al nostru os/ 
urmând poteca-i de lumină/ în tălpi încolonam cizme de 
tină“. Scriitura se lățise și trecuse pe verso.  
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„Ce mai prostie! Și habar nu am cine a putut fi?!“ își 

zise bătrâna.  
Și, tot răsucind hârtiuța, o mototoli în drum spre 

toaletă și, ajunsă acolo, o azvârli în ochiul de apă al 
vasului de closet. 
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RETEZAT 
(dedicată brigadei „Divertis”) 

 
 Personaje: Moderatorul, Ecologistul – 
Frunzăverde, Baciul – Bucurel, Tirolezul – Franz, Fata 
pădurii – Ilona. 
 Decor: pe ecran apare un peisaj montan din 
Retezat cu un versant acoperit de iarba unei pășuni pe 
care paște o turmă de oi. 
 Moderatorul: Avem în fața noastră pe 
reprezentanții unui grup de manifestanți pașnici 
minoritari. Ei rămân în stradă și spun că nu vor pleca 
acasă până ce nu li se satisfac revendicările. Amenință 
chiar cu greva foamei. Îi rog să se prezinte în fața 
dumneavoastră, a spectatorilor. Poftiți! Cine este 
primul? 
 Frunzăverde: Eu sunt primul, sunt Johny 
Frunzăverde, deputatul Coaliției Naturist-Ecologiste și 
semnul nostru electoral este bradul, să nu ne confundați 
semnul cu molidul la care acele nu sclipesc așa de tare. 
Mottoul nostru: „Votați bradul cu frunza mereu verde!“ 
 Moderatorul: Dar Johny nu e prenume 
românesc! 
 Frunzăverde: Johny nu este prenume românesc, 
dar se poartă. După 89 mulți copii au ales prenume 
europene pentru părinți, adică nu străine! 
 Moderatorul: Fii serios domnule, cum să aleagă 
copiii prenume la părinți?! 
 Frunzăverde: La început pare chiar invers, adică 
copilul e mic și nu poate să își manifeste cu maturitate, 
în deplinătatea facultăților mintale, care încă nu au 
apărut, dreptul la libera alegere.  
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 Situația durează până ce merge la școală și vede 
scris numele în catalog. Aici primește foarte multe 
drepturi și, cum controlează profesorii, pe director, mai 
apoi poate controla și părinții. Nu vă uitați la legi, astea 
se aplică retropasiv... 
 Moderatorul: Retroactiv?! 
 Frunzăverde: Nu contează activ, pasiv că sunt 
ambele, la părinți primul la copii al doilea. Activitatea 
neliniștită fizică scade cu vârsta. Și, cum pe băiatul meu 
îl chema Johny, nume dat de soție și ea nu s-a putut numi 
Johnica că nu sună bine, doamna n-a vrut nicicum, m-am 
trezit că nu mai am numele de Nae, a trebuit să fac 
schimbarea retroactivpasivă zisă rocadă. Eu am devenit 
Johny și copilul Nae. 
 Moderatorul: Dar ecologia se ocupă numai cu 
natura, nu-i un pleonasm denumirea coaliției? 
 Frunzăverde: Ați rămas în urmă. Mai nou, 
ecologia se ocupă și cu educația omului că aceștia strică 
natura. Educația se face în special la adulți, că știți cum 
este când suntem așa mici (arată cu palma) părinții sunt 
duși la serviciu, apoi când suntem la școală nu vă zic că 
am mai zis și nu mă repet! Avem membri și simpatizanți 
și peste hotare, dintre care Johny cântă: „Green, green 
grace of home“, adică pe limba autohtonă: „Iarba verde, 
verde de acasă”. 
 Moderatorul: Într-adevăr așa este, dar parcă îl 
cheamă Tom Jones. 
 Fruzăverde: Îl cheamă cum îi cheamă pe 
irlandezi, important este că m-am ales cu numele lui. Și 
la noi iarba este tot verde, numai nu de două ori ca la ei, 
unde plouă mai mult, dar nu cântă nimeni despre iarbă, 
deși trăim „pe-un picior de plai, pe-o gură de rai“. 
 Moderatorul (către baci): Dumneavoastră ce 
părere aveți? Este bine la noi? 
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 Bucurel: Este bine spre foarte bine! Am un cojoc 
gros din două oi, un clop și o bâtă de alun. Am avut una 
de corn, moștenire de la bunicu' dar s-a crăpat când m-a 
luat la trântă moș Martin. 
 Moderatorul: Bine, înțeleg că trânta este un 
sport tradițional la români și popular la moldoveni. Dar 
după cunoștința mea este o luptă dreaptă, nu se folosesc 
arme primitive, precum bâta. 
 Bucurel: Nu folosim arme primitive deloc, numai 
că Martin era mai primitiv ca mine. Nu aș fi folosit bâta, 
dar Martin era un urs carpatin prea matur, deci mare de 
tot. Și înainte să dau ochii cu el a mai trântit doi turiști. 
Acuma ei au și cruce. Pe cruci stă scris după nume: 
TRÂNTIT DE URS, așa că nu era o trântă dreaptă! El 
campion la trântă și eu cu mâinile goale? 
 Moderatorul: Dar în sânul muntelui, în rest este 
bine? 
 Bucurel: Sigur că da. La sânul muntelui a supt un 
zmeuț, care când s-a făcut mare s-a bătut cu alt zmeu 
mai mișel ca primul pentru o fată frumoasă foc, pe la noi 
zicem și faină. Și din bătaia asta au aruncat cu niște 
stânci până au retezat vârful muntelui. Și așa a rămas 
muntele până la adânci bătrâneți, adică până în ziua de 
azi pentru că-i mult mai vârstnic ca noi. De atunci, nu ne 
mai deranjează nimeni să urce pe vârful lui că dacă nu 
are vârf nu au nici unde urca ca să înfigă steagul. La noi 
mieii nu mai sug, că i-am separat de oi. Turiștii stau la 
marginea pădurii, că mai afund nu se bagă bărbații să nu 
se răzbune pe ei fata pădurii. 
 Moderatorul: Numai pe bărbați, credeți?  
 Bucurel: Tot ce se poate, că ăia trântiți de urs tot 
bărbați au fost. Și cum ursul ăsta își are bârlogul prin 
pădure, precis nu știu unde, dar pe acolo pe undeva, mă 
gândesc că numai fata îl putea trimite.  
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 Însă la mine nu l-a trimis ea, a venit numai să 
înșface un cârlan, pe care  nu  l-a  mai  apucat,  că  au  
lătrat  și  câinii  și  atunci m-am repezit cu ciomagul la el. 
 Moderatorul: Câinii nu îi latră și pe turiști. Aveți 
mulți? 
 Bucurel: Numai (ridică trei degete în sus). Ca în 
poezia lui Coșbuc: „Trei, doamne și toți trei“. 
 Moderatorul: Chiar doreați mai mulți? 
 Bucurel: Nu s-a putut nicidecum. S-a dat o lege 
ca să nu ținem mai mulți, să nu hăituiască vânatul. Unul 
dintre ei e mic, negru, cu blana creață și pe ăla îl folosim 
numai la întors, cei mari sunt ciobănesc mioritic 
încrucișat cu vânător de munte.  
 Moderatorul: Foarte ciudat! Cum poți încrucișa 
un câine cu un vânător? 
 Bucurel: Păi cățeaua e mioritică, pentru că se 
ocupă de mioare, iar dulăul cred că era venit din altă 
parte că eu am stat de vorbă numai cu vânătorul. Tot din 
Bucovina se pare că era și câinele, că și pe acolo au 
munți pe care cresc oi și câini.  
 Moderatorul: Când ați venit în capitală și ce v-a 
plăcut mai mult? 
 Bucurel: Cel mai mult mi-a plăcut când am fost 
pe lângă ea. Prin ea am mai fost mai puțin, dar mai mult 
pe lângă ea. Că am luat-o pe ocolite pe centură și ne-am 
fi tot rotit, era coadă cât un șirag de camioane. 
 Moderatorul: Uneori se întâmplă să fie 
ambuteiaj. 
 Bucurel: Nu se întâmplă numai când ai butelii. 
Noi nu avem așa ceva la mașină. E Diesel curat, fără 
accize. Duceam niște glăji pline cu horincă și pălincă la 
manifestația oierilor, cum că parlamentul ne lasă numai 
cu trei câini să nu gonim vânatul.  
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 Câinii nu îl gonesc că au jujeu dar la noi e tocmai 
invers – vine vânatul la saivane să ne vâneze pe noi 
noaptea pe întuneric fără semnalizările de poziție 
aprinse. 
 Moderatorul: S-a comentat că v-ați comportat 
admirabil. 
 Bucurel: A fost nu ca pe un picior de plai, mai 
mult a fost gură de rai că, după ceva pahare, am încins o 
jienească. Dar ăia în mov ne-au împins cum că de ce 
jucăm și suntem veseli la o manifestație... că trebuie 
seriozitate. Și atunci, dacă ne-o căutat pricină, i-am 
împins și noi până la un gard mare după care stăteau pe 
cai alții tot mov. Am strigat: schimbați caii, dar ăia din 
spate se făceau că nu aud. 
 Moderatorul: Doamnelor și domnilor mă scuzați 
că nu v-am făcut cunoștință cu o domnișoară superbă, 
coborâtă la noi tocmai din creierul munților. Vă prezint 
pe fata pădurii. 
 Ilona (face o reverență): Servos tok! Eu vorbește 
bine românește, dar lipsă conversație că acolo sus nu 
prea am cu cine. Se zice că aș fi fata pădurii, dar nu prea 
corect. Eu sunt nepoată de la Ilona, iubita lui Apostol 
Bologa și revendic ca armata imperială să dea 
compensații pentru schimb de paternitate. Dacă bunul 
meu nu ar fi fost executat eu puteam alt destin. Pentru 
că pe atunci fidelitatea era fidea. Nu existau divorțuri ca 
acuma! 
 Moderatorul: Dacă nu fidelitatea, haideți măcar 
să aplaudăm sinceritatea la fata pădurii. Deci bunicul tău 
apare în Pădurea Spânzuratilor? 
 Ilona: Da! Pe atunci se murea cu spânzurătoare, 
încă nu s-a introdus grațiile de la pedeapsa cu moartea.  
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 Te spânzura ca prin America de primul copac, dar 
nu ca la ei, linșaj, ci judecată. Totu'n regulă! Da' amu, 
dacă au tăiat copacii nu mai au de ce spânzura?! 
 Moderatorul: Formidabil ce legătură face Ilona. 
Susține că pedeapsa cu spânzurătoarea s-a abrogat din 
cauza defrișărilor masive. Nu mai sunt copaci pentru 
spânzurați. 
 Bucurel: Și nici pentru câini, nici pentru câini nu 
mai sunt! S-au udat mulți pe ei pentru că nu au găsit 
reper unde să ridice piciorul. Așa că să nu taie copacii cu 
drujba prea jos, să mai lase cel puțin ciot... trei șchioape 
de la pământ.  
 Tirolezu: Jawohl! Dazvidania. Pa ruskii? 
 Moderatorul: Nu domnule, suntem români. Noi 
nu știm limbi străine. Pentru că dacă suntem patrioți ne 
păstrăm limba strămoșească. De ce întrebi pe rusește? 
 Franz: Drujba, Freundschaft, adică ce există mult 
la voi: prietenie! Cu străini ca mine aveți prietenie, dar și 
între voi? 
 Moderatorul: De ce întrebați așa ceva? 
 Franz: Văzut cum cel cu oile a ascuns 
motoferestrău' jos de la alun tăiat de el, pentru bătut cu 
Frunzăuscată. 
 Ilona: Și eu adormită în pădure, pe atunci era 
vară și cred că mai era verde. Și cum culcată de adormit, 
așa frumos, lejer la soare în „Somn la margine de codru“, 
deși codrul s-a dus demult... tot mai frumoasă și am 
clipit din gene, dar puțin privit printre pleoape. 
 Moderatorul: Vă uitați în oglindă? 
 Ilona: Toți știe că eram frumoasă. Așa a scris 
Grimm cu fratele. Și Frunză apropie de mine, eu dat 
părul la o parte că știam că el vrut sărutat pe mine! Când 
el plecat... 
 Moderatorul: Aplecat?! 
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 Ilona: Nu a plecat că abia a venit! Plecat (face 
semn cu palma îndoită) eu deschis ochii. Am grăbit puțin 
să nu mai fiu adormită. Și zis: tu nu pupat la mine până 
nu cumperi un colaci!  
 Frunzăverde: Și eu era să fac infarct când am 
văzut un colac glazurat pe munte. Dar l-am cumpărat 
numai cu glazură, fără nucă ca să am buze dulci. Trebuia 
să o sărut ca să se trezească! Pădure nu mai era deloc, 
era tăiată, așa că am găsit-o într-o poiană printre flori de 
câmp. Știam că sunt flori pe munte, așa că nu a fost 
nevoie să aduc un buchet de jos ca să o cuceresc. 
 (Ilona îi face cu degetul un semn șăgalnic lui 
Frunzăverde, care continuă către Tirolez.) 
 Moderatorul: Formidabil, doamnelor și 
domnilor! Colacii secuiești se vând și pe munte! 
 Ilona: Da, sigur! Toată țara împărțită și numai 
acolo găsit liber ca reprezentant la vânzări Kürtöscolacs. 
 Frunzăverde (uitându-se galeș la Ilona, zice 
către Franz): De ce ați venit tocmai din Tirol la noi? Ca să 
mă faceți frunză uscată? Sunteți în cârdășie cu ăștia care 
ne fură pădurile?  
 Franz (revoltat): Nu, eu sunt botanist, aici pe 
muntele Retezat aveți o floră mai bogată decât în Tirol. 
Ce-i drept, muntele îl mai aveți, dar păduri și fabrici nu! 
Rase, tunse zero! Asta obișnuință la mine. Cum în ierbar 
pun plante, flori, frunze uscate am uitat că 
dumneavoastră mai sunteți verde. Mai puteți fi, dar 
numai până la toamnă. 
 Moderatorul: Vă rog să ne convingeți că numai 
pentru floră ați venit tocmai din Tirol. 
 Franz: Nu pot să vă conving. Oricum, dacă vă arăt 
ce v-am adus nu o să mă credeți. Nu o să vă credeți 
ochilor! Am adus un spray în doze mari contra ursului 
carpatin. 
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 Moderatorul: Cu ce este încărcat spray-ul 
dumneavoastră, cu piper? 
 Franz: Nu, cu ce bea el: cu horincă și pălincă. 
Totul trebuie rezolvat pașnic, noi avem democrație cu 
ursul. Numai că ursul dobitoc nu știe de asta și ne atacă. 
Dar noi nu dăm lui cu bâta în cap, precum el. Noi dăm cu 
spray. 
 Moderatorul: Și are efect conținutul? 
 Franz: Imediat și ține cam o jumătate de oră. 
Fără pericol pentru animal. La plecare are capul mai clar 
decât la venire. Nu trebuie sedat, poate fi analizat și 
marcat. Dar să plecați înainte de trezire. Căci s-ar putea 
să mai vrea spray încă o dată! Luați măgarul de la el și 
fugiți. 
 Bucurel: Vă dau eu măgarul ca să fugiți. 
 Frunzăverde: Dă-ne mai bine Jeep-ul să nu ne 
ajungă ursul din urmă. Nu cred că el a venit din Tirol 
numai pentru asta.  
 Franz: Nu am venit numai pentru botanică. Eu 
sunt incognito președintele asociației locale care 
studiază OZN-urile. I-am convins pe extratereștri să 
pună la loc vârful muntelui ca să nu mai fie retezat. 
 Moderatorul: Nu zău, chiar vreți să credem 
fantasmagoria asta? 
 Franz: Nu cred românii orice promisiune? La noi 
americanii au turnat Sunetul muzicii. O credeți sau nu, 
asta așa a fost. Pe noi poate nu, dar pe americani trebuie 
să îi credeți, nu-i așa? Și acum vă cer permisiunea să vă 
cânt și să dansez ceva pentru cowboys. 
 (Iolariu, iolariu, io la la la, îi cheamă și pe ceilalți 
la dans. Dansează între ei, se învârt cu brațele încârligate 
și își schimbă locurile.) 
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AFORISME 
 

 - De râsul curcilor arată că și soțiile polițiștilor au 
voie să râdă. 
 - Cine râde la urmă a pierdut mult timp. 
 - În lumea râsului bufonul este împărat și clovnul 
baron. 
 - Să râzi de mori arată că nu îți este frică de 
moarte. 
 - Rânjetul este râsul rău și stricat, care apare pe 
fața diavolului. 
 - Râs cu hohote se mai numește și râs în valuri. 
 - Nu micșorați sau stingeți luminile în sală la un 
spectacol umoristic. Vrem să ne vedem unii pe alții, să 
vedem fețele noastre râzând! 
 - Râsul este contagios, iar boala transmisă se 
numește buna dispoziție. 
 - Precum lucrurile, există și oameni fără coadă și 
cap. Diferența este temporală: oamenii și-au pierdut 
capul mai târziu decât coada. 
 - Am întâlnit în hipodrom un călăreț fără cap. Pe 
trotuar întâlnesc mulți călăreți fără cai. 
 - De mic mama îmi spunea: fii cuminte! Abia 
matur am înțeles că nu toți suntem cu minte. 
 - Toți cântă iubirea nimeni rațiunea. Desigur că 
iubirea presupune să îți pierzi capul. 
 - Chibritul este un bun exemplu pentru om. Dacă 
ai cap trebuie să mai și scânteieze. 
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 - A fi cu scaun la cap nu înseamnă să ții cu 
disperare de scaun. 
 - Cucuiul nu înseamnă că ai un cui bătut în cap. 
 - Numai politicienii își fac de cap fără a fi 
pedepsiți, pentru că ei dau legile. 
 - Îți faci de cap înseamnă că lenevești de ți-ai 
pierdut capul. 
 - Iubesc muzica și nu politica; înseamnă că doresc 
armonia nu discordia. 
 - Politicienii sunt din zodia berbecului, căci se bat 
cap în cap. 
 - Îi lipsește o doagă, este un butoi ce nu e întreg la 
cap. 
 - Unii nu învață, ca să nu devină grei de cap. 
 - Fiecare cioară își vede puiul frumos, dar nu știe 
că și el într-o zi va fi tot cioară. 
 - Tot prostul dă cu bâta dar, dacă are funcție, 
lovitura e mai eficientă. 
 - Zi de zi consoarta mă bate la cap și nu pot să-i 
explic să se uite în oglindă ca să vadă că ea e legată la 
cap. 
 - A-ți sparge capul cu o problemă nu înseamnă că 
până la urmă nu îi dai de cap.  
 - Dacă ești ocupat până peste cap, te poți debloca 
aruncând totul la spate. 
 - Pentru șoptitoare capul este făcut pentru a lipi 
pe laterale urechile. 
 - Bârfa este dama de companie a umorului. 
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Nicolae Munteanu 
(n. 1927) 

 
Doamna mea 

Pentru mine-i ca un zeu, 
Înger scump, ce să mai spui! 
Să mi-o ţină Dumnezeu 
… dar, pe cheltuiala Lui! 
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De ziua unui şef 

Un buchet cu flori mai rare 
Şi alese pe sprânceană 
I-am adus, că-i suflet mare; 
Merita chiar o coroană. 

 
 

Întâlnire cu domnul ministru 
Chiar de-s dintre umiliţi, 
Îl salut cum se cuvine: 
„Domn’ ministru, să trăiţi! 

… ca mine!” 
 
 

Viitorul 
Linia de-o ţinem dreaptă 
Şi c-o bună conjunctură, 
Viitorul ne aşteaptă 
Undeva… la cotitură. 

 
 
Cu leul nou 

Mi-au luat şi mie 
Astăzi, aşadar, 
Singura mândrie: 
De milionar. 

 
 
Celui care m-a turnat (cu consecinţe) 

Chiar de m-ai turnat mereu, 
Nu sunt supărat pe tine; 
Să te-ajute Dumnezeu 
  Ca pe mine. 
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Nedumerire 

Faptul mă înduioşează 
Şi mă simt cumva confuz 
Când femeile-mi cedează 
… Locul în autobuz. 
 
 

Resemnare 
Sunt bătrân şi înţelept, 
Într-atât cât spune cartea: 
Azi nimic nu mai aştept, 
Nici chiar moartea. 

 
 
Privatizarea 

Prin privatizare 
Ne-a rămas şi nouă: 
Degetul cel mare 
Între alte două. 

 
 

Ruga lui Adam 
Că m-ai izgonit din Rai, 
Doamne, te-aş ruga, ca omul: 
Vreau să duc, dacă îmi dai, 
Restul merelor şi pomul. 

 
 

Tratamente 
Doamna doctor – soaţa – 
Soţului blajin 
Îi salvase viaţa 
Să i-o facă chin. 
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Milostiva 

Cu grijă faţă de mireni -  
Că-i tare milostivă –  
Împarte tuturor pomeni, 
Dar fără de colivă. 
 
 

Unor politicieni 
Merită, în mod egal, 
Studiaţi pe îndelete 
Şi, pe urmă, val cu val, 
„Să-i împarţi în două cete…” 

 
 

Ascensiune politică 
Urcă spre un nou destin 
Doar cu-o pregătire vagă; 
Cercuri ’nalte îl susţin, 
Chiar de îi lipseşte-o doagă. 

 
 

Unor analişti politici la TV 
Lesne se acomodează 
Să lucreze pân’ la ziuă; 
Criza nu îi afectează, 
Au şi apă, au şi piuă. 

 
 

Criza 
Privind cu jind paharul, 
Oftă din greu, profund: 
„M-a năpădit amarul 
Şi criza-i pân’ la fund”. 
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Unui demnitar 

Nu uita – dacă socoţi –  
Şi bunic vei fi vreodată, 
Basmele pentru nepoţi 
Să le-ncepi: „A(m) fost odată...” 
 
 

Soţul avocatei 
Gândul mi se limpezeşte 
Dacă judec bine treaba: 
Soaţa mea pe bani vorbeşte, 
Numai eu vorbesc degeaba. 

 
 

La căpătâiul bolnavului 
Bolnavul când s-a spovedit, 
Aşa cum face-orice creştin, 
Un preot blând l-a miruit, 
Iar doctorul a spus „Amin!” 

 
 

Unei asistente medicale 
Ce zâmbet cald şi chip plăcut! 
Simţeam că inima îmi frânge 
Când, gingaş, mâna mi-a cerut 
... Să-mi recolteze-un pic de sânge. 

 
 

Răzbunarea beţivului 
Soaţa ieri l-a cam certat; 
El, să-i facă în necaz 
Şi s-arate că-i bărbat, 
A venit acasă treaz. 
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Scrisoare adresată soţiei 

Fără tine-s ca pierdut, 
Simt că viaţa mi se schimbă, 
Sunt stingher şi mai tăcut... 
Ca un clopot fără limbă. 
 
 

Şerpoaica 
Îţi sâsâie că te iubeşte 
De nici nu ştii ce se petrece, 
Când tandru se încolăceşte 
Privindu-te cu sânge rece. 

 
 
Luna de miere 

Patru săptămâni de vis, 
Spun ades profanii, 
Totul e de nedescris; 
Și urmează anii... 

 
 

Omul cu idei 
În capul lui cel mare, 
Frumos și fără junghiuri, 
Idei mărețe are, 
Dar stau pitite-n unghiuri. 
 
 

Unui leneș 
Când îl surprinzi degeaba stând, 
Că nicio muncă nu îi place, 
Expresia ce-ți vine-n gând 
E „Odihnească-se în pace!”. 
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TENTATIVA 
 

Am vrut să merg în Rai pe ocolite, 
Aşa cum mulţi o fac pe-această lume, 

Ca şpagă-am pregătit vreo cinci volume 
De epigrame, versuri, inedite. 

 
În cale mi-a venit un sfânt anume, 

Păşind încet, dar fără să ezite, 
Mi-a zis că lucrurile-s încâlcite, 

Că mă cunoaşte bine după nume. 
 

I-am spus pe faţă care mi-e durerea: 
Să fiu iertat, şi-aş vrea să trec de poartă, 

Şi că-l mai rog să-ncerce medierea. 
 

Privindu-mă sever, dar fără ceartă, 
Grăit-a franc: „Mai trece cu vederea, 

Dar pentru epigrame nu te iartă”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Cenaclul Umoriştilor Sibieni „Nicolaus Olahus”           Mușchetari după 45 de ani 

 96 

 
 
 
 
 
 
 

ALEASA 
 

Am cunoscut-o la o sindrofie: 
Priviri furişe, zâmbete fugare; 

Stăpân pe mine, plin de încântare, 
Mi-am zis în gând: aleasă o să-mi fie. 

 
Şi într-o zi, nemaiavând răbdare, 
Dorind să scap odat’ de burlăcie, 

M-am dus decis să-i cer a-mi fi soţie 
(Nevoie nu aveam de peţitoare). 

 
C-un braţ de flori, nelinişte ciudată, 
Aştept tăcut s-o văd ieşind din casă 

Şi a ieşit, acuma nefardată. 
 

Uimit de-mprejurarea ne-nţeleasă, 
O-ntreb, năuc, cu mintea tulburată: 

Fiica dumneavoastră e acasă? 
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SPOVEDANIE 
 

Privind în jur la tot ce se petrece 
în lumea prefăcută şi-ncâlcită, 

cum stă aproape gata să se ‘nece, 
 

m-am înclinat, cu inima smerită, 
spre sufletu-mi, cu teamă şi ruşine, 

că, dus de valul vieţii în ispită, 
 

azi nu mai ştiu ce-i rău şi ce e bine. 
În tainicul moment de pietate 

am stat de vorbă, îndelung, cu mine 
 

şi mi-am văzut comisele păcate 
înscrise-n carte, fără să lipsească 
vreunul, chiar şi cele mai ciudate. 

 
Sunt om, cum „nu e om să nu greşească”, 

m-am înfruptat şi eu cu lăcomie 
din tot ce-mbie viaţa pământească. 

 
Am încălcat porunci, din miopie, 

încrezător, semeţ şi plin de toane, 
m-am ocupat adesea de hoţie. 

 
În tainice-ascunzişuri ori saloane 
furat-am tandre clipe de iubire, 
săruturi de pe buze de codane. 
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Am scris sonete pentru-o cucerire 
şi toate uşile mi-erau deschise, 

m-am bucurat de-aleasă preţuire. 
 

Averi am adunat, comori de vise 
şi de nădejdi – hambarele mi-s pline – 

deşertăciuni gândite dar nezise. 
 

Dorinţele mai ard şi-acum în mine 
cu toate că sunt încărcat de toamne, 

trăiesc momente pline şi senine 
 

Mai cochetez cu anumite doamne 
în loc să le ajut să treacă strada, 

motiv ca semenii să mă condamne. 
 

Greşit-am Doamne, n-are rost tăgada, 
Dar ia aminte, răul tot răzbate 

atunci când cineva îşi bagă coada. 
 

Nădejdea-mi e în marea-Ţi bunătate: 
Mă iartă, Doamne, de mi se cuvine, 
făgăduiesc să nu mai fac păcate... 

 
atunci când silnic voi veni la Tine. 
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ÎN ACCELERAT 
 

Am întâlnit-o în accelerat, 
Venea de nu știu unde, nu am întrebat. 

Acuma se ducea, desigur, undeva, 
Dar treaba ei, mi-am zis, să meargă unde-o vrea! 

Ședea-n fotoliu-alăturea de-al meu, 
Sta nemișcată, cum stăteam și eu 

Și-un fapt năstrușnic mi-a trecut prin gând: 
Să spun ceva, cu glasul meu cel blând, 

O vorbă doar, să nu par mototol, 
Vreo întrebare, fără protocol. 

Dar ce să-ntreb, pornit așa de-odată, 
Să-ntreb de este măritată? 

Exclus! Așa ceva nu se întreabă! 
Ori despre vreme, mai degrabă? 

Dar nici de vreme... atuncea despre ce? 
Cât de frumoasă și de delicată e? 

Un gingaș bibelou, un mândru giuvaer 
Și-nfățișare degajând mister. 

Se cade-atunci o întrebare fină 
Acestei stele, rază de lumină. 

Prinzând ceva curaj, am întrebat discret: 
Frumoasă domnișoară-aveți bilet? 

Gelu, fost inspector CFR 
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CIORBA DE MIEL 
 

Când e vorba de plăcerile personale, românul 
respectă cu stricteţe obiceiurile strămoşeşti, mai ales 
când acestea se referă la cele gastronomice. E în stare 
de orice sacrificiu pentru a-şi satisface poftele cu 
preparate din ale porcului în sărbătorile de iarnă: 
sarmale, cârnaţi, tobă, piftie şi ce se mai poate. La fel şi 
primăvara în sărbătorile pascale, cu cele de miel: drob, 
friptură şi, în special, delicioasa ciorbă de miel. 

Recunosc faptul că, şi pentru mine, aceasta este 
una dintre delicatesele la care nu pot renunţa, fiind o 
mâncare - cum se spune - de sezon. Se prepară 
primăvara, din carne de miel foarte tânăr şi unele 
legume noi. Iar eu, pentru a avea de mai multe ori 
bucuria şi plăcerea ciorbei de miel, obişnuiesc să împart 
carnea în mai multe părţi şi să le pun în congelator pe 
cele de rezervă. 

Într-una din zilele toamnei trecute am decongelat 
ultima bucată şi am trecut la prepararea ciorbei de miel. 
Mai întâi am apelat la cartea de bucate, pentru a nu 
rămâne pe dinafară vreun ingredient (cum mi se mai 
întâmplă uneori). Am adunat apoi cele de trebuinţă şi am 
pornit treaba, folosind oala mare, pentru a face mai 
multe porţii, ca să am pe mai multe zile. Am lucrat cu grijă 
şi cred că a rezultat una dintre cele mai bune ciorbe de 
miel preparate de mine vreodată. 

După ce am terminat toată treaba, am plecat la 
cabinetul medicului de familie, unde eram programat 
pentru o reţetă.  
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În sala de aşteptare erau numai femei, toate 

trecute de prima şi (unele) de a doua tinereţe. M-am 
aşezat pe singurul scaun liber, ascultând cuminte 
discuţiile ce se purtau. Când am intrat eu, se discuta 
despre politică, apoi s-a trecut la medici, asistente, 
spitale, farmacii, medicamente compensate şi 
necompensate, apoi la piaţă şi, în final, la bucătărie. 

Cum stam şi ascultam liniştit, fără să gândesc 
prea mult, orgoliul bărbatului din mine a început să se 
trezească şi, mai ales, să mă laud cu fapta, le-am spus 
că „tocmai astăzi” am pregătit o mâncare înafara 
sezonului, fiind vorba de ciorbă de miel.  

În sală s-a lăsat o linişte adâncă, auzindu-se doar 
vocea mea. Un oftat discret şi o voce abia şoptită:  

„Ce frumos... ce frumos... ciorbă de miel... ce mult 
îmi place ciorba de miel!”  

Era o bunicuţă sfrijită, cu faţa ce abia i se vedea de 
sub pălăria croşetată din cine ştie ce vechitură. O şuviţă de 
păr ca neaua îi atârna pe lângă ureche. Dându-şi seama 
că e ascultată, chiar dacă îi scăpase vorba doar pentru 
sine, faţa palidă căpătă o nuanţă roşiatică. Cu privirea 
fixată în duşumea şi abia ţinându-şi lacrimile, începu să 
spună ceva, un fel de scuze, că s-a pomenit vorbind „ca o 
proastă”. Nu ştiu dacă mişcat de situaţia creată sau din 
orgoliu am intervenit: 

- Doamnă, dacă vă place atât de mult, pot să vă 
ofer o ciorbă de miel, am destulă, am făcut în oala mare. 

- O, domnule, începu bunicuţa, nu se poate, mi-e 
ruşine de vorba scăpată fără să vreau. 
  - Nu vorbiţi aşa doamnă, i se poate întâmpla 
oricui. Vă rog, insist chiar să veniţi. Iată, mâine dimineaţă 
am o treabă de rezolvat, dar la ora unu, la amiază, o să 
fiu acasă şi vă aştept. Locuiesc pe Strada Nouă, la 
numărul 7 bis. 
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În uşa cabinetului a apărut asistenta şi mi-a 

înmânat reţeta. La plecare i-am făcut semn bunicuţei că o 
aştept. 

- A doua zi, cu zece minute înainte de ora 
stabilită, găsesc la poartă o altă femeie, una din cele de 
la cabinetul medical. Mi-am zis că bunicuţa, de jenă, a 
trimis pe altcineva în locul ei. Femeia a vrut să spună 
ceva, dar am liniştit-o, că nu e nicio problemă, apoi am 
intrat împreună în curte. După ce am intrat şi-a făcut 
apariţia şi „titulara”, apoi alta... şi alta... 

La cabinet nu ştiu câte erau, dar acum le-am 
numărat. Şase, exact câte porţii de ciorbă erau în oala 
mare. 
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SILE 
 

De când a început să perceapă ceva în jurul lui, pe 
Sile l-au atras basmele. Le asculta, ca nimeni altul, 
povestite de părinţi înainte de culcare, rostite de alţii cu 
diferite prilejuri, iar după ce a început să dezlege tainele 
slovelor, marea lui preocupare a devenit cititul, mai ales 
al basmelor românilor şi al zicerilor populare pline de 
înţelepciune. 

În adolescenţă nu dădea semne că s-ar împăca 
prea bine cu ştiinţa şi tehnica, fapt pentru care părinţii 
nu ştiau în ce direcţie să-l îndrume în alegerea unei 
profesii. Văzând, însă, că era preocupat de problemele 
de sănătate şi chiar se trata singur în caz că îşi julea 
genunchii ori coatele, s-au gândit că ar avea înclinaţii 
spre medicină, aşa că, după bacalaureat, Sile s-a înscris 
la o asemenea facultate. 

La examenul de admitere, având de scris despre 
corpul uman, şi-a conceput astfel lucrarea: 

 
Potrivit lucrărilor de specialitate, corpul este 

alcătuit din cap, trunchi şi membre. 
Capul este partea superioară a corpului în care se 

află creierul, de la care pleacă isteţimea celor care, 
inspirându-se din înţelepciunea poporului român, prin har 
şi trudă, au creat cele mai frumoase basme, legende, 
povestiri, care ne-au mângâiat şi înfrumuseţat copilăria. În 
părţile laterale capul are două urechi.  

Cu urechile putem asculta minunatele basme care 
ni se povestesc în copilărie. Când ne ajunge ceva la ureche, 
trebuie să fim numai urechi, să nu ne culcăm pe o ureche, 
căci s-ar putea să rămânem într-o ureche.  
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Tot în ureche îşi avea locul Neghiniţă, de unde 

şoptea cuiva ce să spună, ori ce să facă pentru a încurca 
sau descurca anumite situaţii. În partea din faţă a capului 
se află obrazul.  

Faţa poate fi cu mai multe feţe, ori fără obraz, aşa 
cum era cea a boierului din trăsură, care nu voia să-i 
înapoieze cocoşului punguţa cu doi bani.  

Pe faţă sunt doi ochi. Ochii pot avea culori diferite. 
Ei trebuie îngrijiţi ca pe ochii din cap, spălaţi zilnic, pentru 
a  vedea  cu  ei  limpede.  Ne  amintim  cu  duioşie  cum 
Făt-Frumos se întâlnea cu Ileana Cosânzeana, cum îşi 
făceau ochi dulci şi se sorbeau din ochi.  

Dintre ochi porneşte nasul. El trebuie studiat cu 
atenţie pentru a ne cunoaşte lungul nasului, ca să nu îl 
luăm la purtare, să nu îl băgăm unde nu ne fierbe oala, căci 
s-ar putea să fim duşi de nas.  

Sub nas se află gura. Gurile pot fi: rele, bune, iar 
altele care merg ca o moară stricată. E bine ca uneori să 
ne punem lacăt la gură, pentru a nu rămâne cu gura 
căscată. 

Trunchiul poate fi mai înalt, ori mai scund, gros ca 
un butoi, sau tras ca prin inel.  

În trunchi se află organe vitale, printre care inima. 
Ea poate fi inimă bună, inimă largă, inimă de piatră, inimă 
de câine sau fără inimă. Uneori, inima sare din piept sau 
îţi vine la loc. Atunci când cineva îţi cade cu tronc, îţi 
creşte inima şi poţi să râzi din băierile inimii. Când îţi iei 
inima în dinţi şi nu pui orice la inimă, te unge la inimă. 
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Membrele sunt superioare şi inferioare. Membrele 

superioare sunt mâinile, care pot fi: mână de fier, mână 
lungă, mână bună, mână seacă, mână spartă, cu dare de 
mână.  

E bine să nu băgăm mâna în foc pentru oricine, 
iar dacă cineva îşi muşcă mâinile de durere să nu stăm cu 
mâinile în sân, ori să îi facem cu mâna părăsindu-l, ci să îi 
dăm o mână de ajutor, până când vom ajunge cu mâinile pe 
piept. La capătul mâinii se află degetele. Cu degetul se 
încearcă marea, se arată cu degetul, se dau indicaţii, se 
ameninţă, se ascunde după deget, se numără pe degete, 
ori eşti învârtit pe deget. 

Membrele inferioare se mai numesc picioare. Cu 
semenii trebuie să fim pe picior de egalitate, să nu călcăm 
pe picior pe nimeni, că s-ar putea să ne tăiem craca de sub 
picioare, până ni se moaie picioarele şi ajungem pe picior 
de ducă, iar apoi iute de picior. Pentru a-l apuca pe 
Dumnezeu de un picior trebuie să pui piciorul în prag, să 
cazi în picioare şi să sari într-un picior. 

Pentru a fi sănătos şi în putere, corpul uman are 
nevoie de aplicarea învăţămintelor din basmele şi 
povestirile în care se vorbeşte despre hărnicie, vitejie, 
omenie, luând pilde din „Capra cu trei iezi”, „Fata babei şi a 
moşneagului”, „Prâslea cel voinic şi merele de aur”, „Harap 
Alb”, „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, din 
care să ne dorim a ne făuri o viaţă lungă şi o bătrâneţe cât 
mai frumoasă. 

Astăzi Sile este doctor... în filologie. 
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Romeo Petraşciuc 
(n. 1977) 

 
Lui Moş Crăciun 

Apari ridicol, Moş Crăciun, 
Cu sacul ăla în spinare; 
Ce-i pentru noi, bătrâne, bun, 
Încape azi şi-n buzunare. 
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La vârsta a treia 
Deși trecut-au ani din viață 
Destui, frumoasa mea iubită, 
Tu ești aceeași, o dulceață! 
E drept, puțin... zaharisită! 

 
 
 

La farmacie 
Cum timp de-o lună m-am hrănit 
Din bursa mea de studenţie, 
M-am dus direct la farmacie 
(Că au cântar mai potrivit…) 

 
 
 

Posibilităţi 
Salariul mediu pe o lună 
Ajunge azi în România 
Să faci şi câte-o faptă bună; 
De pildă, să-ţi plăteşti chiria. 

 
 
 

Hotărâre înţeleaptă 
Fiindcă se iubeau nespus, 
Ca dragostea să dăinuiască, 
Au fost şi inspiraţi de sus 
Să nu se mai... căsătorească! 
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Căsătorie 

Un preţ piperat 
Plătit de bărbat: 
O lună de miere 
Pe-o viaţă de fiere. 

 
 
 
Terapie a iubirii 

În drumul ei către zenit, 
Plătind tributuri de rutină, 
Iubirea noastră s-a răcit... 
Să-i dăm puțină aspirină! 
 

 
 

Capricii de soartă 
Că azi colacii nu mai poartă 
În coadă câinii, mă intrigă; 
Dar e prea mult, nedreaptă soartă 
Să nu le laşi nici... mămăligă. 
 
 
 

Definiţie 
Ce-i un cenaclu literar? 
Discuţi, asculţi, bei un pahar, 
Întrebi ceva, mai dai din gură… 
În rest, e doar literatură. 
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SCRISOARE DESCHISĂ  
CĂTRE CEI DE ACASĂ 

 
 

Dragă măiculiţă, 
 

Îţi  scriu  câteva  rânduri,  graţie  unui  coleg  care 
mi-a împrumutat pentru cinci minute pixul. Foaia am 
dezlipit-o de pe un afişier, de aceea e ruptă pe la colţuri. 
Eu o duc bine. Chiar acum am lăsat-o afară, să se 
odihnească puţin. E o bătrânică tare de treabă care mi-a 
promis că, dacă o duc până acasă, cale de doi kilometri, 
îmi cumpără un plic cu timbru. Şi iată, aşa, pot să-ţi 
trimit şi eu o scrisorică.  

Aici e frumos. Din când în când mai şi ninge. Eu 
stau în bancă în rândul din mijloc, aşa că nu am 
probleme. La internat e bine. Ne distrăm de minune. 
Aseară, cu ocazia primei ninsori, am făcut un om de 
zăpadă. Şi acum stă rezemat de calorifer. Alţii, mai isteţi, 
l-au dus pe la duşuri, să asiste şi el la partidele noastre 
de hochei. Cu profesorii ne înţelegem bine. Avem nişte 
dascăli de treabă. Mare noroc! Să-l vezi, măiculiţă, pe 
unul din ei cum vorbeşte!... Matale eşti copilaş pe lângă 
el. Chiar şi atunci când îl „alinţi“ pe tata. Aşa de repede 
vorbeşte. Numai că noi trebuie să şi scriem! 

Despre bani... Am făcut ceva cumpărături. Vreo 
zece cărţi. De-ale lor. Ne-au „rugat“ profesorii să le 
cumpărăm. Şi, după cum mă ştii, simţitor, le-am luat. Nu, 
nu erau obligatorii. Trebuia să le cumpere doar 
studenţii. Am mai tras la xerox câteva zeci de pagini, tot 
aşa, la obraz... mai una, mai alta şi banii... circulă. 
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Şi fiindcă veni vorba: ai găsit client pentru 

chiuveta şi uşa de la baie? Ai grijă de matale, măicuţă, şi 
pune nişte ziare în geam! Că pentru uşă am găsit eu 
pungi pe care le voi aduce acasă cu întâia ocazie. Asta, în 
vacanţă. Pe 18 termin, cinci zile pe drum... deci cam prin 
preajma ajunului Crăciunului ajung. Abia aştept.  

Cam atât, deocamdată, că nu vreau să pierd plicul. 
 

Cu dragoste, al matale, studentu’ 
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ZÂMBIND CU PĂRINŢII 
 

Un părinte, după vreo cinci ani de când venise în 
parohie, văzând că se tot împuţinează serviciile 
religioase şi, implicit, şi resursele nevoinţelor sale 
duhovniceşti – şi, într-o oarecare măsură, şi materiale, 
fie vorba între noi –, anunţă că de hramul bisericii are să 
facă un bilanţ al activităţii sale şi, desigur, al comunităţii, 
în ansamblul ei. 

În ziua sortită, după săvârşirea Sfintei Liturghii, 
părintele, cu glas domol şi sacadat, iese în faţa 
credincioşilor şi începe să le bine-vestească: 

„Dragii mei fii şi fiice! Sunt cu voi de câţiva ani de 
împreună-lucrare în ogorul Evangheliei. Au fost 
momente frumoase, multe dintre ele. Altele au fost grele, 
atât pentru obştea noastră, cât şi pentru unii dintre noi. 
Însă, cu ajutorul Domnului, am încercat să le facem faţă 
la toate. Acum însă, la momentul bilanţului, mă simt 
obligat, în faţa lui Dumnezeu şi înaintea dumneavoastră, 
să vă mărturisesc, cu frică şi cutremur, ce am constatat 
eu în cei câţiva ani de când suntem împreună.  

Din experienţa mea cu voi şi ca preot în acest sat, cu 
durere trebuie să vă spun că mi-am dat seama, destul de 
curând, că voi nu vă mai iubiţi. Nu există iubire între voi, 
a unora faţă de ceilalţi. Dovadă? În anul ce a trecut nu 
am avut decât o singură cununie! Deci, dacă nu vă iubiţi, 
desigur că şi cununiile au scăzut îngrijorător de mult. 

Însă aceasta nu e tot… Mi-am dat seama că nu doar 
nu vă iubiţi la modul acesta frumos, binecuvântat, în 
care să vă doriţi întemeierea unei familii.  
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Ci, mai mult, nici măcar de iubire pur fizică, 

pământească, nu mai poate fi vorba între voi, pentru că a 
trecut o amar de vreme de când nu am mai avut niciun 
botez! Şi, ca şi cum acestea nu ar fi de ajuns şi suficient 
de grave, am sesizat cu extremă îngrijorare că, dacă voi 
nu vă mai iubiţi între voi, nici Dumnezeu nu vă mai 
iubeşte! Anul acesta, nu am avut nicio înmormântare…” 

 
*** 

În părţile Moldovei, în special, există obiceiul 
printre cei care au darul excesului de alcool şi nu 
reuşesc să îşi stăpânească patima, să se ducă la preot şi 
să jure, pe o anumită perioadă, că nu vor mai pune 
picătură de alcool în gură. Practica dă roade, pentru că 
există o teamă straşnică, ancestrală, de consecinţele pe 
care le-ar putea avea călcarea jurământului, atât asupra 
împricinatului, cât şi a familiei acestuia.  

La un preot din Suceava se prezintă un astfel de 
client, insistând la părintele – în urma insistenţelor 
ameninţătoare ale nevestii, fie vorba între noi – să îl jure 
că nu va mai bea… de la Sf. Dumitru până la Sf. Gheorghe. 

Are loc ceremonia legării fără dezleganie pentru 
toată această perioadă, alcoolicul nostru anonim se 
preumblă, în sfârşit, treaz, spre casă… 

Peste doar câteva zile, omul nostru e găsit iar pe 
culmile extazului etilic şi metilic! E luat imediat la 
interpelare de concitadinii într-ale fluidelor: 

– Ce faci, omule?! Ai înnebunit? Eşti jurat! Chiar 
nu îţi dai seama ce înseamnă asta?! 

– Păi…. fraţilor… Am jurat că nu mai beau de la Sf. 
Dumitru până la Sf. Gheorghe. 

– Păi aşa ne-ai şi spus! Până la Sf. Gheorghe mai ai 
câteva luni bune, omule! 
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– Nu, zău! De la Biserica Sf. Dumitru până la 

Biserica Sf. Gheorghe, nu sunt decât vreo 2 kilometri. Şi 
jur că nu am pus picătură de băutură în gură până ce am 
ajuns de la prima biserică la cealaltă… 

 
*** 

Un student, mereu întârziat la cursuri, reuşeşte să îl 
exaspereze pe părintele profesor, cu o nouă întârziere: 

- Spune-mi, te rog, un motiv bun pentru care ai 
întârziat şi azi şi deranjezi mereu ora şi pe colegii tăi. 

- Părinte profesor, vă rog frumos să mă iertaţi. Am 
fost peste drum, la catedrală, să mă rog, şi m-am luat cu 
rugăciunea... 

- Siguuur! Bine, bine, însă te-ai rugat şi pentru mine? 
- Păi, părinte profesor, eu mă rog întotdeauna şi 

pentru duşmani… 
 

*** 
Într-o emisiune radiofonică în direct, Pr. 

Constantin Necula de la Sibiu este interpelat destul de 
tendenţios de un radio-ascultător:  

- Îl rog pe părintele să îmi spună unde găsim în 
Biblie scris, negru pe alb, cuvântul Biserica Ortodoxă. 
Că m-am săturat să tot aud că Biblia e ortodoxă.  

Deloc pus în încurcătură, Părintele îi răspunde 
prompt:  

- Pe pagina de gardă a Scripturii, acolo, sub titlu, 
vei vedea foarte clar scris: „Apare cu binecuvântarea 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”... 

 
*** 

 Părintele Spiridon Cândea de la Institutul 
Teologic din Sibiu mai uita câteodată să-şi ia reverenda 
şi intra la ore în haine civile.  
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Cineva l-a informat pe mitropolitul Nicolae Bălan, 

care  ţinea  mult  la  prestigiul  şcolii  teologice  sibiene. 
Într-o discuţie între cei doi, mitropolitul Nicolae i-a spus: 

– Am auzit că unii profesori nu-şi mai îmbracă 
reverenda când intră la cursuri. 

La care Părintele Cândea, fără să se piardă cu firea, i-a 
răspuns prompt: 

– Înaltpreasfinţia Voastră, vă dau cuvântul meu de 
onoare că n-am văzut pe niciunul dintre colegii mei să 
facă aşa ceva! 

 
*** 

Undeva, prin părţile Moldovei de dincoace de Nistru, 
aşa după cum e obiceiul, de Bobotează un preot mergea 
„cu crucea” prin casele oamenilor, adică pentru sfinţirea 
caselor enoriaşilor săi. Tot umblând din casă în casă, 
ajunge şi la mătuşa Aglaia, care, contrar obiceiului, nu se 
găsea înaintea uşii, cu lumânarea aprinsă, aşteptând 
binecuvântarea casei. 

Părintele se uită în stânga, se uită în dreapta, intră în 
hol şi, cântând În Iordan botezându-te Tu, Doamne, 
închinarea Treimii s-a arătat…, păşeşte în prima cameră. 
De undeva de după cuptior (cum se spune pe la ţară…) 
se aude dintr-odată glasul răguşit, însă ferm, al mătuşii 
Aglaia: 

– Părinte, dacă tot ai venit şi eşti în picioare, nu îmi 
dai şi mie un pahar cu apă?... 

 
*** 

Se întâlneşte un credincios grec cu unul sârb. Popoare 
cunoscute, de altfel, pentru naţionalismul lor ortodox, 
pentru zelul cu care susţin că ei sunt cei mai cei dintre 
ortodocşi… 

Grecul, către sârb: 
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– Şi voi sunteţi ortodocşi?! 
– Desigur! Cum se poate să nu ştii aşa ceva? Ortodoxia 

pentru noi e totul, viaţă şi moarte, început şi sfârşit! 
– Interesant! răspunse grecul. Nu am ştiut că sârbii 

sunt greci… 
 

*** 
Se spune că episcopul Grigorie Leu, fost la Argeş, apoi 

la Huşi († 1949), a făcut o vizită canonică ı̂ntr-o parohie 
rurală. A cercetat biserica, apoi l-a întrebat pe preot:  

– Dar prosvecesnii (termen slav pentru Liturghia 
darurilor mai înainte sfinţite, n. n.) se mai fac pe la 
Sfinţia Ta?  

Bietul preot a crezut că e vorba de ceva care trebuie 
pus în trăsura episcopului, drept pentru care a răspuns:  

– Apoi, Preasfinţia Voastră, se mai fac şi pe la noi, 
dacă sunt îngrijite şi dă Dumnezeu ploaie la vreme... 

 
 

„PERLE” DIN LUCRARILE PENTRU  
ADMITEREA LA FACULTATEA DE TEOLOGIE 

 
„Sfântul Apostol Pavel a plecat spre Roma cu corabia, 

iar după ce s-a scufundat corabia, şi-a continuat drumul 
pe jos...” 

 
„Iar şarpele, văzând pe Eva în rai, a întrebat-o:  
– Singurică, singurică?...” 
 
„Noul Testament de la Bălgrad a fost tipărit la 

Suceava în anul 1648, în timpul mitropolitului Simion 
Ştefan al Ţării Româneşti!” 
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Sever Purcia 
(n. 1937) 

 
Gerul Bobotezei 

Ger cumplit, polei, omături, 
Viscoleşte pe afară, 
Doar prin parcul de alături 
Trece-agale-un pierde-vară. 
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Alb şi negru, la starea civilă 

Pe când semnez, aud doar şoapte 
Că albu-i rochia-i de-o noapte 
Ş-apoi, în urma semnăturii, 
Rămâne negru-n cerul gurii… 

 
 

Consultaţie oftalmologică 
Se uită doamna oculistă 
La fundul ochiului ce doare 
Şi-mi place mult, că tot insistă 
Să-mi pună ochii pe picioare. 

 
 

Eternul feminin 
Admirat-am cu tot dragul 
Picioruşul dumneaei, 
Dar m-abţin când trece pragul… 
(E în pragul pensiei). 

 
 

Atracţia Evei 
La tine-ntruna mă gândesc, 
Costiţa mea cea adorată, 
Că doar pe tine te-ndrăgesc 
Dar, cu fasole şi-afumată! 
 

 
Soacra 

Ea te-a uimit de la-nceput 
Din replici doar monumentale, 
Că-i un bau-bau ce-a conceput 
Frumoasa visurilor tale! 
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„Buturuga mică răstoarnă carul mare”? 

Nici cu slujbe, nici cu rugă 
Nu există om să ştie 
Cum să facă-o buturugă  
Pentru carul de prostie. 

 
 

Dezlegare la buget 
Când cu mâna se îndoapă 
Şi cu gura-asemenea, 
Un picior îl are-n groapă, 
Celălalt la D.N.A. 

 
 

La administratorul căminelor 
Studenta brună-a dobândit 
Loc în cămin în mod legal, 
Iar blonda-aceea-a nimerit  
Drept în căminul conjugal. 
 
 

Vulcanicul nostru şef 
Stă pitbulul pitit, să rupă, 
Cu ochi aprinşi şi fioroşi, 
Vulcan ce-i gata să erupă 
Precum vulcanii noroioşi… 

 
 
Reformarea siniştrilor 

Că-s pesedişti ori penelişti, 
Rotim miniştri iar şi iar, 
Chiar doctori cu economişti 
Şi câte-un ungur c-un maghiar.  
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Literatură conjugală 

Promit nevesti-mi, când o să 
Mai stăm iar burtă lângă burtă, 
Că îi ascult prelunga-i glosă 
Referitor la proza-mi scurtă. 

 
 

Culmea sărăciei 
De-ajungi sărac, nu-ntâmplător 
Te ştie lumea şi tot satul; 
Dar, cum ajungi finanţator 
Te ştie numai Necuratul. 
 
 

Astrul negru al vieţii mele 
Nu am zile-ori nopţi integre 
Cam de când m-am însurat: 
Neamul soacrei stă-nşirat 
Ca un lanţ de... găuri negre. 

 
 
Florile (prea) dalbe 

Veni-vor iar Paştele după Florii 
Dând cursul menit adevărului; 
Urmează, iubito, şi tu să îmi vii 
Dar numai de florile mărului. 
 
 

„Iarna nu-i ca vara” 
Dictonu’ ne-a pătruns în limbă, 
Dar la români e altul oful: 
Natura însăşi se mai schimbă, 
De neclintit ni-i... filozoful! 
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Posesor de „puşca şi cureaua lată” 

Ca tânăr, obsedat de-un gând, 
Mergeai la psiholog plângând; 
Acum, c-un gând mai idolatru, 
Râzi ca un prost, la psihiatru... 

 
 

La apariţia unui volum de poeme 
Sponsorizând această carte, 
Ca un respect pentru cultură, 
Chiar sponsorul primi drept parte 
O tonă  de maculatură.  

 
 

Splendoare albastră 
Tot privesc necontenit 
Valul ce mă fascinează, 
Cum se zbate-n infinit 
Ca nevasta-mi când parchează. 

 
 

Secretul longevităţii mele 
Un factor e hotărâtor 
Ce n-ai cum să-l împiedici: 
Cu leafa mea de-nvăţător 
I-am ocolit pe medici. 

 
 
Agitaţie în cancelarii 

Pentru câinii de pripas 
Veşnic sună deşteptarea, 
Că din toate-a mai rămas 

    turbarea... 
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Imunii secetei 

Seceta e clocotită 
Când se lasă peste ţară; 
Doar o tagmă-i ocrotită: 
Turma cea de pierde-vară. 

 
 

Motivarea absențelor 
La orele puțin mai grele 
La doctori imploram vreo boală, 
Dar astăzi mă desfăț cu ele 
C-aș motiva o-ntreagă școală. 

 
 
Roadele iubirii 

Femeia, viitoarea-ți doamnă, 
E floarea florii-n ochii tăi 
Ce, prea curând, mai înspre toamnă, 
E numai sâmburi și păstăi. 

 
 
Parodie 

Mișu Șt. Popescu se pensionează, 
E firesc, momentul emoționează, 
Până și colegii plângu-l în tot felul: 
Nu mai tragem chiulul, ni s-a dus modelul! 

 
 
Autodepoziție 

Zău, credeți-mă pe cuvânt, 
Nu sunt mofluz și nu sunt acru, 
Mă jur pe tot ce am mai sfânt: 
  Pe osul sacru! 
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Unui medic epigramist 

Numai asta e pricina 
De-ți merg toate ca pe șine: 
Ai făcut și medicina 
  De rușine. 

 
 
            Lobby garantat 
                      Ajuns la medicul primar 
                      Scot plic şi,-n câteva secunde, 
                      Cu chipu-i blând, chiar dulce-amar, 
                      Nici moartea nu mi-o mai ascunde! 
 
 
            Apel la 112 
                     Adesea apelez la SMURD 
                     Să vină pompierii roșii 
                     Acționând claxonu-absurd, 
                     Să enervez toți sănătoșii... 
 
 
            GAZ-ROM vs GAZPROM 
                     În Post toţi ne-om mobiliza, 
                     De pe tarlale şi rigole, 
                     Iar Europa-o vom gaza 
                     Din varză acră şi fasole. 
 
 
             Revista presei 
                    Adevărul stors din vin 
                    Alb ca rochia miresei-i, 
                    Excelând în rol divin 
                    Pân’ ajunge-n gura... presei! 
 



Cenaclul Umoriştilor Sibieni „Nicolaus Olahus”           Mușchetari după 45 de ani 

 123

 
 

ALEGEREA DE MISS 
 

Fasolea-a fost odată aleasă, 
De-o bucătăreasă 

Grasă, 
Bob cu bob, trasă la xerox, 

Pusă-ntr-o oală de inox, 
Ţinută, după obiceiuri străbune, 

Vreo câteva ceasuri bune 
În apă. 

 
Şi comparaţiile nu-ntârzie să-nceapă: 

„Că-i sunt boabele albe ca perlele, 
Întinse-n şiraguri ca mierlele”; 

„Din păstaie ea zboară ca pasărea” 
„Că nici nu-i rudă cu mazărea 

Care-i verde, kakie, 
Lălâie, 

Ţinută-n borcan sau cutie”. 
 

O gutuie 
O îndeamnă să insiste 

Că seamănă cu dinţii unei anume artiste! 
 

Şi uite-aşa e treaba, 
Nu degeaba 

Din atâta fasole zbârcită şi pătată 
Tocmai ea a fost selectată. 

 
Iar peste noapte, 

Vai ce şoapte, 
Ce scandal! 
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Trăise un vis senzual, 

Coşmar sexual 
Ce nu se poate vesti 

Nici povesti 
Printre ţânci, fetiţe, cucoane. 

 
Ştiţi, se umflase în cotiledoane. 
Şi-atunci apăru zâna cea grasă 

(Să-i spunem zână la bucătăreasă!) 
Şi-o fierse de-ndată-n cinci ape, 

Ca s-o scape 
Nu de defecte 

Ci… mde, 
De efecte! 

 
E?! 
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CUTUME CU MORALĂ SUBŢIRE 
Moto: „E bine să fii blând ca un miel; dar când în jurul tău 

sunt lupi, e bine să fii leu”. (N. Kazantzakis) 
 

Un ţânţar 
c-un gând bizar 
cugeta plenar: 

- Pe om când îl înţepaţi, 
să nu îl maltrataţi 

cu bâzâit 
sâcâit, 

să nu îl injectaţi 
și enervaţi, 

fiindcă doar cu un plesnit 
v-a turtit! 

 
- Ce-ţi pasă de dumnealui? 

Fiecare-n felul lui: 
Omul prinde mielul 

(harşti!) 
pretinzând, mişelul, 

că e Paşti 
și umple spitalele 

fiindcă îl dor foalele... 
 

MORALA nu-i de gâze, ci umană 
Și ar pretinde-nţelepciune: 
Fatalitatea, ştim, emană 

Adesea dintr-o slăbiciune! 
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MANEAUA 
(parodie dupã „Doina” de George Coșbuc) 

 
Maneao, 

de-oi apăsa butonu’ 
Timpanul stai să-mi spargi 

Și când ți se dă tonu’ 
Tu umpli uliți largi. 

Și-s mândri rău, tembelii, 
Când ești pornită-n boxe 

Intreci cu decibelii 
Oricare dintre noxe. 

Că urlă țânci, cucoane 
Zvâcnindu-le buricu’ 

Vibrând din silicoane. 
Din șolduri dă bunicu’. 

 
Gagici cu-a lor pornire 

Se manelesc de zor 
Și pui o stăpânire 

Pe trup și capul lor 
Le-nveți iubiri barbare 
De verzișori, merțane, 
De strângători de fiare 

Prin țările babane. 
Se lălăie toți bine 

Pe drum ori pe potecă 
Și merg-apoi cu tine 
Direct la discotecă. 
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Flăcăi sfidând beleaua 

La lucru nu se duc! 
Dacă le schimbi maneaua 

Ai dat-o de bucluc, 
Că sare gașca toată 
Cu săbii, ori cu furci 

Și dacă tu n-ai gloată, 
Fii sigur că o-ncurci. 

De muncă lumea scapă 
Că nimănui nu-i pasă 
Flăcăii nu mai sapă, 

Nici nu se duc la coasă, 
 

Că treaba or lăsa-o 
Ș-ogoru-i plin de spini, 
Că numai tu, maneao, 

Le plângi și mai suspini 
De lunea, până vineri 

Maneaua e cu ei 
Babaci ori oameni tineri 

Și tinere femei 
Incing cu drag grătare 

Bărbații fac mujdei 
Se dreg cu una tare. 
Serviți de dumneaei 

 
Având pe „vino-ncoa” 

C-un Teacher se petrece 
Iar berea Stella-Artois 

Se scoate de la rece. 
Copilului din scutec 

De-ți plânge-n săhăidac 
Ii pui ı̂ncă un cântec 
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Să-i cadă la stomac. 

Amurgul când s-asmuță, 
Spre culmi ı̂naintând, 

Ne vin vreo câțiva Guță 
Cu-alai, tot manelând, 

 
Cu câte-o goliciune... 
Salam, copii minune 
O droaie de „poeți”... 
Cu mulți garoi isteți, 

Și balaoacheșele 
Dar pline de inele. 

Ciobanilor cu turma 
Prin radio-casete 

Le ții ı̂ntruna urma 
Iar oilor de sete. 

Când merg așa, ca-n codru, 
Gagiii la ciordeală 

 
Le-arăți pe unde-i modru 

S-ajungă la tocmeală 
Cu paznici, polițaii. 

Promiți la repezeală 
Privindu-i peste umăr 

C-o să le dai paraii... 
Făr’ număr, fără număr 
Și-n culmea disperării, 

Când le parvin mascații, 
Deschizi un drum salvării 

Cu-a tale incantații 
Așa și iar-așa: 

Ooof, viața meaaaaa! Oooof, inima meaaa... 
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SCRISOARE DESCHISĂ 
 
 

Mult stimate Domnule Director, manager al 
instituţiei ce cu onoare o conduceţi 

 
  Din motive ușor de dedus, nu voi începe cu 

„subsemnatul” pentru cã nu voi sã mã devoalez în fața 
nimãnui. Ceea ce vã voi scrie acum, vã va determina și vã 
va convinge cã eu nu urmãresc interese meschine, ci 
vreau sã relev un crud adevãr. 

 Șeful nostru de birou este... nu pot sã scriu, dar 
veți deduce repede cã este pedofil. Da! Pedofil periculos 
ce se ascunde sub masca omului de treabã, care-și vede 
de funcție etc. etc. Numai cã, vedeți, Freud a arãtat 
omenirii cã toți suntem bântuiți de conștient, 
inconștient sau subconștient. Iatã ce ne dezvãluie acest 
ins, pe care nu-l voi numi cu nume și pronume, ci ca 
individ, pe persoanã fizicã și șef de birou. 

 De câte ori întocmește câte o lucrare și considerã 
cã a dat-o gata, de obosealã, subconștientul lui se 
dezvãluie, mormãind (cã nu are glas muzical!): „Mai îți 
amintești dragã Mãrie, nu erau copți strugurii de prin 
vie... (și, atenție!) tu erai micuțã, mititicã, o Mãriuțã, nu 
știai sã-i dai lu nen-tu gurițã”. Deci, ce vârstã putea avea 
biata individã, dacã nu era la zi cu acest aspect al 
sãrutului franțuzesc? Nu avea, pentru cã la desenele 
animate se pupã animãluțele, dar nu pe sistemul erotic, 
cum vine vorba...  
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Dar, sã-l ascultãm pe numitul pedofil: „Când era... 

(nu știu care floare) abia îmbobocitã, tu erai micã, 
miculuță și îmbroboditã (mamã-sa a înfofolit-o pe biata 
copilã, sã nu rãceascã micuța de ea) cu o bãsmãluțã 
roșioarã și mirosea a ceva ce înflorește primãvara 
(mititica nu se șpreia, nu se machia).  

Dar urmeazã gestul ce spune clar de intențiile 
criminale: „Ți-am luat eu bãsmãluța din cap, uite-așa, sã 
vãd cum îți șade fãrã ea” (Sãrmana copilã, o expunea s-o 
vadã în toatã splendoarea ei). Eu sunt convins cã acuma 
își scotea și tableta și o poza, ori o filma, cã insul este 
ocsedat rãu! Iatã ce spune mai departe: „Ți-am lãsat apoi 
codițele pe spate ca sã te cunosc și mai de departe”. 
Culmea neobrãzãrii. O vrea în toate ipostazele, în 
deplinãtatea intențiilor lui de pedofil înrãit: din fațã, din 
profil... de sus, apoi și de jos! Culmea e cã și fetița a fost 
ademenitã spunându-i: „Sã nu crezi, mã nene c-am uitat, 
cã tu erai frumos și erai înalt”. Pe dracu, înalt. Insul e 
umflat și nu are mai mult de 1,6 m., dar ea fiind foarte 
mititicã, i s-a pãrut cã pipernicitul e cât un uriaș. Iar de 
frumos, se zice cã la femei le par frumoși toți berbanții 
care-s un pic mai frumoși decât dracu’! Stați sã vedeți cã 
nu i-a fost destul, a mai dus-o pe fãtucã și la nu știu ce 
râu, acolo era îmbrãcatã doar cu o cãmãșuțã cu altițã și 
nu știa sã înoate, dar nici să-i dea guriță, că asta-l ardea. 
Evident cã insul a luat-o în brațe, chiar cu acea cãmașã, 
ca sã o învețe sã înoate. Da de unde?! Cãmașa, udatã 
bine, devine atât de transparentã de parcã nu are nimic 
pe ea.  
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Pedofilul din nou o ținea în brațe, vãzându-i toatã 

splendoarea, iar dumneaei, tot nu știa sã-i dea netotului 
gurițã,  iar  acesta  se  tot  strãduia  sã  o  învețe.  Cât  o  fi 
ținut-o și în acel râu? Nu se știe, dar e cert cã familia ei 
nu știa unde i-au dus copila, pe ce mâini criminale a 
ajuns minora. Dar, iatã, inconștientul lui vorbește. El 
toatã ziua este un inconștient. 

 Vorbește,  pentru  cã  este  ocsedat  și  când  are 
câte-o ocsesie îl auzi cã o strigã: „Mãrie, dragã Mãrie! De 
te-ar da mumã-ta mie, sã te duc cu mine-n vie, Mãrie, 
Mãrie! Cã s-o-nvãțat porumbii sã ne strice strugurii!”  

Ei, da, de data aceasta a gãsit o motivație: el vrea 
sã-și pãzeascã strugurii. Acuma s-au copt. La început  
cicoarea era abia îmbobocitã.  

Deci, insul sãvârșește o faptã continuã, de ocsidat, 
prin ademenirea sãrmanei Mãrie sã stea cu el de planton 
în vie, argumentând cã „s-o-nvãțat mierla neagrã sã ne 
strice via întreagã!”. Bag seama, porumbeii mâncau 
strugurii copți, dar mierla neagrã, vorace, mãnâncã via 
cu frunze, cu tulpinã, poate și cu rãdãcinã, deci, cum sã o 
lase pe mierla aceea neagrã sã devasteze podgoria?! Și 
de cine s-ar putea teme infractoarea decât numai de 
ilustra Mãrie, spaima mierlelor! Faptul cã se roagã de 
mã-sa ca s-o lase pe Mãrie cu el, mã face sã cred cã și pe 
mamã a mituit-o cu ceva. Eu am vãzut la televizor cum 
unele mame, nevoiașe, își dau bietele copile pe mâna 
pedofililor ca sã mai câștige acolo ceva și mama în dauna 
copilului. Rușine! Așa colegi sã avem printre noi? 

 Vă asigur de tot respectul meu şi nu aştept 
răspuns! 

 Mă puse deavu’ să scot la imprimantă câteva 
benere cu lozinca: AFARĂ CU PEDOFILU! pe care le-am 
lipit pe mai multe mese din birourile noastre.  
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A doua zi, intenţionat am venit mai târziu la birou, 

căutându-mi nişte treburi pe la Contabilul-şef. Pe când 
m-am dus la biroul meu, două colege mi-au spus că nu 
mai am ce căuta acolo pentru că a fost domnul director 
şi a decis concedierea mea. Colega cea mai bătrână a dat 
Enter la calculatorul meu unde a apărut textul benerului 
cu pricina. 

Mi-am luat catrafusele şi am plecat. Pe când 
treceam prin dreptul geamului se auzea, de la fostul meu 
birou, cântând Maria Lătăreţu, ori Maria Ciobanu 
cântecul „Mai ţii minte, măi, dragă Mărie?” 
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Ştefan-Cornel Rodean 
(n. 1951) 

 
La spital  

Moştenitorii-aşteaptă-o veste, 
Iar doctorul le-o dă, în fine: 
Nicio speranţă nu mai este... 
Bolnavul... se va face bine! 
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Medicului meu oftalmolog 

Mai văd doar puţin, ca prin ceaţă, 
Pe stradă când merg mă împiedic, 
Dar am, mai departe, în viaţă, 
Încredere oarbă în medic. 

 
 

Viitorul ţării 
Pentru ţară, silitorul 
Ce-i la şcoală premiant 
Reprezintă viitorul... 

    emigrant. 
 
 

Poziţia fermă a unui subaltern 
Şi-a depăşit condiţia 
Şi-n faţa-atâtor şefi deştepţi 
El şi-a impus poziţia! 
Era… „poziţia de drepţi”. 

 
 

Potrivire de caracter 
Pe loc s-au înţeles şi iată 
Că sunt sub pătură-mpreună, 
Căci el e om dintr-o bucată, 
Iar ea e bucăţică bună. 

 
 

 Ajutor reciproc  
  Tătic model, cum altul nu-i, 
  Vecinul creşte-al meu băiat, 
  Iar eu, profund îndatorat, 
  Am grijă... de nevasta lui. 
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 Leneşul neînfricat  
  De Sfânta, Dreapta Judecată, 
  Ce sigur va veni-ntr-o zi, 
  El nu se teme niciodată, 
  Căci... nu îl vor putea trezi! 

 
 

Surprinzător, mi s-a mărit salariul 
Dar mult mai mare-a fost mirarea 
Când şeful mi-a cerut, îndată, 
Să-i dau o „taxă pe valoarea 

     adăugată”. 
 
 

Medicul care te salvează  
Când se bazează pe ştiinţă, 
Doar îţi alină-o suferinţă, 
Dar dacă este un netot, 
De suferinţe scapi de tot! 
 

 
Muza mea 

Eu m-am rugat de multe ori 
Să am doar trează muza; Domnul 
M-a ascultat, şi-acuma somnul 
Îi prinde doar pe cititori... 

 
 

Ca ofiţer pensionar sunt optimist 
Eu, când ascult fanfara militară 
Interpretând cu gingăşie rară 
Un marş funebru, mă gândesc la mine 
Şi-mi spun că viitorul... sună bine! 
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Colectiv model 

Luăm spre rezolvare câte una 
Din sarcinile care curg întruna, 
Iar scumpa noastră şefă - toată stima! –  

Ia prima. 
 
 

Prietenii de pahar 
Când el, în fiecare lună, 
La crâşmă face un popas, 
E semn că „tună şi-i adună”... 
Soţia, banii ce-au rămas. 

 
 

Hazul de necaz după 1989 
Am schimbat entuziaşti „macazul” 
Şi-astăzi, trişti, cu lacrimi pe obraz, 
Constatăm că nici măcar necazul 
Parcă nu mai are-acelaşi haz... 
 
 

După căsătorie 
Aveam, desigur, un temei 
Să cred că totuşi am intrat 
În rândul lumii, dar constat 
Că am intrat... în gura ei. 

 
 
 Burlacul prea pretenţios 
  Trece prin cumplite stări: 
  Prea bătrân şi plin de tare, 
  După multe căutări, 
  Nu mai are... căutare. 
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Rezultatele actualei reforme din sănătate 

Ne pleacă medicii „pe-afară”, 
La trai mai bun având pretenţii, 
Dar mult mai grav e că, în ţară, 
Treptat, se duc şi pacienţii... 

 
 

La distanţă...  
De câţiva ani, în ultimă instanţă, 
Şcolarii şi studenţii fără zel  
Urmează-nvăţământul la distanţă; 
Dovadă certă că se tem de el... 

 
 

Reproşurile soţiei 
Mă ceartă soaţa mea, amarnic, 
Şi pe nedrept îmi face scene 
Zicând că nu-s destul de harnic; 
Aş riposta, da-mi este lene... 
 
 

 „Buturuga mică răstoarnă carul mare” 
  Cu toţii ne dorim, la o adică, 
  O răsturnare pentru cel sus-pus 
  Şi aşteptăm o „buturugă mică”, 
  Dar „Carul Mare” este mult prea sus... 
 
 

Se mai întâmplă... 
Când nu mai ai nimic de dat, 
În ultimă instanţă, 
Prietenul apropiat 
Te ţine la distanţă. 
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De când m-am căpătuit 

Am bani, iar de prieteni nu mai scap 
Şi-atâta-s de dezamăgit, încât 
Prefer duşmanii care-mi „stau în gât”,  
Amicilor ce mi se „urcă-n cap”. 

 
 

Prieteni şi duşmani 
Când cad – ca om cu vicii - în greşeală, 
Pe toţi din preajmă îi interesează: 
Întâi o scot duşmanii la iveală, 
Apoi amicii mei o exploatează. 

 
  
 Viitorul familiilor numeroase 
  Ni s-a născut un nou odor, 
  Prilej de veneraţie, 
  El este-al nostru viitor! 
  Cât are alocaţie... 
 
 

După apelul la 112 
Toţi aşteptau să vină o echipă 
Cu-o intervenţie miraculoasă, 
Dar a sosit întâi, în mare pripă, 
O doamnă doar, având cu ea... o coasă. 
 
 

 Alte efecte ale celor două gripe noi 
  Surprinzător şi pentru medicină, 
  S-au răspândit, în plus, în toată ţara, 
  Găinăriile de la porcină 
  Şi porcăriile cu aviara. 
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 Speranţe... 
  În viaţa asta, plină de nevoi, 
  Eu am plătit destul şi am speranţe 
  Ca pân’ la Judecata de Apoi 
  Să îmi procur şi câteva chitanţe... 
 

 
Venitul soţiei mele 

Venitul ei, în fi ecare lună, 
Mă mulţumea, eram c hiar fericit, 
Dar am primit o veste nu pr ea bună: 
Că de o vreme.. . nu i-a mai venit! 

 
 

Antimioritică  
Ciobanii n-o mai duc ca-n Rai 
Şi-ncep ca să priceapă 
Că nu sunt „pe-un picior de plai”, 
Ci c-un picior în groapă. 

 
 

În autobuz 
Când urcă o duduie obosită, 
Chiar de mașina este-aproape goală, 
Nepotul meu, cuminte, o invită 
Urgent, pe locul lui... la mine-n poală. 
 

 
Cumințit 

El n-a avut, vreo șase ani, 
A băuturii boală 
Și nici pe droguri n-a dat bani; 
Apoi, s-a dus la școală... 
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PERIA ȘI HÂRLEȚUL 
 

O perie din sârmă oțelită, 
fiind grozav de plictisită, 

văzu pe lângă un coteț 
un vechi hârleț 

ce îi părea cam nătăfleț 
și-atunci, știindu-i-se firea, 

a început cu lingușirea 
doar să se-amuze: 

 
- Vecine, scuze, 

dar văd că ești abandonat 
și pe nedrept uitat, 

deși arăți destul de bine, 
iar dacă-o să mă lași pe mine 

să-ți frec puțin rugina, 
doar gospodarul o să poarte vina 

de-a nu te folosi-n grădina 
ce-așteaptă-a fi săpată! 

 
- Îți mulțumesc, surată, 

mă pregătesc nițel 
și sunt al tău! răspunse el. 

 
Așa că peria trecu la treabă 

metodic, fără grabă, 
încât hârlețul se văzu ca nou. 

Dar, doar un bou 
putea să creadă asta, 

deoarece năpasta 
căzu pe el a doua zi: 
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de cum în brazdă se propti, 

pe loc se îndoi. 
 

MORALA-i simplu de aflat: 
să nu te-ncrezi în „periat”, 

că de-ai o sculă veche, ruginită, 
chiar de-i frecată și e lustruită, 

se poate-ușor cu ea „s-o faci de oaie” 
și-atunci când nu te-aștepți să ți se-ndoaie. 
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AI CARTE, AI PARTE... 
 

Se spune c-ar fi existat 
(e scris şi în anale) 
și pentru animale 

învăţământ acreditat. 
 

În prima serie, sunt date 
c-au fost admişi la facultate: 

 
un elefant cu o memorie 

intrată în istorie, 
un şoarece îndrăgostit  de cărţi, 

de-albume şi de hărţi 
şi care-acum, mai nou, 

e de birou, 
o gâscă dornică să-nceapă 

o trecere prin şcoală ca prin apă, 
un şarpe care,-având şi ochelari, 

cu şanse mari 
va fi tratat  ca intelectual 

real 
şi-un papagal extrem de colorat, 

dar priceput la repetat 
cuvinte de neînţeles, 

din lecţii mai ales. 
 

Muncind temeinic, după câţiva ani 
de studiu, dar şi după bani 

plătiţi cu greu, aceştia-au dat şi statul 
şi masteratul, 
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iar la sfârşit 
toţi s-au gândit 

să meargă-n grup la rege, 
că poate s-or alege 

şi ei c-un os 
de ros. 

 
Cu diplomele-n labe, cioc, sau dinţi 

s-au dus cuminţi 
la reşedinţa lui, 

dar el era plecat hai-hui, 
aşa c-au aşteptat din junglă să sosească 

şi studiile să le recunoască. 
 

Surpriză însă! Leul nu ştia citi 
şi se nelinişti, 

crezând că toţi cei cinci 
sunt cu lozinci 

şi-ar fi de evitat 
un miting la palat. 

Deci, şi-a chemat echipa de gealaţi 
şi impostorii-au fost împrăştiaţi. 

 
Morala spune că acel 

ce are foarte multă carte, 
posibil e să aibă parte... 

de-un şef cu mult mai prost ca el. 
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AM CEVA AICI... 
 
 Examen de admitere la o instituţie de învăţământ 
superior militar.  

Ca în fiecare an de după Evenimentele din 
Decembrie 1989, se anunţă o concurenţă foarte mare la 
toate armele, categoriile, secţiile şi specialităţile. 

Sunt ultimele ore înainte de încheierea perioadei 
de înscriere la concurs.  

Până acum s-au luat în evidenţă toate dosarele de 
candidaţi primite de la diferitele instituţii specializate cu 
atribuţii în domeniu dar, potrivit unor recente 
reglementări, nu sunt excluse nici înscrierile individuale. 

Toate compartimentele din structura unităţii, 
indiferent de atribuţiunile curente ale acestora, sunt 
chemate să contribuie la sprijinirea bunei desfăşurări a 
acestei importante activităţi. 

Întreaga muncă a comisiei de admitere este 
organizată astfel încât să se elimine orice suspiciune de 
netransparenţă sau de incorectitudine. 

Efortul depus de echipa de coordonare a 
admiterii şi stresul la care sunt supuşi cei din comisie se 
ridică la cote greu de imaginat pentru cineva care nu a 
îndeplinit niciodată o asemenea misiune. 

În biroul secretariatului comisiei de admitere 
forfota este în toi. Sună telefonul. La celălalt capăt al 
firului este subofiţerul de serviciu pe punctul de control: 
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„Sunt subofiţer de serviciu pe punctul de control, 

plutonier Neacşu. Domnul maior Ionescu, secretarul 
comisiei de admitere, este rugat să vină până aici, să 
lămurească o problemă a unui candidat.” 

Maiorul Ionescu se ridică din faţa calculatorului 
şi coboară, cu speranţa că acesta va fi ultimul drum pe 
care îl va mai face astăzi spre punctul de control, înainte 
de plecarea acasă (după ora 20, ca de obicei, de când a 
început calvarul admiterii).  

Ajunge la poartă, întreabă cine îl caută şi în faţa 
sa apare un băiat foarte brunet, subţirel, parcă mai tânăr 
decât vârsta obişnuită pentru un asemenea concurs, 
îmbrăcat curat, dar cu nişte haine pe care evident nu le-a 
mai folosit (nefiind exclusă nici varianta împrumutării 
acestora de la un frate sau de la tatăl său). În mâna 
stângă avea un dosar, iar în dreapta o plasă, potrivită ca 
mărime şi ca greutate, după cum se vedea.  

- Bună ziua, să trăiţi! Mă scuzaţi că vă deranjez, 
dar am şi eu o problemă cu domnul care se ocupă de 
înscrierea la examen – începe timid tânărul. 

- Spune care-i problema, te ascult! – îi răspunde 
maiorul. 

În acel moment tânărul bruneţel ridică mâna în 
care avea plasa, o îndreaptă spre maiorul Ionescu şi 
începe un discurs, ca şi când ar recita o poezie bine 
învăţată: 

- Domnule ofiţer, eu provin dintr-o familie 
numeroasă şi săracă, dar am învăţat foarte mult pentru 
admitere şi vreau neapărat să reuşesc la acest examen. 
Deci, încercam să vă spun că nu am bani. Problema e că 
am ceva aici... – şi întinde şi mai mult mâna cu plasa 
către maior. 
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- Măi băiete – îl întrerupe calm maiorul Ionescu - 

este foarte bine că vrei să devii ofiţer, este foarte bine că 
ai învăţat, dar să ştii că pentru a reuşi nu ai nevoie de 
bani şi nici de altceva, aşa că lasă mâna jos... 

- Tocmai asta este problema, că am învăţat foarte 
mult şi nu ştiu dacă am vreo şansă ca să reuşesc, de 
aceea, înainte de a mă înscrie, vă rog frumos să vă uitaţi, 
că am ceva aici! – şi din nou ridică mâna cu plasa. 

- Păi, dacă ai învăţat, ai şanse mari, depinde şi de 
cum se prezintă ceilalţi candidaţi, dar nu mai încerca să 
umbli cu alte chestii... 

- Dar, vă rog, totuşi, să vedeţi ce am aici, vă rog 
frumos! - şi iar cu mâna sus! 

- Tinere, dacă mai insişti mult cu plasa aceea, o să 
chem şi poliţia, să ştii, o să te trezeşti cu dosar penal şi 
nu o să mai poţi deveni ofiţer niciodată! 

- Dar, de ce nu vreţi să vă uitaţi? Pe mâna dreaptă 
am o pată mare, din naştere, şi mi-a spus cineva că s-ar 
putea să fiu respins la vizita medicală din cauza ei. De 
aceea am vrut să vă rog pe dumneavoastră să vă uitaţi la 
mână, că dacă nu am şanse de a trece de vizita medicală, 
atunci nu are rost să mai plătesc taxa de înscriere, că 
sunt băiat sărac, nu prea am bani... 
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CÂND DESPICI FIRUL ÎN PATRU… 
 

 - Este o femeie cu capul pe umeri: plânge cu capul 
sprijinit pe umerii bărbaților puternici. 
 - I-a făcut zile fripte, apoi i-a mâncat zilele; 
înseamnă că este un fripturist? 
 - A fost înghiţit de flăcări în urma unui incendiu 
declanşat în timp ce se antrena la înghiţit flăcări. 
 - Curtea de Apel este curtea în care se face apelul 
condamnaţilor? 
 - Dacă sunt mai multe păcate capitale, de ce 
există o singură pedeapsă capitală? 
 - Chiar dacă soţul îşi bate soţia cu sălbăticie, se 
spune că este un caz de violenţă domestică. 
 - Secretara a crezut că Dumnezeu i-a pus mâna în 
cap când a simțit, pe picioarele ei, mâna directorului. 
 - Degeaba este om de ştiinţă, pentru că soţia face 
aproape totul fără ştiinţa lui. 
 - Deşi în clasă este linişte şi profesorul ar putea fi 
auzit chiar dacă ar vorbi încet, el face apelul prin 
strigarea catalogului. 
 - Ar fi culmea să-ţi iei avânt ca să înaintezi în 
vârstă. 
 - Deşi bătaia a fost scoasă demult din armată, 
soldaţii continuă să se aşeze în formaţie în ordine de 
bătaie. 
 - Cel care constată că a început soţia să-i caute în 
coarne trebuie să-şi pună problema că este încornorat?  
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 - S-a săturat până peste cap de toate mizeriile 
vieţii, dar încă nu vrea să dea ochii peste cap. 
 - Poliţiştii întocmesc întotdeauna un cerc de 
suspecţi pentru că ştiu că infractorii se învârt într-un 
cerc vicios? 
 - A dorit mult să-şi facă două căciuli de blană; pe 
prima a făcut-o de râs, iar pe a doua a făcut-o de oaie. 
 - Când îţi arunci ochii este bine să-ţi mai păstrezi 
ceva; spre exemplu, să-ţi ţii gura. 
 - De când am auzit prima dată de incubatorul de 
afaceri, m-am întrebat ce învârteli se clocesc aici. 
 - Chiar şi scafandrul poate face lucrări de 
suprafaţă. 
 - Deşi lucrările pe care le întocmeşte sunt 
confidenţiale, notarul este public. 
 - De câteva zile nu mai bea pe inima goală 
deoarece, în fiecare dimineaţă, se gândeşte că ar fi bine 
să se lase de băutură şi această problemă îi stă pe inimă. 
 - Deoarece el mănâncă doar la botul calului, 
doctorul i-a spus că se va vindeca de ulcer la paştele 
cailor. 
 - Deşi se ştie că a făcut puşcărie grea, se spune că 
a stat ani buni după gratii. 
 - Mult noroc au cei care, după ce că sunt căzuţi 
din lună, ajung şi în al nouăle cer. 
 - El i-a dat papucii, iar ea a spus că o să-i poarte 
sâmbetele, adică în zilele ei libere, când stă prin casă 
echipată mai lejer. 
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 - Oare mort-copt este o stare intermediară pentru 
cadavrul de la crematoriu? 
 - Este adevărat faptul că s-a dus bou şi s-a întors 
vacă dar, cel puţin, este o vacă bună de muls. 
 - La orice cuvânt pe care îl rosteşte urlă cât îl ţin 
puterile, pentru a demonstra tuturor că este, cu 
adevărat, un om în toată puterea cuvântului. 
 - Oare violenţa din şcoli manifestată în ultima 
vreme nu este o nouă formă a luptei de clasă? 
 - Dacă le scoţi ochii pentru asta, ar fi culmea ca, 
după aceea să îi faci cu ou şi cu oţet. 
 - Omul nu este sclavul tehnicii, dar se spune 
despre militari că sunt sub arme. 
 - Profesorul i-a dat nas unui elev, iar acesta, în 
semn de respect, ca să arate cât de mult preţuieşte 
cadoul primit, l-a arătat la toată lumea, adică şi-a luat 
nasul la purtare. 
 - Nu are rost să-i recomanzi unui „poet” să 
deschidă ochii bine, pentru că acesta oricum visează cu 
ochii deschişi. 
 - Cu toate că vorbim de industria muzicală, mie 
nu mi se pare normal ca şi în acest domeniu să fie atâtea 
probleme cu cântec. 
 - Şi celor trimişi la munca de jos li se poate 
pretinde să se situeze la înălţimea cerinţelor. 
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Vasile Rusu 
(n. 1936) 

 
Mecanismul poantei în epigramă 

De vreți o poantă să realizați, 
Trei rânduri înșirați pe o idee, 
Cam cum ar fi trei rochii pe-o femeie 
Și-apoi, la urmă, brusc... o răsturnați! 
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 La stomatolog 
  L-am preferat și eu o dată, 
  Lovit oleacă de curent, 
  Dar m-a lăsat gură căscată 
  Măseaua albă din patent... 
 
 
 
 Dragostea 
  Dragostea-i un joc cu focul 
  Și cu apa lunecoasă, 
  După cum îți e norocul: 
  Pe podea, ori pe mătasă. 
 
 
 

Uneia 
Atinsă de sublima lui vioară, 
Tu simţi un foc ce-ncepe să te ardă 
Şi-ai vrea, cuprinsă-aşa, de subsuoară, 
Să zbori cu el şi să ajungi… o coardă. 
 
 
 

Posturi cheie 
Deţinând doar posturi cheie, 
Dup-atâtea zeci de ani 
Tot sub cheie o încheie 
Viaţa sa – între duşmani... 
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CIOROIUL ŞI PĂUNUL 
 

S-au întâlnit întâmplător, 
în parcul vechi, pe-aceeaşi cracă, 

cioroiul – falnic orator, 
păunul – exersat să tacă... 

 
„Vecine blând, multicolor, 

bag sama, vocea ţi-e cam... sacă!” – 
îi zise, încercând să treacă 
drept orator croncănitor. 

 
„Mersi” – păunu-i dete-n zbor 
răspuns, că n-avea ce să facă. 

De vină-ar fi un profesor 
ce-l învăţă – prudent – să tacă! 

Atunci când n-ai cu prostul spor... 
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NAIVI 
 

Naivi în crez – parșivi în grai, 
S-ajungeți – dupã moarte-n Rai, 
Când popa vorbe grele-ndrugã, 

Vã amãgiți cu-o caldã rugã.. . 
 

Vrând sã pãreți ce nu sunteți 
Nici în cuvânt și nici în faptã, 

Cu cele sfinte precupeți, 
Deși, toți știți ce vã așteaptã: 

 
Uitarea-n huma grea, tãcutã, 

Precum pe fier vechea ruginã, 
În lumea cea cu gura mutã 

Și pururea „plinã de vinã”! 
 

Cum, ipocrit, dați la gazetã, 
Cu vorbe dulci-evlavioase, 

De crezi cã globul îl regretã 
Pe cel ce-i doar... un sac de oase. 
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ORA DEŞERTĂCIUNII 
 

Ce oră-a judecăţii mai aşteptăm la urmă, 
Când ni-i viaţa-n toate o strâmbă judecată, 

Nedreaptă ca şi dreptul cel îndurat de turmă, 
Când simte că-i tăişul înfipt în beregată? 

 
Ce oră-a judecăţii mai aşteptăm la urmă, 

Când zilnic ni-i viaţa luată în răspăr 
Şi relele şi moartea în toate cele scurmă 

Şi urlă neputinţa cerşind un adevăr? 
 

Visăm o lume nouă, în care RĂUL moare, 
Odată cu aceia ce-l oploşesc în eu, 

Dar mâna cea cu sceptru, atotcuprinzătoare, 
Să ţină minte, bine, că nu-i mână de zeu! 

 
Nici „Mao n-a fost zeu!” – ziceau chinezii-odată... 

E drept că tinicheaua mereu se vrea de aur 
Ori batăr de argint şi chiar fără de pată, 

Dar nu ajunge-a vrea, chiar dacă poartă laur... 
 

Măsoară-ţi mersul bine şi mintea ţi-o măsoară 
Şi trage-ţi o scatoalcă! Să te trezeşti, că-i ziuă 
Şi locul unde stai – e Parlament! – nu „moară” 

De jalnice „palavre” în care capu-i piuă... 
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VIAŢĂ VEŞNICĂ 
 

Prin cimitir trecea un mort, 
venit aici întâia oară, 

gătit în cel mai negru port, 
pe-o vreme care ne-nfioară. 

 
Pe-alei, bătrân, bătutul sort 
îi rabdă blânda lui povară; 

oricine-ar vrea-napoi să-l ceară, 
ar vrea-n zadar – e doar un mort 

 
ce şi-a primit străvechiul ort 

şi viaţa veşnică spre seară 
sub bolta veşnicului cort 
de nouri care ne-nfioară, 

 
sub care toate stau să moară... 
Că-n cimitir mai vine-un mort, 

se pare, pentru prima oară... 
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RONDELUL CELOR DE LA COZI 
(literatură „de sertar”) 

 
Un adevăr ce se impune: 
am devenit cu toți nărozi, 
nu știm trăi fără de cozi 
și fără de închinăciune. 

 
Din zori, ca pentru rugăciune, 
vezi pe la uși grămezi de plozi, 
de nu poți trece, că te-nglozi 

de ei și de amărăciune... 
 

Stau jos, de parcă sunt schilozi 
și adunați cer iertăciune, 
că altele nu știu a spune, 

din zori pân’ soarele apune, 
 

că sunt născuți să stea la cozi! 
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DREPTUL LA PÂINE 
(literatură „de sertar”) 

 
Cum arde și astăzi cămașa pe mine 

și hainele – toate – mă frig și mă ard! 
Mi-e silă de tot și-s roș de rușine, 

de parcă-s tâlharul legat de un gard... 
 

Că-s pus să-mi cerșesc bucata de pâine 
precum un calic pe-un vast bulevard 

și hainele – toate – le simt cum mă ard 
bolnav de revoltă, lovit ca un câine... 

 
Gândind furios la ziua de mâine, 

mă văd ca și ursul pe tristele vremi... 
Că nu știi, alături, pe cine să chemi 

să nu cazi în rău și în rușine... 
 

Și-mi vine 
carnetul 

cel 
roșu 

să-l ard, 
 

ajuns să-mi cerșesc bucata de pâine, 
legat ca tâlharul de gard... 
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LA COADĂ 

(literatură „de sertar”) 
 

Stau la coadă 
supus... 

într-o parte 
rezemat 

ca de-o carte... 
precum condamnatul la moarte 

unde l-au pus. 
 

Stelele 
încă 

nu cad în apus... 
 

Jalea vine de sus 
frigul vine de jos 
urcă prin carne 

taie prin os. 
 

Să mă răstoarne 
că-s de prisos. 
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Gheorghe Şchiop 
(n. 1946) 

 
 

Unui dentist 
La dinţii cu preţuri nebune, 
I-aş spune – deşi nu-s un dur – 
Impresia mea, că mi-i pune 
Să am printre ce să-l înjur. 
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Unui îmbogățit 

Nu știu banilor sorgintea, 
Dar averea colosală 
Ai făcut-o, cert, cu mintea... 
Invers proporțională. 

 
 
Savantul la bătrânețe 

Mărturisesc că mi-e rușine 
Să-mi amintesc de-acel moment 
Nefast, când am făcut pe mine... 
Un eșuat experiment. 
 
 

Unui dascăl 
Elevul tău năbădăios, 
Azi boss c-un lanț de magazine, 
S-a aplecat politicos... 
Să dea cu piatra după tine. 
 
 

Unui scriitor ermetic 
Citindu-ţi opera absurdă, 
Am intuit la dânsa cazna 
De-a creiona idei ce zburdă… 
Prin mintea ce-a luat-o razna. 

 
 

Popească preacurvie 
Spionându-l cum se duce, 
Pe furiş, la o vădană, 
Dracu-şi face-o anticruce 
Şi îl stuche: „Piei, SUTANĂ!” 
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Iubirea de patrie 

Oriunde pleacă înafară 
Un demnitar român, mereu, 
În suflet poartă maica țară, 
Iar sufletul în portmoneu. 

 
 

Privind la TV 
Delaţiuni, eschive,-njurii, 
Aşa fac unii carieră: 
Dând drumul, fără noimă, gurii, 
Când mintea stă la barieră. 

 
 

Strângătorul român 
O fi sătul de-atâta plâns, 
De când e frate tot cu-amarul, 
Că el, de când se ştie,-a strâns: 
Şurubul, laţul, brăcinarul. 
 
 

Triumf 
Când prins de jale-s şi urât 
Şi mi-este inima tăciune, 
Îi pun durerii mâna-n gât 
Şi-aşa o strâng, de mă răpune. 

 
 

Căsătorie 
Stupidul circ din primărie 
Retrospectiv provoacă greaţă; 
Plăteşti a unui DA beţie 
Cu mahmureala de o viaţă. 
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Criza intelectualului 

Ca erudit şi om ales, 
A mers pe-a vieţii grea cărare, 
Visând succes după succes, 
Din renunţare-n renunţare. 
 

 
Dascălul pensionar 

Zâmbiţi că poartă haine demodate, 
Şi second hand pantofii vechi că-i sunt, 
Nu-i bănuiţi comorile-ngropate 
La rădăcina unui păr cărunt. 

 
 

Făţărnicie 
În marea mea ipocrizie, 
Mi-am plăsmuit un Dumnezeu 
Profund bolnav de amnezie, 
Apoi m-am declarat ateu. 
 
 

Abandon 
Ajuns de-acum bătrân cuminte, 
Mă pun cu vârsta de acord 
Şi-mi scot iubirile din minte, 
Uitându-le pe veci... în cord. 

 
 

Scrisoare către soţul bătrân 
Sper ca-n mod sărbătoresc - 
Nu ca-n precedente rânduri - 
Să mă-ntâmpini, când sosesc, 
Inţolit la patru scânduri. 
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Pensionar bolnav 

Simţea în inimă un ghimp 
Că n-avea bani în plic să pună 
Şi-a dat din colţ în colţ un timp 
Şi colţul, după nicio lună. 

 
 
Mioritică 

Chiar şi când îi apucă dracii, 
Se vede că-s şcoliţi românii, 
Că n-au crescut la coada vacii: 
Se ceartă ca la uşa stânii. 
 
 

Toamna se numără berbecii 
Se-aleg în toamnă, pe la noi, 
Berbeci ce par mai acătării: 
Cei patrupezi să intre-n oi, 
Iar cei bipezi în Sfatul Ţării. 
 
 

Cloşti politice 
Fluturând pentru-adversari 
Forţa unor nume grele, 
Toţi sunt puşi pe fapte mari, 
Însă nu stau mult pe ele. 
 
 

Troc în familie 
Încă sper, la anii mei, 
Că s-o linişti şi ea; 
Dacă-mi dă cuvântul ei, 
Ca să-i dau tăcerea mea. 
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Culmea 

Întors strigoi, când gata-i viaţa, 
S-asist la parastasul meu, 
De văd că-mi plânge cumva soaţa, 
Mă îndoiesc că-n groapă-s eu. 

 
 

Preţul originalităţii 
Plătind din vise-ades normale 
Al renunţării trist uium, 
Ne risipim pe-a vieţii cale 
În căutarea unui drum. 
 
 

Tautologie 
Statistica ne pune-n faţă 
Un fapt – că drumurile grele 
Bătute sunt întreaga viaţă 
De cei ce au rămas pe ele. 

 
 
Drumurile noastre toate 

Cu-aşa miniştri de nimic, 
Doar certuri, şmecherii şi fumuri, 
Ni-s căile de fier pe dric 
Şi-autostrăzile pe drumuri. 

 
 

Evadând în viitor 
Când nu mai vreau să mă frământ 
Şi liniştea să mă-nconjoare, 
Plecând urechea la pământ 
Mi-ascult tăcerea viitoare. 
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De dragoste 

Pe orice om înamorat 
Nimic nu poate să-l încânte 
Precum sărutu-nfiorat 
Al buzelor de ţoi răsfrânte. 
 
 

Lacustră 
Când văd pe-alesul meu cu mapa  
Îmi vine-un pumn în bot să-i scap, 
C-atâta bate-n piuă apa 
De-ţi face – prostul – moară-n cap. 

 
 

Eşec 
Iubirea care împlineşte –  
Mobil frecvent de-nsurătoare –  
O scapă proştii printre deşte, 
Deşteptele, printre picioare. 
 
 

Graminee 
Frumoasa blondă ca un spic, 
S-a măritat c-un om de paie, 
Iar el, gelos că prea e şic, 
O cam snopeşte în bătaie. 
 
 

Situaţie mişcătoare 
De greul vieţii zbuciumate 
De care – om bătrân – mă plâng 
Şi pietrele-s ades mişcate; 
Şi-n fiere şi-n rinichiul stâng. 
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Matematică electorală 

Accepţi, mobilul când ţi-o cere, 
Şi calculul absurd total 
De ridicare la putere 
A câte unui radical. 

 
 

Salvatorul 
Eram acum țărână, poate, 
Dar, cu-ajutorul Sfintei Cruci, 
M-a pus un doctoraș pe roate 
Și de pe roate pe butuci. 
 
 

Job postum 
Când dat mi-o fi, ca pământean, 
Să mă petrec în veșnicie, 
M-așteaptă dracii c-un cazan 
Să fierb în el pe veci... răchie! 

 
 

Descătuşare 
Şi când va fi de-ntâia zi 
A pensiei să aibă parte, 
Va-ntoarce spatele la fii... 
Să-i ducă-n cârcă mai departe. 
 
 

Socrul la 80 şi... 
Mă-ntreb pe unde-o fi sorgintea 
Maniei de-a umbla tot solo; 
Te miri pe unde-l duce mintea, 
Dar e nasol că-l uită-acolo. 
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Unui leneș răbdător 

Statutu-acesta trist avându-l, 
Consideri munca un eres, 
Iar când spre ea te bate gândul, 
Îl ierți, că nu te bate des. 

 
 
Sfatul afaceristului către odraslă 

Cu grijă partenerii ți-i alege, 
Nu te-nhăita cu derbedei, 
Iar dacă faci o fărdelege, 
Măcar s-o faci în legea ei. 

 
 
Unei istețe 

Cu viața ai știut ce faci, 
Căci în căruța ei, frumoaso, 
Ți-ai pus ai împlinirii saci, 
Apoi, bărbați la rând, ți-au tras-o! 
 
 

Apărare 
Deși-s la stat vândut dator, 
Nu poate fiscul să mă-nhațe, 
Cât timp, la pieptu-i protector, 
Mă ține sărăcia-n brațe. 
 
 

Psihiatrul privat 
Un cap lucid printre fazani 
Ce, prin a minții lui virtute, 
A fost sortit să facă bani 
Taman din rațiuni pierdute. 
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WEEKEND PORCESC 

 
Râtanul chipeş şi-mplinit la ceafă 

Se bălăcea ferice în noroi, 
Zâmbind la gândul că petrece-n doi 

Un weekend, cu-o scrofiţă, după leafă. 
Abandonându-şi cocină şi troacă, 
De aer proaspăt doritori, s-au dus 

La un motel porcesc, la munte, sus, 
Să bea, să mânce şi, de-o fi, s-o facă. 

Scrofiţa, neieşită din coteţ, 
Uitându-şi manierele porcine, 

S-a-ndrăgostit ad-hoc de un mistreţ, 
Un fante lustruit şi-nfigăreţ, 

Ce-o încânta cu povestiri alpine 
De exotism şi de ispite pline. 

Lăsând să bea pe cel ce-o adusese, 
Cu fantele ce-o mângâia pe tors 
S-a dus să guste desfătări alese, 

Pe muşchiul moale al pădurii dese 
Şi pân’ la ziuă nu s-a mai întors. 

Când din beţie s-a trezit godacul, 
A înţeles subit c-a dat de dracul, 

Că din moment ce lângă dânsul nu-i, 
Însoţitoarea i-a plecat hai-hui. 

Deci, ca oşteanu-nfrânt într-un război, 
Profund rănit de-a dragei scroafă plasă, 

S-a-ntors iavaş-iavaş, mâhnit, acasă, 
Ca să-şi guiţe jalea în noroi. 

 
MORALĂ nu-i; în schimb e-o mare gafă 

Să pleci, ca porcu,-n weekend cu o scroafă. 
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DESTIN INGRAT 
 

M-a blestemat un crud destin, 
În chiar întâia dimineață: 

Deplinul fericirii chin 
Să-l duc în cârcă-ntreaga viață. 

 
Când a văzut că sunt băiat, 
A zis moșica, arz-o focul: 
„Copilul ăsta-i blestemat 
Să fie frate cu norocul!” 

 
Chiar dacă pare doar un mit, 

Eu am avut ca ursitoare 
Pe niște scorpii ce-au cobit 

Să-mi fie-n suflet veșnic soare. 
 

Iar când o brună mi-a ghicit 
În palmă, mi-a trântit ca știre 
Că-având un ghinion cumplit, 

Mă paște-o trainică iubire. 
 

O bună-amică, la cafea, 
Scuipând în ceașcă-a decretat: 

„Bă, ai un trai de catifea, 
Cred c-ai mâncat de mic rahat!” 

 
Și-amu, din propriul horoscop, 
M-a deprimat prognoza crudă: 
Că de-un bătrân urât și schiop 

Nici moartea nu mai vrea s-audă. 
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INTERVIU 
 

Agitând reportofonul, 
M-acostează-un ins fudul: 

- Unde faci revelionul? 
- Nu-l! 

 
- Astea-s vrăji, amice, lasă, 
Cred c-ai pus de un bairam 

Burlăcesc la tine-acasă? 
- N-am! 

 
- Faci revelionu-n stradă 

Ca nebunii din Apus, 
Că eşti cu nevasta-n sfadă? 

- Nu-s! 
 

- Bănuiesc, că nu-s oiţă, 
Chit că nu ai chef să-mi spui, 

Că e vorba de-o pipiţă?! 
- Nu-i! 

 
- Dacă vrei cu soţioara 
Anul Nou a-ntâmpina, 

N-a umplut cu vin cămara? 
- N-a! 

 
- Eşti jigodie, mi-e greaţă, 

Ori eşti prost, ori faci mişto; 
Dă-o dracului de viaţă! 

- O! 
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CRĂCIUN 
 

Se-azmute crivăţul zăvozii 
Să muşte-aprinşi obraji prin sat, 

În seara când la colindat 
Săracul îşi trimite plozii. 

 
E iar Crăciun şi, după dat, 

Stupida Capră şi Irozii 
Revin spre-a-nveseli nerozii 
Cu-al lor spectacol perimat. 

 
Când doarme crângul pe dihănii, 

Pe uliţi clopoţei trag sănii 
Şi-n stoluri, dancii pigmentaţi 

 
Scâncesc festiv prin curţi bogate 

Refrenul burţii-nfometate: 
Ne daţi, boieri, ori nu ne daţi? 
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FRUNZISME 
 
 - ... tu, creanga mea albastră - Frunză Mihai 
 - Simt că mă furnică – un greier 
 - De-aş fi Harap Alb – Negru Vodă 
 - M-am dus pe apa Sâmbetei – Sfânta Vineri 
 - Vreau să limpezim lucrurile – Tulbure Victor 

- Ce-i de căpătat nu se caută la dinţi – Calul troian 
- Crucea de Piatră e o plăcere – Belu Octavian 
- Pe unde vine Groapa lui Ouatu? – Cloşca 
- Ferească Dumnezeu de Funar – Apostol Bologa 
- Spune-mi caii când se fură – Geambaşu Petre 
- Monşer, eşti o vită încălţată! – Boureanu Radu 
- Jos extremismul! – ETA Boeriu 
- Sunt în pom – Creangă I. 
- Nu pot să mă umflu-n pene – Cimpoi Mihai 
- Eu îl îmbrac pe Bulă – Buleandră Ion 
- Unde ţi-e capul, mă urâtule! – Un călău 
- Roată, roată, măi flăcăi – Moş Ion 
- Să mori de râs, nu alta – Jalea Ion 
- Nu mă duc, nici să mă tai – Mielul turbat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cenaclul Umoriştilor Sibieni „Nicolaus Olahus”           Mușchetari după 45 de ani 

 173

 
 
 
 

FRUNZISME ONOMASTICE EPIGRAMATICE 
 

- Presimt că pic şi la toamnă – Frunză M. 
- Hai să ne jucăm „Spânzurătoarea” – Funar Gh. 
- Pe lângă drum, pe lângă gard... – Cărare P. 
- Mie să nu-mi baţi obrazul! – Grosu Gh. 
- Am făcut bobul praf... – Moraru I. 
- Cine-mparte, parte-şi face – Diviza Ion 
- Mi-e silă de înviorare – Moleşag Mihai 
- Detest umpluturile – Plăcintă Vasile 
- De-aş mai duce-o pân’ la toamnă – Boboc S. 
- Am făcut-o de oaie! – Căpruciu D. 
- Botezul meu a avut ecou – Nicolae Nicolae 
- Cine-a pus cârciuma-n drum? – Hanu R. 
- Trăiesc ca-n junglă – Leu Gh. 
- Şi-am un bade tinerel – Mândruţă C. 
- Sunt pe drojdie – Plămădeală N. 
- Mă iei în pleasnă? – Sfichi E. 
- Detest cozile – Topor N. 
- M-am fleşcăit – Vârtosu I. 
- Sunt un om cu greutate – Tone C. 
- A şters-o iepureşte – Morcovescu R. 
- Tot înainte! – Plăcintă V. 
- Marş, potaie! – Gărduş N. 
- Mai n-aş crede! – Toma G. 
- Întinde-o! – Lungescu 
- Să nu mă iei peste picior! – Şchiop Gh. 
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MICA PUBLICITATE AIUREA (ABSURDĂ) 
 
 

 
 
 

- Doriţi să aveţi nişte picioare perfecte? Apelaţi 
Cabinetul Medical de Ortopedie Plastică al dr. Narcisa 
Crăcea, com. Crăcăoani, jud. Vrancea.  

- Butaşi de viţă de vie din soiul ţâţa vacii, la 
preţuri de promoţie, oferă fermier Vasile Văcaru de la 
ferma Viţelul de Aur, com. Văculeşti, jud. Botoşani.  

- Comisia pentru Studierea Albinismului Uman din 
com. Ciorogârla, jud. Ilfov îşi încetează activitatea din 
lipsă de material uman adecvat. 
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- Specialiştii Staţiunii pentru Studierea 

Procreării din com. Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud 
efectuează non-stop inseminări de cea mai bună calitate. 
Succesul garantat!  

- Aveţi ocazia de-a savura cel mai gustos pilaf din 
ţară poposind la Hanul „Chinezul” din Horezu, jud. Vâlcea. 

- Vreţi să scăpaţi de stres şi anxietate? Oferiţi-vă 
plăcerea unui popas la Centrul de Masaj Erotic din str. 
Priapului, nr. 13 bis, com. Frecăţei, jud. Tulcea. 

- Asociaţia Intercooperatistă „Vidanja” din loc. 
Cacova, jud. Sibiu produce şi livrează la cerere toată 
gama de îngrăşăminte naturale. Calitate garantată. 

- Magazinul „Optica” din Brăila oferă la preţ 
negociabil lentile de contact de înaltă calitate produse de 
Cooperativa Meşteşugărească „Clarvăzătorul” din com. 
Oarba, jud. Mureş. 

- Vi se oferă posibiliatea de a vă bucura de un corp 
perfect şi o sănătate de fier prin reţeta „Tinereţe fără 
bătrâneţe” concepută de Cabinetul de Medicină 
Antinaturistă „Baba Novac” din Babadag, filiala Cârlibaba, 
jud Suceava. 

- Corturi de cea mai bună calitate, pentru un sejur 
parizian confortabil, găsiţi la magazinul „Pasărea 
vopsită” din com. Ţigăneşti, jud. Teleorman. 

- Cu rezultate miraculoase în tratarea frigidităţii şi 
infertilităţii feminine vă stă la dispoziţie Cabinetul de 
Medicină-Privată al dr. med. sexolog Kiriakos 
Andropulos, com. Vârteşcoiu, jud. Vrancea. 
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Corneliu Șerban 
(n. 1937) 

 
 
 

Despre unele femei din Evul Mediu și de azi 
Ieri soarta lor era mai dură, 
desigur îmi veți da dreptate: 
Și-acum au parte de „centură”, 
dar nu mai e de „castitate”. 
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Români spre Spania visând 

De-ți cauți scăparea din belele, 
nu te încrede în minuni 
și nu spera să-nalți castele –  
mergi numai la cules căpșuni. 

 
 
Cuvânt de început 

Sortit unui destin mărunt 
doar ucenic la clasici sunt 
și-o spun spre tihna tuturor: 
nu-s „ucenicul vrăjitor”. 
 
 

Doamne-Ajută și Păzește! 
Avem biserici mari, frumoase, 
cu sfinți blajini veghind la uși, 
tămâia-n preajmă amiroase, 
dar din păcate-s mulți... „neduși”. 

 
 
Nu-l căutați în PSD 

După câte cred și știu, 
un distins baron local 
întâlnești doar la Sibiu, 
dacă mergi la Bruckenthal. 

 
 
Cu ochii deschiși 

Gândindu-ți viața, vezi că este, 
cu mici excepții, la final, 
o tragicomică poveste, 
un prelungit eșec total. 
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Eficientul pragmatism 

Interesul când ți-l știi, 
ai câștiguri evidente –  
Unii fac economii 
până și la... sentimente. 

 
 
Tradiția-n tranziție 

Pe Moș Crăciun la pensie-l trecură, 
și iată, „Crăciunițe” atractive 
aduc în sănii daruri pe măsură: 
reviste porno și prezervative. 

 
 
Netransmisibil „dar din dar” 

Deși nu-i greu deloc să spui 
că e bogat cel care-mparte, 
nu-ți poți da anii nimănui –  
Măcar un timp, măcar o parte. 
 
 

Verdict definitiv 
De mine însumi judecat, 
privind tot adevăru-n față, 
cu soarta-s astăzi împăcat –  
Deci, mă condamn, sever, la... viață. 

 
 
Smintita noimă 

Chiar Viaţa îşi trădează rostul 
şi în zadar i-aduci prinosul, 
când obştea o conduce prostul 
şi o munceşte puturosul. 
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Ciudată viața, uneori... 

Treci, uneori, prin stări aparte, 
cu-nrourare sub pleoape –  
Apropierea ne desparte, 
distanțele ne-aduc aproape... 

 
 
Reținere 

Primind urarea „La mulți ani!”, 
simt, parcă, oarecum, și-o frică, 
pentru că, dragi contemporani, 
tot ce e mult, de fapt... cam strică. 

 
 
Paradoxal 

Când prin reviste, cărți și ziare, 
văd că mi-e numele trecut, 
accept că sunt (pe cât se pare) 
un anonim... recunoscut. 

 
 
Pastel 

Tronează sus, trufașa stâncă –  
(Greu către vârfuri să ataci!), 
iar jos, prăpastia-i adâncă -  
(Dinspre bogați, spre cei săraci). 
 
 

Același adevăr 
„In vino veritas” se zice 
de multă vreme, dar socot că 
același adevăr, amice, 
îl poți descoperi și-n votcă. 
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Revendicare conjugală 

Neglijată-n pat, nevasta 
face soțului tapaj: 
„Măcar merit pentru asta 
...ajutorul de șomaj!” 

 
 
Replica împricinatului 

„Ba, te rog, s-avem pardon! 
Nu-ți fie cu supărare, 
dar uitași că la patron 
ore faci suplimentare?” 
 
 

 Prețul corect 
  Valoarea știu să o măsor, 
  știu adevărul să-l discern 
  și nu mă cred nemuritor 
  în fața unui șah... etern! 
 
 
 Box feminin 
  Nu țin deloc să vă conving 
  făcând această constatare, 
  dar mi-a fost dat să văd că-n ring 
  și „sexul” slab lovește... tare. 
 
 
 Renunțăm la antrenor 
  Schimbăm macazul așadar: 
  Urmând unor utile sfaturi, 
  vom angaja un cofetar –  
  (Ca mare specialist... în blaturi!) 
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 Pas cu pas în viitor 
  Prin ani ne vom aduce-aminte 
  de-un ghinion curat nasol: 
  Că am avut un președinte 
  zis „ȘASE CASE ȘI-UN SCAUN GOL”. 
 
 
 Echidistant imparțial 
  Se-nchipuiește drept și as 
  în lupta dintre buni și răi, 
  doar că-i alături, pas cu pas, 
  de strâmbii și pătații săi. 
 
 
 Ce-ar zice, azi, George Coșbuc  
 de-nalții noștri demnitari 
  Vorbim, de-un CENTENAR viteaz, 
  dar ni-i prezentul scund temei: 
  Chiar de-i alegi pe primii trei, 
  Doamne, niciunul nu-i mai breaz! 
 
 
 Mărginime 
  Cu finalul din Sibiu, 
  renunțai de tot la rime 
  cunoscând, într-un târziu, 
  bun popas prin... mărginime. 
 
 Maratonist purtând baston 
  Mă-ntreabă cineva, uimit, 
  vrând parcă grija să mi-o poarte: 
  - Unde-ați pornit, așa grăbit? 
  - Unde să merg? Mă duc spre moarte. 
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 Tentația posterității 
  Vis înalt: s-ajung să fiu 
  vârf de faimă, legendar; 
  (Ca salamul de Sibiu 
  lângă dulcele muștar). 
 
 
 
 Suntem 
  Suntem destine provizorii, 
  trecând în risipiri ca norii, 
  pe drum nesigur, efemer, 
  înscris între pământ şi cer. 
 
 
 
 Ajunge 
  În lunga anilor risipă, 
  visând frumos în timp urât, 
  ai fost şi fericit, o clipă – 
  ... Ajunge însă chiar şi-atât. 
 
 
 
 Un oarecare dubiu 
  Urmând o datină străbună, 
  urarea mea am închinat-o 
  pace dorind şi voie bună – 
  (Rimează oare şi cu NATO?) 
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 Tot mai trist ni-i calendarul 
  Vieţii i-au sporit calvarul, 
  răul tot mai mult se-arată, 
  tot mai trist ni-i calendarul – 
  Terra-i navă eşuată. 
 
 
 
 Avantaj reciproc? 
  Nu poate nimeni să infirme 
  o situaţie bizară: 
  La noi tot vin străine firme, 
  noi... „ne mutăm în altă ţară”. 
 
 
 
 Zestre existenţială 
  Prezenţa între naştere şi moarte, 
  ivită cu destinul de-o fiinţă 
  risipitoare şi zgârcită foarte, 
  unic noroc, de scurtă folosinţă. 
 
 
 
 Cu senectutea faţă-n faţă 
  Există-n lumea asta mare 
  motive, mii, de supărare. 
  Pedeapsă totuşi grea a vieţii 
  e doar povara bătrâneţii. 
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ZECE CASE MĂRICELE 
(baladă adaptată şi actualizată) 

 
„Mult o casă mi-am dorit!” 

- repeta întruna – 
Gândul i s-a împlinit 
şi-a avut, deci, una. 

 
După care i-a venit 

o idee nouă. 
Evident, a reuşit 
ca să aibă două. 

 
Două case dacă ai, 

încă una vrei. 
Sigur, costă. Dar nu-i bai! 

A ajuns la trei. 
 

Întrucât s-a dovedit 
fire mai retrasă, 

a-nălţat, la loc ferit, 
o a patra casă. 

 
Cu mers sigur, apăsat, 

nu târând opinci, 
grabnic a înaintat 
către „Casa cinci”. 
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Unii zic că-i infractor 
cu câştiguri grase, 

alţii însă-i laudă-n cor 
edificiul şase. 

 
Promovând proiecte noi,  

consecvent în fapte, 
el a construit apoi,  

sobră, „Vila 7". 
 

Tânăr încă se vedea,  
iar la minte copt: 

„Nu-i deloc o treabă rea, 
case să am opt”. 

 
„Cât averea mi-o sporesc, 

nu vă pese vouă!” 
Dar din dar, de Sus, ceresc, 

Iată-le chiar nouă! 
 

„Casa 10"-i la un pas, 
întregind un şir 

(... Tocmai când i-a mai rămas 
cea din cimitir). 
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EPIGRAMIŞTI RECOMPENSAŢI 
 

Cineva un zvon aduse, 
că la noi şi-n alte ţări, 

prin vremi vechi, demult apuse, 
se plăteau... colaborări?! 

 
Dar ce-nseamnă un catren? 

Uneori, o „faptă” gravă, 
c-un autor... călcat de tren 
sau „cinstit” cu o... otravă. 

 
Alt autor, ce des apare, 

fiind tare insistent, 
riscă doar o condamnare 
pentru... lipsă de talent. 
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TIMP STRĂIN 
 

Bătrân naiv, deloc abil, 
de fapt lucid, cam inutil, 

pășesc prin veacul dificil, 
fără de card și de mobil. 

În noul secol vechi intrus, 
părelnic sunt și sigur nu-s. 

Sub cer americano-chino-rus, 
mi-e răsăritul șters apus. 

 
 
 
 

ALȚII, ALTFEL DE PROBLEME 
 

Nevoi, necazuri te apasă, 
având doar o modestă casă, 

dar mari poveri resimți pe umeri, 
când câteva ajungi să numeri 
și când se-adaugă, din păcate, 
dosare vechi, jenant clasate. 
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SIMPLU ȘI SIGUR 
 
 După o îndelungată experiență „pronosportistă”, 
însumând peste 60 de ani, îmi pot îngădui o concluzie în 
domeniu. Anume aceea că există, totuși, o „rețetă” a 
succesului pe acest tărâm. 
 De obicei, abordăm „științific” problema celor 13 
rezultate exacte, studiem o întreagă „bibliografie”, 
consultăm cele mai autorizate „oracole” afiliate pe lângă 
diverse agenții Loto-Pronosport, dar, de cele mai multe 
ori, multiplele noastre strădanii și cheltuieli nu se 
bucură de încununarea dorită.  
 Mărturisesc, folosind acest prilej, că într-o 
organizație a păguboșilor oricând mi se pot atesta 
merite de netăgăduit. Dar, dacă ai, vorba ceea, „puțintică 
răbdare”... 
 Recent, bunăoară, am definitivat o schemă 
judicios alcătuită și i-am alăturat o alta, așa ca să fie... Ei 
bine, nu altundeva ci aici, la ultima, am avut prilejul să 
constat că „semnele” mele sunt leit cu cele omologate 
oficial. 
 Mi-am dat seama că cel mai simplu și mai sigur 
este ca tu, pronosportist, să-ți completezi buletinul 
fără mare bătaie de cap și aștepți liniștit, lăsând tot 
greul pe umerii celor 26 de echipe incluse în 
programul concursului respectiv. Printr-un admirabil 
consens, ele, echipele, au datoria să „onoreze” una dintre 
variantele propuse de tine. Când se întâmplă una ca asta, 
totul e O.K.! 
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 ...Dacă n-aș cunoaște un poem al lui Esenin, pe 
care-l recita extraordinar marele artist Emil Botta, mai 
că aș fi căzut în păcatul de a așterne pe hârtie o baladă 
dedicată „celor 26”... 

Nu, nu e cazul să amestecăm lucrurile, ajunge 
să transcriu aici o caldă mulțumire echipelor incluse 
în program și care au avut fericita inspirație prin 
care mi-au respectat întocmai opțiunile 
pronosportiste! 

Prin vechime și unele realizări înregistrate pe 
parcurs, dacă se va înființa vreo Academie sub egida 
Loto-Pronosport, puteți conta pe mine, măcar ca 
modest membru corespondent. Altminteri, și-o mie de 
ani de-ar fi să mai trăiesc, e singurul for (apolitic sau 
politic) din care aș accepta și m-ar bucura să fac parte. 
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VITA BREVIS 

(gânduri, vorbe, cumpăniri) 
 
 - Deloc vesel ca, după atâtea trădări, s-o constaţi 
şi pe cea a propriului trup... 
 - Suntem, prea des, iuţi cu răul şi înceţi cu binele. 
Deciziile negative se iau grabnic, hotărârile bune se 
definitivează anevoie, suferă amânări şi, cele mai multe, 
nici nu ajung la înfăptuire. 
 - Mi s-o fi părut mie, dar urările celor veniţi cu 
sorcova la uşa muribundului parcă sunau fals... 
 - Oamenii şi faptele lor n-au niciodată exact 
dimensiunea pe care le-o atribuim. 
 - Aproape toate personalităţile devin mai 
importante cu ocazia aniversării lor. 
 - Cât fast, uneori, la celebrarea, de fapt, a unor 
eşecuri (atâţia ani de activitate politică sau profesională, 
de carieră artistică sau ştiinţifică, de căsătorie etc. etc.)! 
 - Dragostea s-ar cuveni să înalţe animalul spre 
om, nicidecum să coboare omul spre animal. 
 - Fiind artist al cuvântului consideră că nu mai are 
şi obligaţia de a fi om de cuvânt! 
 - Noi bãtrâni? Noi suntem tinerii de altãdatã. 
 - Cum o fi de preferat: de râsu’ lumii sau de 
plânsu’ ei? 
 - A mers în permanențã cu intermitențe. 
 - Zadarnic încearcã sã fie în pas cu timpul cei 
cãrora le-a stat ceasul istoriei. 
 - Existã un singur mod sigur de a nu avea 
dezamãgiri: sã nu aștepți nimic, de la nimeni. 
 - Cu cât te exprimi mai des și mai amãnunțit, cu 
atât îți „developezi” mai limpede limitele. 
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 - Aproape orice ar spune un muribund devine, 
într-un fel, memorabil. 
 - Nu-i absolut obligatoriu sã calci într-un rahat 
pentru a te bucura de șansã. 
 - Mai toți oamenii au un ungher al inimii lor în 
care nu pãtrunde nimeni și în care nu intrã nici ei decât 
foarte, foarte rar. 
 - Asaltat de-atâtea amintiri, de-atâtea temeri, 
creierul îmi dã bãtãi de cap. 
 - Acum, cã se știa nemuritor, i-ar fi plãcut sã mai 
trãiascã o vreme... 
 - În vecinãtatea muntelui și a mãrii simți, aproape 
fizic, splendoarea eternitãții și neantul zãdãrniciei. 
 - Ambuteiaj pe autostradã: claustrofobie în aer 
liber. 
 - Nu-mi place sã persist în greșeli; dacã e sã comit 
o eroare, mãcar sã experimentez ceva nou. 
 - Unii n-au cu ce-și duce zilele, alții n-au zile 
pentru câte le-a pus viața la dispoziție. 
 - A nu fi generos este o infirmitate sufleteascã, 
însã a nu pãstra mãsura generozitãții înseamnã prostie. 
 - Fiecare clipã poate fi și banalã și extraordinarã. 
Noi înșine stabilim „prețul” timpului nostru. 
 - Cei incapabili sunt, de multe ori, capabili de 
orice. 
 - Repetiția este mama învãțãturii. Dar și a 
plictiselii.  
 - Afrodisiacul cel mai puternic pentru iubire este 
chiar iubirea. 
 - Și viața și moartea sunt, în egalã mãsurã, un 
avantaj și un dezavantaj pentru om. 
 „- E ultima mea gafã pe acest an!”, m-a asigurat 
el și am admis cã poate are dreptate, cãci mai erau 
puține minute pânã la miezul nopții de Revelion. 
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 - Se aflã în fața unei veritabile capodopere și o 
comenteazã cu o asemenea lejeritate, de parcã el, 
personal, ar „comite” zilnic ceva asemãnãtor. 
 - Unii devin beneficiarii propriilor defecte, alții 
ajung victimele propriilor calitãți. 
 - Și cel mai cumplit dictator este supus cuiva. 
 - Și la o scarã de bloc și la cea planetarã oamenii 
au cam aceleași probleme și sunt cam aceiași în felul lor 
de a se manifesta. 
 - E trist sã nu primești ceea ce ți se cuvine, dar 
este jalnic sã ți se dea ceea ce nu meriți cu adevãrat. 
 - Singura  problemã  pe  care  mi-o  pun  este  sã 
nu-mi fac rãu eu însumi și abia apoi sã previn sau 
mãcar sã micșorez rãul venit din afara mea. 
 - Dacã ești bãtrân și ai suflet de copil, devii de douã 
ori mai vulnerabil. 
 - Nu de plecarea mea mã încearcã pãreri de rãu. Mã 
doare doar despãrțirea de cineva anume. Și de lume, 
oarecum. 
 - Felul meu de a fi nu depinde de modul altora de a 
se purta fațã de mine. Numai cã, în cazul unora dintre ei, 
decid sã nu mai trec niciodatã pe strada lor. 
 - Nu prea pot dormi normal în ultima vreme, 
probabil ca o avertizare și, totodatã, drept o compensație 
minimã pentru somnul cel mare, definitiv. 
 - De ce se întind unii, uneori, prea mult la vorbã? 
Poate știind, presimțind cã vor avea parte, curând, de o 
nesfârșitã muțenie. 
 - Singurele locuri în care triumfã într-adevãr 
democrația și drepturile omului nu sunt decât cimitirele. 
 - Cine sunt eu? Un autor neesențial. Un ins care nu 
este decât „poetul familiei sale”. 
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Nicolae Tudor 
(n. 1939) 

 
 Unor tineri părinţi 
  Dup-o nobilă „scofală” 
  Se mândresc cu gesturi apte: 
  El cu pieptul plin de fală, 
  Ea cu pieptul plin de lapte. 
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 Unui pensionar 
  Portofelul, an de an,  
  Suferă de „distrofie”; 
  Nu mai căuta în van,  
  Leacul nu-i în farmacie. 
 
 

 
 
 

DEFINIȚIA EPIGRAMEI 
 

Epigrama e copilul 
Răsfățat al poeziei, 

Cochetează cu „utilul”, 
Dar e sora „ironiei”. 
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Epigrama-i o subretă, 
Un strop de literatură, 

Alintată și cochetă, 
În miniatură. 

 
 

Epigrama, chiar de-i mică, 
Aprigă-i ca o leoaică 

Și toți spun, la o adică, 
„Las-o-n pace, că-i puștoaică!” 

 
 

La editura din Olimp 
Tot bate mica epigramă; 

După-atâta-amar de timp, 
S-ar cuveni s-o bage-n seamă. 

 
 

Epigrama e scânteia 
Și, întocmai ca femeia, 

De-i lucrată, vorba-aceea, 
„Rupe cheia!” 

 
 

O epigramă, de-i sadea 
Și poanta de-i lucrată-așa 

Precum femeia când vrea ea, 
„Cade grea”! 
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Ştefan Vişan 
(n. 1936) 

 
Surprize pe scena politică 

Să nu te miri de vei afla, 
Pe lângă toate cele, 
Că în curând se va-nfi’nța 
Partidul „La zăbrele”. 
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Moda 
Moda-i cea mai scumpă boală... 
Mă gândesc la câte-o fată: 
Cât a stat în pielea goală 
Ca să fie îmbrăcată! 

 
 
 

Actualilor 
Să creşteţi, deseori am stat 
La coadă, noaptea, de la trei, 
Iar voi acum ne-aţi onorat 
Cu pensii... tot de-atâţia lei. 
 
 
 

Mona Lisa 
Gioconda cea surâzătoare, 
Ce sparge veacul şi mileniu’, 
Ar mai fi fost nemuritoare 
De nu o atingea un geniu? 

 
 
 

Femeia 
O viaţă ea mi-a dat fiori, 
Eu Luna-n schimb i-am dat-o-n dar, 
Acuma, ca pensionar, 
Îi dau... doar flori. 
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Dințarul 

Scoate dinții dintr-un foc, 
Să te scape de durere, 
Dar te constă o avere 
Să îți pună alții-n loc. 

 
 
 
Pensionarul 

Ieri – „pe poziție”, 
Azi – opoziție. 
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AI ZIS CEVA? 
 
 - Ai zis ceva? 
 - Nu, nu am zis nimic. 
 - Și de ce taci? 
 - N-am nimic de spus, momentan. 
 - A, n-ai nimic de spus, ori nu vrei să spui cu glas 
tare? Gândești doar. La ce te gândești? 
 - Chiar nu mă gândeam la nimic. 
 - Aha! Da! Gânduri ascunse, știu eu, ferite de 
mine, soția ta care te spăl, te hrănesc, te îngrijesc, să ai 
de toate, să nu duci lipsă de nimic. 
 - O, Doamne! 
 - Ce Doamne?! Spune că nu e așa! 
 - Tu spui. Eu nu am zis nimic. 
 - Îhî, nici nu vrei să recunoști, nu ai nici măcar 
simțul responsabilității gândurilor, faptelor tale ascunse, 
despre care eu nu știu nimic și, cine știe care or fi ele! 
Poate ești nemulțimit de cum ești tratat? 
 - Am spus eu așa ceva? De unde ai scos-o? 
 - Din modul calm, mascat, cum te miști, cum 
vorbești, cum răspunzi la telefon, cu vorbă amabilă, 
numai lapte și miere. 
 - Ce spui? Nu înțeleg nimic! 
 - Sigur că nu înțelegi! Niciodată nu ești atent la 
vorbele mele. 
 - Nu, nu ai dreptate. Întotdeauna te ascult. Dacă 
n-aș face-o... 
 - A! Ce insinuezi? Că mă impun, că te presez, te 
atac, sunt o teroristă? 
 - Nicidecum. Spuneam doar că întotdeauna te 
ascult. 
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 - Sigur, sigur că trebuie să mă asculți. Doar ai fost 
de acord, la începutul căsniciei, că la deciziile importante 
trebuie să fii de acord cu mine. Nu putem trage unul hăis 
și altul cea. 
 - Normal, într-o căsnicie... se procedează... în 
căsniciile normale... 
 - Insinuezi ceva? 
 - Doamne ferește! Nu doar că de mult nu mai 
insinuez ceva, dar nici nu mai îndrăznesc să spun. 
 - Da, da. Nu ai curajul direct, fiindcă ești un 
moale. 
 - Și ce ai vrea? Să-ți cârpesc vreo două ca să-mi 
dovedesc bărbăția, contrariul? Așa ai vrea? 
 - O, cât de brutal poți să fii! Așa te dezgolești, 
încet, încet, să pot să te cunosc cum ești în profunzime! 
De-aș fi știut de la-nceput! 
 - Ce să știi? 
 - Că ești fals, că nu ești trubadurul, prințul pe cal 
alb, Contele de Monte Cristo și... nici măcar sponsorul 
principal! 
 - Să înțeleg din ce spui că nu ești mulțumită de 
mine, că ești dezamăgită? 
 - Cum n-aș fi! Cum n-aș fi, când văd că viața trece 
pe lângă mine ca un tren supersonic și eu rămân tot în 
amărâta asta de gară! 
 - Chiar, spune-mi de ce nu ai curajul să te urci în 
niciun vagon? 
 - Nu vreau. Nu vreau să te las singur să-ți faci de 
cap, cum poate dorești. Sigur, ai urcat în toate trenurile 
și acuma faci pe filozoful. 
 - Nu, nu fac pe filozoful, deși viața este mai 
complicată de un milion de ori decât orice filozofie. 
 - Of! Lasă-mă în pace că deja m-ai obosit la cap! 
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ŞI... DĂ-I... ŞI... DĂ-I... 
 
 Dă-i, te rog, mami, în primul rând domnului 
doctor ginecolog partea; să fie atent cu tine, dar şi cu 
mine, ca totul să ,,meargă’’ bine până la soroc. Cu intratul 
în maternitate scapi mai uşor: te ia salvarea şi te 
introduce fără taxe. Dar de acum notează-ţi, să nu uiţi, în 
durerile facerii trebuie să dai medicului neonatolog, 
asistentei şefe, asistentei de serviciu şi ajutoarei sale, cât 
şi celei ce-i ţine locul până ea serveşte masa, fumează o 
ţigară, ori vorbeşte o oră la telefon cu prietenii... ca să 
poţi naşte bine, normal, iar eu să primesc nota zece, 
fiindcă nu doreşti să ai un copil de notă mică. 
 Mai încolo sigur te descurci tu cu o mie şi unu de 
mărunţişuri de dat, ce să-ţi mai explic eu! La plecarea 
din spital nu cumva să uiţi de cel cu căruciorul care te-a 
transportat mai bine de zece metri până la sala de 
naştere, de cel de la lift, pentru că a apăsat pe buton să 
poţi coborî trei etaje, de cele două femei de serviciu ce 
au spălat cu mopul pe holuri ca tu special să te afli 
permanent într-un mediu septic, iar la ieşire celui în 
uniformă ce i-a permis cu risc mare tatei să-ţi facă o 
vizită în orele oprite, şi te va saluta ca pe un general cu 
mâna la chipiu. 
 Mai departe, nu bănuiesc a avea prea multe 
datorii. Poate doar doamnei doctor de familie, fiindcă de 
dânsa depind aprobări, trimiteri, consultări, reţete, 
medicamente şi alte mărunţişuri de genul acesta, până 
vine odată timpul să merg la grădiniţă. Aici deja te-ai 
prins cum merge treaba. 
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 Nu? Sigur că ai experienţă în primul rând de la 
sora mea, iar mai recent de la frăţiorul meu mai mare.  
 Întâi, dai doamnei directoare ca să-ţi rezerve un 
loc pentru subsemnatul, pe urmă dai drăguţelor 
domnişoare ce au permanent grijă de noi să nu ne rănim 
cu vreun nasture de plastic, ori să înghiţim o sabie sau 
un elefant de pluş, Doamne fereşte! 

Dar ,,vine’’ şcoala. De acum se schimbă radical 
situaţia datului, fiindcă nu o mai faci dumneata, ci mă 
delegi pe mine să fiu cel drăguţ chiar de la început de an 
şcolar, cu tradiţionalul buchet de flori pentru doamna 
învăţătoare, continuând cu o mică atenţie pentru 
domnul director de ziua lui, apoi pentru ziua mamelor, a 
taţilor, a şcolii, a anotimpului, a florilor, a armatei, a 
pompierilor, a patriei, a secolului şi aşa mai departe 
până la... gata. Dar absolv cumva şi liceul, scap cu bine 
zic eu şi, liber ca pasărea cerului, păşesc hotărât în viaţă 
cu diploma de bacalaureat în mână şi mândru ca Adonis, 
cu speranţa că de acum nu mai trebuie să tot dau ci, 
eventual, la rându-mi să mai şi primesc. Şi primesc! 
 Primesc imediat diplomă de şomaj pentru că 
nimeni, nimeni nu are nevoie de mine, la niciun fel de 
serviciu dacă nu am studii superioare, ori în cel mai rău 
caz, vechime de cel puţin trei ani în domeniul respectiv. 
Aşa că reevaluez propria-mi situaţie.  
 Neputând obţine vechimea cerută pornesc să 
accesez studii înalte pentru alte opţiuni superioare. 
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 Amân puţin chestia cu primitul şi continui să dau. 
Dau însă acum nu aşa direct,  jenant, ci sub altă formă, 
evoluată, taxe: de înscriere, de studiu, de cursuri la 
profesori cu înalte titluri, de acces la laboratoare şi 
aparatură performantă ultramodernă, de consultaţii 
particulare de... şi de... încât la un moment dat ajung la... 
fără număr, fără număr! 
 Termin totuşi facultatea şi de această dată sunt 
din nou convins că acest coşmar al datului se va termina. 
Dar cum visele de noapte n-au valabilitate la lumina 
zilei, mă trezesc că din nou trebuie să dau: dau gras să 
primesc un nenorocit de serviciu, să nu mă trimită şeful 
în delegaţii la Crăcănaţii din Vale, să nu-mi dea cele mai 
neplăcute sarcini ori misiuni, ca să evacuez pe nu ştiu ce 
parlamentar din casele abuziv ocupate, ori să dau în 
judecată nu ştiu ce ministru, ori în fine să mă trezesc că 
sunt planificat în concediu de odihnă în lunile februarie 
ori martie. Dar acum aproape că sunt obişnuit şi 
lucrurile merg de la sine, adică oriunde merg şi aş 
încerca să rezolv o problemă oricât de simplă trebuie să 
dau, să dau, să dau! Şi dau, şi dau, şi dau mereu, mereu, 
până când datul devine politică general valabilă pentru 
toată lumea pe verticală, pe orizontală ori în orice altă 
direcţie posibilă, în orice scop, vreme, situaţie, 
conjunctură etc.  

Dar îmi spun, zâmbind ascuns, că va veni ziua 
când voi pleca definitiv lăsând această lume a datului, în 
alta unde curg doar lapte, miere şi cornuri şi... şi nu 
trebuie să dau nimic, nimic pentru nimica. Aşa cel puţin 
am auzit că ar fi pe acolo şi poate o fi adevărat. 
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Iar ca să nu am surprize, ca un ultim gest de 

bărbăţie dau din nou.  
Dau firmei de pompe funebre să nu uite de un 

amănunt esenţial, dau preotului pentru slujbă, 
diaconului pentru o frumoasă cântare, bocitoarelor ca să 
sune şi să răsune cimitirul şi, în sfârşit, groparilor să-mi 
asigure acoperişul definitiv valabil. Gata! Împăcat pun 
mâinile pe piept şi cu ultima suflare zic: DĂ-I, DĂ-I...  

…dracului că am dat tot, tot şi nu mai am nimănui 
nimic de dat în această viaţă de... şpagă.  

Apoi încet, încet, liniştit şi aproape vesel, închid 
pleoapele ca o cortină de pluş peste finalul de piesă 
comică. 

Dar, deodată inima îmi tresaltă într-o ultimă 
zvâcnire. Dacă, dacă totuşi mai am de dat ceva, cuiva? 
Da,  da!  Oare  cum  îi  zice  personajului  acela  mitic?  
Ca-ron... Caron, parcă aşa-i spunea. Lui, lui mai am de dat 
cei doi bănuţi de argint, zice legenda, ca să mă treacă 
Stixul dincolo şi să nu rămân în această lume a umilinţei. 
Oare mi-au pus în palmă cei dragi doi bănuţi ca nu 
cumva după ce am dat o viaţă întreagă să rămân tot 
dator? DĂ... Doamne şi de data aceasta! 
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DIN ÎNDATORIRILE UNEI SECRETARE 
 

- O secretarã trebuie sã fie blondã, sã arate ca o 
pãpușã, sã fie mignonã, dar sã aibã picioarele pânã la gât. 

- Trebuie sã fie recomandatã neapãrat de cãtre un 
bãrbat, eventual de cãtre cel mai bun prieten al șefului. 
 - La interviul de angajare viitoarea secretarã trebuie 
sã fie foarte serioasã.  
 -  Sã declare cã a mai fost secretarã doar la fratele 
ei. 
 - Dupã angajare sã fie mereu veselã dar sã nu râdã 
când șeful este prost dispus.  
 -  Sã nu viseze cu ochii deschiși la o eventualã 
cãsãtorie. 
 - Sã evite coafura și nuanța de culoare ale pãrului 
soției șefului. 
 - Sã știe mai multe date tehnice despre mașina 
șefului decât despre soția acestuia. 
 -  Cafeaua trebuie servitã șefului doar din poziția 
aplecat. 
 - Când ia un biblioraft, ajutându-se de scãrița de 
birou, sã se asigure cã șeful stã pe scaun și nu în picioare. 

- Fusta unei secretare trebuie sã fie suficient 
de… lungã, încât sã acopere marginea scaunului. 
 - Decolteul nu trebuie întotdeauna sã depãșeascã 
buricul.  
 -  Sã nu ținã la birou rochii care se șifoneazã. 
 - Sã nu stea picior peste picior când șeful e 
descheiat la… vestã. 
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- Sã aibã cel puțin cinci variante de rãspuns despre 

absența șefului când acesta nu dorește sã rãspundã la 
telefon. 
 - O secretarã nu trebuie sã rãmânã gravidã decât o 
datã. 
 - Sã-și dea imediat demisia când șeful constatã cã 
ar mai avea nevoie de încã o secretarã.  
 - Sã ascundã unde știe ea mai bine, chiar și dupã 
moarte, secretele fostului șef.  
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MIC DICŢIONAR DE ,,BUZUNAR’’ 
 
 aur - farul 
 bişniţă - cea mai bună afacere 
 corupţie - săgeata otrăvită 
 delapidări - un fel de împrumut 
 efracţii – întroducere eficientă 
 fişet - comoara  
 graţieri - fata morgană  
 hoţii - afaceri rentabile 
 intervenţii - ajutor extern 
 jecmăneli – salvări miraculoase 
 karate - unitate de măsură valoroasă 
 lovituri – mângâieri de categoria grea 
 manipulări – mişcări inteligente 
 nesimţire - obişnuinţă  
 operaţiuni - nechirurgicale 
 puşcărie - doamne fereşte 
 relaţii - catene 
 spargeri - în urmă… vidul  
 şocuri – senzaţii personificate 
 tovarăşi - uniţi în cuget şi simţiri 
 ţepe - cadouri ,,prieteneşti’’ 
 uneltiri – studiu de fezabilitate 
 vătămări - ucigaşi de bunuri 
 wai! - ce deştept sunt! 
 zeghe - ţinută de campanie 
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LECŢIA DE POLITICHIE SAU  
ÎNVĂŢĂTURILE LUI NEA GOE CĂTRE FIUL SĂU DOREL 

 
 

Răspuns la ce m-ai rugat: 
 

Mai întâi îţi trebuie un fel de RIVOLUŢIE ca să 
ai motivaţia viitoarelor acţiuni îndrăzneţe. În vâltoarea 
şi ceaţa densă a acestora ai avea nevoie obligatoriu de un 
pulover puţin colorat, simplu, popular, un actor 
cunoscut şi un poet dizident. 

Ar trebui pe urmă scos degrabă de la naftalină un 
„PERSONAJ” intelectual, cu studii temeinice, eventual la 
Moscova, trecut prin ciurul istoriei şi dotat cu un 
zâmbet irezistibil. Dispunând (deocamdată) de 
acestea, poţi face în numele revoluţiei şi spre binele 
poporului tot, tot ce-ţi trece ţie prin minte, că - slavă 
Domnului! -  ai primit de la mine destulă. Înlături apoi tot 
ce îţi stă în cale, personaje dubioase ieşite de prin 
subterane ori închisori, ori revenite de peste mări şi 
ţări, dornice de acţiuni de dezbinare, destabilizare, cu 
teorii pseudo-ştiinţifice a noi orizonturi, perspective, 
metode de urmat şi altele. Vei pune astfel bazele unei 
noi democraţii, originale, cum n-a mai avut şi n-o să 
mai aibă nimeni. Cumva, cumva, după ce apele se vor 
linişti, trebuie o organizare a statului LEGITIMĂ fără de 
care nu poţi asigura ţării un viitor măreţ. Ca prim 
ministru ar fi bun cel cu pulovărul, fiind cunoscut deja şi 
recunoscut de toţi ca bun ROMÂN.  
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Ca preşedinte sigur va trebui ales „măi dragă” ca 

o micuţă compensaţie a suferinţelor îndurate de el în 
regimul precedent.  

Să urmăreşti ca ei să dea dovadă de multă, multă 
vigilenţă revoluţionară şi niciun element reacţionar să nu 
murdărească Piaţa Universităţii ori rondourile din 
cealaltă. De va îndrăzni cineva s-o facă, să fie chemaţi 
bravii mineri ai ţării, o dată, de două ori, ori de câte ori va 
fi nevoie, ca prin onestitatea şi spiritul lor de dreptate, 
abnegaţie şi exemplu personal să facă curăţenie în 
frumoasa noastră capitală. Dacă nu vor răzbi singuri 
(pentru orice eventualitate) să ai în vedere şi trupele 
speciale din rezerva strategică a cuiva pe care sigur te 
poţi baza. Dacă în timp vor apărea semne că vântul nu 
mai bate cum şi de unde trebuie, se pot aduce schimbări 
pe „ici pe colo, prin părţile esenţiale”, ori caută noi 
persoane capabile să împingă istoria spre noi 
orizonturi. Dacă momentul e propice şi „pulovărul” nu 
mai corespunde, e de preferat un domn educat, 
prezentabil, cu cel puţin o mătuşă Tamara în C.V. şi 
dragoste neţărmurită în poporul chinez. Tot pentru a 
da bine, şi „măi dragă” poate fi trecut o perioadă în 
rezervă şi substituit cu cineva de alt gen ca prezentare. 
Eventual cu cioc, alură şi conformaţie ştiinţifică. Nu va 
fi nicio pagubă dacă „va fi învins de sistem”, fiindcă în 
contextul general treburile ţării se vor situa tot acolo 
unde doresc acei care au în mâinile lor frâiele ori sforile 
păpuşilor. Să se pară că totuşi se face ceva, sunt de 
preferat multe, multe schimbări: organizatorice, 
financiare, de guverne, miniştri, prim-miniştri, justiţie, 
procuratură şi altele, mişcări care fură ochiul şi 
maschează realitatea concretă mai de la subsol. Grijă 
mare din ce parte bate vântul (puterii) şi ploaia ca să îţi 
alegi un SCUT bun pentru toate intemperiile. 
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De asemenea nu uita că ai o treabă serioasă cu 

„mormanul acela de fier vechi” de care trebuie neapărat 
să scapi, fiindcă e nevoie de pregătit terenul pentru 
Mall-uri, Lidl, Penny, Cora şi altele. Nu te împotrivi 
privatizărilor – vei învăţa curând ce înseamnă – pentru că 
doar prin această metodă sublimă vei putea vinde la preţ 
bun pentru tine şi de mii de ori mai puţin decât face tot ce 
trebuie distrus în aşa zisa Piaţă Liberă.  

De preferinţă să se înceapă cu flota. Plutind pe apă 
ea este cea mai vulnerabilă, fiind oricând gata să se 
scufunde ori să dispară în ceaţă. Pentru aceasta caută un 
MARINEL voios, cu privire ageră şi număr mare la picior 
care îţi va rezolva problema în doi paşi şi trei mişcări 
(era să spun coniace). Mai încolo vom vedea CE-OR-BEA 
românii fiindcă mâncarea oricum va fi cea mai TĂRICEANU 
din Europa, iar de le va cânta RADU mamii Radule 
cântece frumoase despre plaiuri mioritice ori se vor 
organiza jocuri naţionale POC-BOC, naţiunea M E R E U 
va PONTA fericită şi garantat situată în vârful... cozii 
Europei. Acum de final câteva sfaturi mărunte care 
trebuie obligatoriu aplicate la timpul şi momentul 
propice, de preferat în campaniile electorale (cât mai 
dese) ori în situaţii de vei fi suspendat. 
 Acestea se pot realiza într-o fabrică de gogoşi 
care să producă... promisiuni: un trai bun, ori „să trăiţi 
bine” prin creşterea rapidă a nivelului de trai, salarii 
mari şi preţuri mici la toate produsele, pensii foarte 
mari pentru toţi pensionarii chiar şi pentru cei care au 
muncit zero ani, locuri de muncă pentru toţi şi pentru 
cei ce nu vor să muncească, aceştia beneficiind de sporuri 
inclusiv de... lene, a nu se omite desfiinţarea impozitului 
pe venit, reducerea T.V.A.-ului la toate produsele nu 
doar la cele alimentare, înfiinţarea de noi grădiniţe de 
stradă  ori  chiar  de... trotuar,  locuinţe  gratuite, drumuri  
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ca-n palmă, autostrăzi suspendate, programe de 
finanţare pentru cei ce vor să mute oraşul la ţară, 
medicamente gratuite pentru toţi şi multe, multe altele 
de rămas doar pe hârtie fiindcă nu se vor îndeplini 
niciodată, ori poate... altădată. 
 Cu bine, din trenul viitorului, al tău tată... GOE. 
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Viorica Voicescu 
(n. 1954) 

 
 România, dupǎ intrarea în Uniunea Europeanǎ 
  Adânci metamorfoze 
  Au fost de prevǎzut: 
  Stǎm toţi acum pe ROZE 
  Cu ṭepii în șezut… 
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 Unuia (dupǎ ani de mariaj) 
  Dragostea i-a „expirat” 
  Și-i vorbește cam urât; 
  Cert e cǎ s-a sǎturat 
  De nevastǎ pânǎ-n… rât! 
 
 
 Boalǎ incurabilǎ 
  Vecina noastrǎ veșnic are  
  Otitǎ și nicicum nu-i trece; 
  Progrese face-n vindecare, 
  Da-i curioasǎ, zidu-i rece... 
 
 
 Avere 
  Nu-i gǎsesc, oricum o-ntorc, 
  Sǎrǎciei vreun remediu! 
  N-am un ban, în schimb am porc! 
  (Vine șeful din concediu...) 
 
 
 Motivaţie dezarmantǎ 
  - Iţi spun cinstit, nu mǎ prefac: 
  Vecinei, care ţi-e amicǎ, 
  Din altruism ochi dulci îi fac, 
  C-o știu cu glicemia micǎ... 
 
 
 Ajutor 
  Cậnd lucrul se adunǎ-ntruna 
  De riscǎ sǎ se etajeze, 
  Atunci și șeful pune mậna 
  ...pe mine, sǎ mǎ-ncurajeze! 
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 Cuplu 
  Ea harnicǎ, puţin cam toantǎ, 
  Ar fi o bunǎ guvernantǎ. 
  El nu fǎcea nimic. Jenant! 
  E numai bun de guvernant! 
 
 
 Analogie 
  De simt un misogin, tresar 
  Și-ntreb: cậnd spune-așa „subtil" 
  „Femeia-i rǎul necesar", 
  El n-o fi „bunul... inutil"? 
 
 
 Atenţia 
  Emoţii prind sǎ mǎ-nfioare 
  De ziua ta și m-am grǎbit 
  Sǎ-ţi iau ceva, ah, soţ iubit, 
  Dar n-ai nimic prin buzunare! 
 
 
 Indiscreta 
  Bậrfe vrea, indiferent 
  Din ce surse-și face plinu'! 
  Ca s-o ţinem la curent, 
  Sǎ-ncercǎm cu cel continuu... 
 
 
 Diogene si Pǎstorel 
  Deși-s celebri amậndoi, 
  Sunt antagonici într-un fel: 
  Cǎ unul sta într-un butoi, 
  Ȋn altul sta... butoiu-n el! 
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 Rugǎciunea soției bețivului 
  Cum viciul lui ne-a sǎrǎcit, 
  Am Doamne, doar o rugǎminte: 
  Vertij sǎ-i dai, sǎ-l ținǎ minte 
  Și s-amețeascǎ... gratuit! 
 
 
 Rǎzbunarea Evei 
  - S-a plậns cǎ îl duruse coasta 
  Cậnd Domnu-i plǎmǎdi nevasta? 
  Remarca va plǎti-o el, 
  Cu tot ce are-n... portofel! 
 
 
 Confesiune 
  - Nevastǎ, n-am ajuns la sapǎ, 
  Cǎ am fǎcut un mic ocol 
  Sǎ-mi iau cu mine-un pic de apǎ 
  De-aceea tare... Alcool! 
 
 
 Compasiune 
  Pe-acest coleg epuizat 
  Sǎ il compatimesc nu preget! 
  Sǎrmanu-o fi paralizat, 
  Cǎ la birou nu mișcǎ-un deget! 
 
 
 Apocalipticǎ 
  Se mișcǎ Ţepeș în mormậnt, 
  Trosnesc dǎrậmǎturile, 
  C-ar face lege pe Pǎmậnt, 
  Dar nu-i ajung pǎdurile...! 
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 Ginerele 
  Sosind acasǎ, bucuros 
  S-a așezat în pripǎ 
  Chiar lậngǎ soacrǎ, generos 
  Cum e, sǎ-i dea... o gripǎ! 
 
 
 Unui avocat 
  O știe tot profanul 
  C-ai fi magnific orator, 
  De-ai fi așa convingǎtor 
  Precum vorbește... banul! 
 
 
 Priveghiul unui ȋnstǎrit 
  E-un dureros și trist moment: 
  Pe decedat, ȋn disperare 
  Ȋl plậng cei dragi, dar mult mai tare 
  Plậng cei ce nu-s ȋn testament... 
 
 
 Terapeuticǎ 
  Demult, un tratament la modǎ 
  Eficient și novator 
  A fost acel supozitor 
  De lemn, prescris de Ţepeș-Vodǎ! 
 
 
 Unui dermatolog 
  Ajutat de Providențǎ, 
  Cu aleasǎ competențǎ, 
  Dậnsul pielea mi-a tratat-o 
  Și la platǎ... mi-a luat-o! 
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 Carențǎ 
  Dup-o grea spitalizare, 
  (Zilele-i pǎreau cǎ-s ani!) 
  Constatǎ o lipsǎ mare: 
  Fier, magneziu, calciu, bani... 
 
 
 Unui scriitor  
  Este dovedit concret: 
  Muza lui e-agent secret! 
  Torturatǎ peste poate 
  Niciun cuvințel nu scoate... 
 
 
 Tratament contra anemiei 
  Boala o previn  
  Cu un roșu vin 
  Si, de-aici reproșu' 
  Cǎ mereu... vin roșu! 
 
 
 Familia (definiție) 
  Eu n-o spun ca slogan: 
  Ea-i mai presus de toate, 
  Celulǎ-n societate, 
  Cu soacra... gardian! 
 
 
 Destin 
  Soțul ei se odihnește 
  (Sǎ îl ierte Preaȋnaltul!); 
  Ea, sǎrmana, mai trǎiește, 
  Cậnd cu unul, cậnd cu altul!  
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 Simbiozǎ 
  Încậntǎtoarea-i soațǎ, 
  Cu soacra,-n mod egal, 
  Îl fac sǎ simtǎ-n viațǎ 
  Bi-lanțul conjugal! 
 
 
 Toleranțǎ 
  Urmând fidel acest precept, 
  Poziția mi-e clarǎ: 
  O zi cu soacra o accept, 
  De nu-i o zi polarǎ! 
 
 
 Veterinarul 
  Expert, c-o minǎ acrǎ, 
  Tratǎ ȋntreg șeptelul: 
  Doi porci, trei oi și mielul, 
  Plus o cǎțea... de soacrǎ! 
 
 
 Subalternii 
  Cậnd noul șef a fost numit 
  Și-apoi înscǎunat, 
  Optzeci la sutǎ l-au primit 
  C-un dulce... scheunat! 

 
 

 „Omul, cât traiește, ȋnvațǎ!" 
  Unii știu acea povață 
  Cum s-o exploateze 
  Și, ambițioși, ȋnvațǎ 
  ...sǎ se menajeze! 
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 Întâlnire la „Complexul Brâncuși" 
  Iubitul meu e cam trǎsnit, 
  Cu capu-n nori, distrat din fire: 
  Ca punct și timp de întâlnire 
  Mi-a spus s-aștept la... „INFINIT”! 

 
 
 

 Dilema soţiei 
  Cu soţul prins de letargie 
  S-a dus la Oftalmologie, 
  Cǎ nu știa ce sǎ mai creadǎ: 
  De ce nu poate s-o mai vadǎ...? 
 
 
 
 La externare 
  Fǎcându-mi stagiul la zǎcut, 
  Aceastǎ boalǎ mi-a trecut, 
  Dar, doctore, atât mǎ doare 
  Când mǎ palpezi... la buzunare! 
 
 
 
 Declaraţie fulminantǎ 
  Simt extaz și agonie... 
  Te iubesc la nebunie!!! 
  Ne-ntâlnim la ora patru, 
  De mǎ lasǎ... psihiatru'! 
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 Minijupa (definiţie) 
  Fusta mini i-o ședinţǎ 
  Scurtǎ, dar cu stǎruinţǎ, 
  Interesul e trezit, 
  Subiectu-acoperit... 
 
 
 
 Apel la salvare 
  Dispecerii-s eficienţi: 
  Trimit Salvǎri în disperare 
  Spre Parlamentul nostru-n care 
  Sunt mult prea mulţi inconștienţi... 

 
 
 

 Biblicǎ 
  Adam și-a rupt vestita-i coastǎ 
  Sǎ-i facǎ Domnul o nevastǎ; 
  Vecinului i-s rupte toate... 
  (Mai vrea amante mǎritate?) 
 
 
 
 Ȋmbogǎţire 
  Ȋn America plecatǎ 
  Ca sǎ scap de zdrenţe, 
  Iatǎ, am ajuns bogatǎ 
  Ȋn experienţe...! 
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 Epigrama (definiţie) 
  E trambulina ce-n vǎzduh 
  Te-nalţǎ c-un cuvânt de duh, 
  Și, din mirajul armoniei, 
  Te-aruncǎ-n ţepii ironiei! 
 
 
 
 La ȋnmormântarea soţiei 
  Inima-i se frânge, 
  Dar și-alinǎ chinul, 
  Observând cum plânge 
  Disperat vecinul... 
 
 
 
 Cuplu modern 
  Ea finǎ, zâmbitoare, 
  Frumoasǎ, tinericǎ, 
  El doar c-un an mai mare 
  ...decât a ei bunicǎ! 
 
 
 
 Lenea (definiție) 
  Liantul ideal ce poate 
  Lipi un abdomen de spate! 
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 Orgoliul (definiție) 
  Ciudatǎ pasǎre-i orgoliul, 
  Ea zboarǎ-odatǎ cu fotoliul! 
 
 
 
 Epigramistul (definiție) 
  Fachir de anvergurǎ 
  Cu arme albe-n gurǎ! 
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PURICELE 
 

Un purice emancipat, 
Sãtul sã sugã-același sânge, 
De viața searbãdã se plânge 

Și, tot oftând, s-a-nfiripat 
Dorința de-a pleca în lume 

S-audã râsete și glume, 
S-ajungã-n alte zãri strãine, 
Cã își dorea s-o ducã bine! 

Alese-un loc aglomerat, 
Cãlãtori-n accelerat 

Și-ajunse bietul mititel 
C-o damã bine la hotel. 
Trãi apoi împãrãtește, 

Dar totu-n viațã se plãtește: 
Pe când mânca pe saturate 

Și savura cu voluptate 
Din sângele de senator, 

De deputat, de-ambasador, 
Într-un moment nepotrivit 

Fu prins cu ciudã și strivit. 
 

Morala: 
Nu te-nfrupta din tot și toate 

Când n-ai și tu imunitate...  
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MINIFABULǍ 

 (inspiratǎ din „Povestea gâștelor" de Coșbuc) 
 

Un gâscan cu pene lucii, 
Care prefera doar Gucci... 

Ȋnsurat de-aproape-un an, 
Bǎtrâior dar bogătan, 

Și-asculta din creier „cucii", 
(Doamne,-mi fac și semnul crucii!) 

De-și pierdu pe-un pod, taman 
Capul... și apoi papucii! 
Cǎci sedus de gâsculițe 

Zvǎpǎiate și pestrițe 
Ce-l ademeneau șoptit... 

În final l-au ispitit 
Ca sǎ intre ȋn pǎcate 

El, gâscan cu greutate! 
Le privea așa-n neștire, 

Frumusețea sǎ le-admire 
Și-n extaz, deodatǎ-i scapǎ 
Scumpii lui papuci în apǎ! 

 
Tinerele gâște, toate 

Chicoteau pe înfundate... 
Pâna el s-a dumirit, 
Soața-n apǎ a sǎrit; 

Gestu-i l-a lǎsat nǎuc, 
Când, pe rând i-a oferit 

Un papuc... și-un alt papuc... 
 

MORALǍ: 
Dragi gâscani cu pene lucii, 

Dacǎ-atrași de tinerele 
Ispitiți veți fi la rele, 

Soațele... „vǎ dau papucii". 
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MUȘCHETARI  
DE ALTĂDATĂ 

(cei care au fost membri ai cenaclului,  
dar l-au părăsit prin deces sau din alte motive) 
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Andrei Benedek 
(n. 1929) 

 
 

GLOSA LEHAMITEI 
 

Într-o ţară oropsită 
Curg lozinci patriotarde: 

Demagogii iar recită, 
Hoţii toacă miliarde. 
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I-a împins mereu în faţă 
Setea mare de putere, 

Le-au croit drum larg în viaţă 
Minciuni crase, vagi himere. 

 
Cei mai mari corupţi ai ţării 
„N-au averi şi n-au păcate"; 
Vot secret (deschis trădării) 

Le-a păstrat imunitate. 
Proclamată-i transparenţa, 

Însă-i de trei ori smolită; 
Am pierdut toată decenţa, 

Într-o ţară oropsită. 
 

„Frângeţi ciuma poluării!" 
„Vrem o nouă dezvoltare!" 

„Câmp deschis privatizării!" 
„Uniţi în globalizare!" 

Se promite lapte, miere, 
Deşi clima rău ne arde; 

Şi-n timp ce speranţa piere, 
Curg lozinci patriotarde. 

 
Parlamentul-sinecură 

Macină mereu scandal: 
Moţiunea de cenzură, 

Votul uninominal. 
Pentru cine-a dus-o bine, 

Dictatura e ispită 
Întrecându-se pe sine 
Demagogii iar recită. 
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Limuzine şi palate, 
Diamante şi rubine, 

Conturi în străinătate, 
Chefuri monstre, cupe pline... 

Buci şi ţâţe dezvelite, 
Artificii şi petarde, 

Rochii la Paris croite: 
Hoţii toacă miliarde. 

 
Urcă-n preţuri kilowattul 
Pâinea, laptele, benzina. 
Pentru că-i sărac bugetul 
Nimeni nu-şi asumă vina. 

Păcălit de mitomani, 
Afli, sufocat de greaţă, 

Că necinstea pe şnapani 
I-a împins mereu în faţă. 

 
Lacomii-au mărit importul 

De produse rafinate, 
Şi dă faliment exportul 

Văduvit de calitate. 
Numai morţii sunt de vină 

Pentru rele şi durere, 
Cu prostia se îmbină 

Setea mare de putere. 
 

Judecăţi ce ţin cu anii, 
Acte false în dosare: 

Tot mai mulţi sunt mitocanii, 
Mafia e tot mai tare. 

Învârteli meşteşugite, 
Treburi învelite-n ceaţă 

Unor lepre parvenite 
Le-au croit drum larg în viaţă. 
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Sinucideri cu duiumul, 

Delincvenţi, beţivi, drogaţi, 
Tineret ce-şi pierde drumul, 

Proxeneţi şi câini turbaţi; 
O reclamă deşănţată: 

Vrăjitoare, sucuri, bere, 
Prostituţie mascată, 

Minciuni crase, vagi himere. 
 

Minciuni crase, vagi himere 
Le-au croit drum larg în viaţă, 

Setea mare de putere 
I-a împins mereu în faţă: 

Hoţii toacă miliarde, 
Demagogii iar recită; 

Curg lozinci patriotarde 
Într-o ţară oropsită. 
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DIALOG DE SEZON 
 

- Servus, bătrâne! Ce mai faci? 
- Ceac-pac... comsi-comsa... 
- Parcă nu eşti în apele tale... 
- Mizeriile inevitabile... 
- Ce vrei să zici? 
- Ştii ce harnică-i nevastă-mea, nu? 
- Ştiu. Ce-i cu ea? 
- Îmi făcea în fiecare an nişte gem de prune 

nemaipomenit. Anu’ ăsta... pauză. 
- Cum aşa? 
- Să te lămuresc: casa de la ţară, moştenită de la 

socrii mei, e însoţită şi de câteva suprafeţe mărunte 
aflate în extravilan. Pe una dintre ele, la vreo doi 
kilometri de sat, cresc pruni de toată frumuseţea. 

- Ţi i-o fi smuls ciclonul din rădăcini? 
- Da’ de unde! M-am dus zilele trecute să culeg 

recolta, bogată ca niciodată, şi m-a apucat jalea: nişte... 
ăia - cum să le spun? nu găsesc cuvântul - mi-au luat-o 
înainte; toate fructele s-au topit în neant şi o mulţime de 
crengi s-au frânt, chiar ca după un ciclon. 

- Ce vorbeşti, frate! O fi vorba de niscaiva 
vegetarieni flămânzi! 

- Pe dracu’! Mai curând de niscai „ţuicofili” înrăiţi: 
le plâng alambicurile şi nu le mai ajung livezile proprii 
spre a potoli febra „fierbătoarelor”. Îşi umplu butoaiele 
cu rachiu de prune „deturnate” şi beau cu furtunul direct 
din „hectolitru”... 

- Ei, n-ai decât să cumperi prune din piaţă. 
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- Da, dacă-mi mai ajunge pensia... Parcă n-ai 

vedea cum dospeşte puterea de cumpărare! 
- Văd, cum să nu văd. Probabil intrăm la iarnă 

într-o nouă cură de slăbire... 
- ...Şi o să închine unii cu paharele pline de rachiu 

în sănătatea noastră, a păgubiţilor. 
- Şi tu ce faci? 
- Gem... 
- În locul nevestei? 
- Nu, împreună cu ea. Gemem amândoi! 
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NAVIGARE FĂRĂ BUSOLĂ 
 

Copii fără părinţi, câini fără stăpân; tineret fără 
perspective, forţe de muncă fără locuri de muncă, fete 
fără zestre, bătrâni fără sprijin, medicamente fără 
compensare... 

Căsătorii fără verighete, divorţuri fără regrete, 
bere fără alcool, alimente fără forţă nutritivă; sex fără 
sentimente... 

Ape fără faună, pământ arabil fără recolte, pomi 
fructiferi fără rod... 

Partide fără programe definite, politicieni fără 
ruşine, promisiuni fără acoperire, controverse fără 
sfârşit, acuzaţii fără temei, bancuri fără perdea, averi 
fără justificare, pedepse fără executare... 
 Adunări fără cvorum, buget fără fonduri, 
agricultură fără subvenţii, minciuni fără frontiere... 
 Trecem prin toate, răbdători. Suntem optimişti, 
fără superstiţii, fără să ne temem de apocalipsă. Suntem 
plini de entuziasm şi mândri de noi înşine! Bravo (cu 
aplauze)! 
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Ion Brâncuși (Ion Coteț) 
(n. 1959) 

 
Autoadaptare pentru NATO 

El din Harghita, ea olteancă, 
Făr’ de subvenții, pe o bancă, 
În nouă luni și fără chin 
Făcură un PUȘCAȘ MARIN. 
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Oftalmologii 
Trebuie ca tratamentul 
Să-l conducă ideal, 
Dacă vor ca pacientul 
Să îi vadă în final! 

 
 
 

Prea târziu 
De vezi că viața ți se curmă 
Și vezi că ți-e nevasta acră, 
Regreți cu mintea de pe urmă 
Că n-ai privit atent la soacră. 

 
 
 

Nelămurire 
Acești mineri ce-aduc lumină, 
De-s oameni buni și fără vină, 
Ortaci de soi și nu rebuturi, 
De ce-s ținuți mereu în șuturi? 

 
 
 

Îngrijorare 
Sunt, ca și ei, și eu fierbinte, 
Îi văd în grevă și nu-i bine, 
Aștept a lor din urmă minte 
Și iar a lor intrare-n mine. 
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Gheorghe Buțiu 
(1934 - 1983) 

 
Unor invitați la Revelion 

Oameni fini, cu multă școală,  
Unchii, verii și-o mătușă, 
N-au venit cu mâna goală, 
Ci cu mâna... în mănușă. 
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La ozonificare 
Un munte a escaladat 
Și, fericit din cale-afară, 
Și-a zis „Ce aer minunat!”, 
Apoi aprinse o țigară. 
 
 

 
 
 
Unor fotbaliști cu pretenții exagerate 

Se spune despre voi că nu jucați 
Fiindcă n-ați primit apartament, 
Se vede, însă, clar, că ocupați 
Un demisol întreg... în clasament. 
 
 
 
 
 

Unui vorbă-lungă, la Revelion 
El n-a venit în astă seară 
Și comesenii au ghicit: 
Luând cuvântul de prin vară, 
Nici pân’ acum n-a isprăvit. 
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Pavel Cherescu 
(1954 - 2013) 

 
Unuia 

Omu-acesta colosal, 
Șef serviciu personal, 
A ajuns, cotind pe cale, 
Șef... servicii personale! 
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Zidul 

Din cărămidă, din beton, 
Din piatră ori prefabricate, 
Inexpugnabil bastion, 
Când e din „capete pătrate”. 

 
 

 
 
 

Muza 
O lumină, o scânteie 
Ce produce revelații 
Sau, adeseori, crâmpeie 
Din ce-au publicat confrații. 
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Petre Chitu 
(1942 - 1987) 

 
 
 

Unui judecător 
Împarte, fără ezitare, 
Și bucurie și năpastă: 
Pe unu-l bagă la răcoare, 
Pe altu-l scapă de nevastă! 

 
 



Cenaclul Umoriştilor Sibieni „Nicolaus Olahus”           Mușchetari după 45 de ani 

 241

 
 
 
 

Educație maternă 
Când copilu-i spune „tată” 
Și-i zâmbește cu doi dinți, 
Soața-i sare indignată: 
„Puiu, nu-i frumos să minți!” 
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Valer Ciceu 
(1936 - 2014) 

 
Amendament la Bugetul României 

De când în ţară toate-s rele, 
Cureaua strângem tot mereu 
Şi ne rugăm la Dumnezeu 
Să dea buget pentru curele. 
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Ginerele şi soacra 

În relaţii şi cuvânt 
Se deschide, clar, un hău: 
Soacrei i se face rău, 
Ginerele-i face vânt. 

 
 

Bătrânul marinar 
Când te gândeşti că, altădată, 
Pe căi de apă, după coduri, 
Făceam pe oră zeci de noduri... 
Acum, nici nodul la cravată... 

 
 

Dentistul iluzionist 
Ştiam că e dentist de anvergură 
Şi nu un iluzionist şperţar; 
Cu dreapta îmi băga metal în gură, 
Cu stânga mi-l scotea din buzunar. 

 
 

Bilanţul defunctului gestionar 
Deşi mai multe mărfuri nu-s, 
De când „s-a dus” gestionarul, 
Bilanţul e notat cu „plus”... 
Pe care l-a cioplit pietrarul. 
 
 

Deratizare la bloc 
În horă s-au înlănţuit, 
Bătând vârtos din tocuri, 
Că toţi gândacii au fugit, 
Buluc, la alte blocuri. 
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După examenul auto 

- Să-mi spui, iubita mea soţie, 
Cum ai condus la proba de final. 
- Nu ştiu, şi nimenea nu ştie, 
Că poliţistu-i încă în spital. 

 
 
La frizerie 

Frizerul, cântărindu-l l-a-ntrebat, 
Pe când în scaun el s-a aşezat: 
- Aţi mai trecut, desigur, pe la noi? 
- Nu, mi-au tăiat urechea în război! 
 
 

Fără concediu medical 
A fost cu totu-accidental, 
Pe când s-a-mbolnăvit frumoasa, 
Că n-a pornit înspre spital 
Şi o luă la sănătoasa. 

 
 
Dezminţire 

Zicala „dinte pentru dinte”, 
Valabilă atâţia ani, 
Acum dentistul o dezminte: 
El scoate dinte pentru bani. 

 
 
Doamna şi metoda de slăbire 

Să scape de obezitate 
A călărit un roib, vârtos; 
Ea n-a scăzut în greutate, 
Dar calul piele e şi os. 
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Sandu Cinteză 
(1931 - 2015) 

 
MALRAUX, BIG-BANG ŞI MOAŞTE 

 
Când noi testăm big-bangul, o turmă troglodită 

Cu mintea retardată, la-ndemnul plănuit 
Al liotei de mistici, pretins blagoslovită, 

Se-ndreaptă către sfântul în raclă dichisit. 
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Schelet sau mădulare sunt bine rânduite, 
În raclă nu pluteşte un duhnet de formol, 

Ci un parfum de smirnă şi de balsam, sfinţite 
De un sobor de preoţi, c-altfel era... nasol. 

 
Mulţimea e pestriţă – moşnegi senili şi babe 

C-un tineret cucernic, nu-i fie de deochi! 
La mitingul din piaţă venirile sunt slabe, 

Dar de apare-o divă e plină sala ochi. 
 

Habotnicii din ţară şi pelerini de-afară 
Cu mistică fervoare se-adună în convoaie, 

N-au păs că-i ger năpraznic, că este vânt sau ploaie 
Şi cred că mântuirea din ceruri se coboară. 

 
Se ştie din proverbe: prostia e fudulă, 

Cu graţie se plimbă chiar unde nu gândeşti, 
Minciuna gogonată de-o cauţi o găseşti 

În predica ţintită spre plebea cea credulă. 
 

În sferele oculte se minte programatic, 
Seducţia prostimii doar clerul o cunoaşte, 

Cu sfintele mijloace, făcând apel la moaşte, 
Ideea aberantă purcede telepatic. 

 
Când vezi pe al tău semen că este în extaz 

Şi-adoră nişte moaşte, cu-nchinăciuni şi cruci, 
Eşti siderat de-a dreptul  - E dintr-un „cuib de cuci”? – 

Şi-ţi vine s-o iei razna, dar treaba n-are haz. 
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Popimea, în odăjdii, priveşte încântată 
Cum mamelucărimea se-nghesuie la moaşte; 

Cel ce nu pupă tigva, infernul îl va paşte! 
Smerită şi tembelă stă turma prosternată. 

 
............................................................................................ 

 
Dac-un hazard alege sentinţa lui Malraux 

Şi-n fine, mitul cristic avea-va epilog, 
Aşa precum gândeşte un aprig mistadog, 

Noi, bulversaţi, vom merge spre care încotro. 
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SOARELE RĂSARE DINSPRE VEST 
 

Cândva, o poetesă de-a noastră, din Ardeal, 
Scria cu-amărăciune, cu patimă şi trist, 

Despre nenorocirea din „raiul comunist” 
Şi cum c-ar fi poporul placid şi vegetal. 

 
Făcut-au multă vâlvă metaforele ei 
Şi au atins la suflet poporul obidit 
Trezit în ’89; atunci s-a răzvrătit 

Şi i-a gonit din cârmă pe hoţi şi pe mişei. 
 

Noi am schimbat busola şi Soarele răsare 
Nu dinspre cardinalul ce se numeşte Est; 

Cu razele lui blânde, el dinspre Vest apare 
 

Şi-acuma, când lumina ne vine dinspre Vest, 
Eu, cel trezit din beznă, privesc cu încântare 
Şi zic, convins în fine, cucernic: „Deus est”. 
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GLOSĂ 
 

Într-o lume-n grabnic  mers 
Eşti zoon efemeridă... 
Nu-i buric în Univers 
Speţa ta antropoidă. 

Mintea-ţi de gorilă-n grotă 
Încă nu s-a limpezit... 

Din Kant nu pricepi o iotă; 
Tu, din somn, nu te-ai trezit. 

 
Bruta tânără imberbă 

Vrea un loc în vârf, sub Soare... 
Competiţia-i acerbă: 
Lupta e care pe care. 

Dacă eşti încet la minte, 
Chiar de-i tont insul advers, 

El ţi-o ia, frumos, ‘nainte, 
Într-o lume-n grabnic mers. 

 
Ca om liber nu eşti dornic 

Să slujeşti sclav salahor, 
Fără drepturi şi nevolnic, 

În al muncii malaxor 
Şi amarnică-ţi e zdroaba 
În a vieţii grea coridă... 

N-ai timp! Oboseşti degeaba... 
Eşti zoon efemeridă. 

 
Rugă faci la Demiurg, 

Dacă te-a plesnit amocul 
În metropolă sau burg 
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Unde te-a purtat norocul. 

E-n etern conflict Preabunul 
Cu Satan, demon pervers 

Care-a zis c-Adam, străbunul, 
Nu-i buric în Univers. 

 
Din instinctul ancestral 
Lupţi cu arşiţa şi gerul; 
Scrutând  crugul sideral, 
Tu te-ai înfrăţit cu Cerul. 
Belicos te-ai complăcut 
Într-o luptă fratricidă; 

Nu s-a limitat la rut 
Speţa ta antropoidă. 

 
E-n derută omenirea 

Sub mistagogi şi profeţi 
Şi aşteaptă mântuirea 
De la sfinţi anahoreţi. 

În era cuaternară 
Tenebroasă şi bigotă, 

Nu-i nicicum vizionară 
Mintea-ţi de gorilă-n grotă. 

 
Clericii induc credinţa 
Prin pariul lui Pascal 
Folosind şi elocinţa 

Într-un chip paradoxal. 
Secole-au trecut de-a rândul... 

Troglodit eşti, ne-mblânzit 
Şi te-afunzi în tină; gândul 

Încă nu s-a limpezit. 
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Când ritos îţi dai părerea, 
Contradicţii se ivesc... 

Troglodiţii vor puterea, 
În polemici se ciocnesc. 

Omule, ce îţi porţi crucea, 
Din Christ ţi-ai făcut marotă 

Şi cu pilde de la mucea 
Din Kant nu pricepi o iotă. 

 
N-ai acuma coadă, blană, 

Căci ţi le-ai pierdut pe drum, 
Îl huleşti pe Marx, da-n strană 

Cânţi şi zici că viaţa-i fum. 
Cei din ţara lui Dracula 

Care-n şcoli s-au englezit, 
În dolari găsesc formula... 

Tu, din somn, nu te-ai trezit. 
 

Tu, din somn, nu te-ai trezit... 
Din Kant nu pricepi o iotă 

Încă nu s-a limpezit 
Mintea-ţi de gorilă-n grotă. 

Speţa ta antropoidă 
Nu-i buric în Univers... 
Eşti zoon efemeridă 

Într-o lume-n grabnic mers. 
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Paul Constant 
(1895 - 1981) 

 
Unui director de școală bețiv 

În ceasu-n care-ai hotărât 
Să lași direcția avută-n școală, 
Eu nu-ți doresc decât atât: 
Să ți-o păstrezi pe-a personală. 
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 Lui C. S. Făgeţel, preşedintele  
 Uniunii Scriitorilor Olteni 
  Cum subsemnatul am fost premiat 
  Şi implicit devin nemuritor, 
  Anunţ că locul de la cimitir l-am dat 
  Spre folosinţă altui scriitor. 
 
 
 Lui Tudor Măinescu, cu prilejul apariţiei 
 volumului „O picătură de parfum”,  
 elegant tipărit 
  Pe vremurile astea de scumpete, 
  Când hotărăşti să cumperi un volum, 
  Nu-l cauţi „elegant", nici „greu", poete, 
  Ci s-aibă o cisternă de parfum.  
 

 
După apariția volumului „În vârful spadei 

 (epigrame și epigramiști sibieni)” 
Nu te teme, măi bădie, 
De-așa spade-nfricoșate, 
Că sunt toate fabricate 
Din cerneală și hârtie! 

 
 
Unui poet modernist, de circulație restrânsă 

Mai că nu cred, nici chiar în vis, 
Chiar de sunt blânzi judecătorii, 
Să mi te ierte, c-ai ucis 
Cu versurile-ți... cititorii. 
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Iancu Constantinescu 
(1906 – 2001) 

 
Unui cetățean turmentat pe litoral 

După șapte-opt pahare 
Zise tare-n zeflemea: 
„De-aia este marea mare, 
Fi’ndcă nimeni nu o bea!” 
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Angajamentul unui pierde-vară 
Jur să-ncep o viață nouă, 
Să renunț la tot și... basta 
Dar, discret, vă spun și vouă: 
După ce-o termin pe asta” 

 
 

  
 
 
 După un concediu petrecut la Ocna Sibiului 
  Și la anul vreau să capăt 
  Un bilet, să-mi termin cura, 
  O s-aduc și pește proaspăt, 
  Că-i pe gratis… saramura! 
 
 
 
 
 
 Ultima scrisoare 
  Ți-am așternut în drum covor 
  De crizanteme și de dor, 
  Sperând a dragostei ripostă… 
  Dar numai eu știu cât mă costă! 
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Coman Creţu 
(1947 - 2013) 

 
Eu 
 Am trudit cu osteneală 

Şi acasă şi la post, 
Viaţa mea a fost banală, 
Nici măcar nu sunt un „fost”. 
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Auto 
Ca să fim în siguranţă, 
Obligaţi purtăm centură: 
Eu la piept, cu nonşalanţă, 
Iar soţia… peste gură. 
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Nicolae Cutean 
(1933 - 2013) 

 
Diviziunea muncii 

În ţinută de prinţesă 
O vezi zilnic pe madam, 
Trage câinele de lesă; 
Iar bărbatul… trage-n ham! 
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Confesiune la un pseudo-duhovnic 

Ca bun creştin, m-am spovedit, 
Iar popa, cu divinu-i har, 
Din tot ce am mărturisit 
Mi-a pus o filă la dosar. 

 
 

Vin alegerile 
Cred că n-o să vă miraţi –  
Că surprize-apar mereu –  
Când pe liste-o să aflaţi, 
Printre alţii, pe… Morfeu. 
 
 

Examen de capacitate 
Situaţia-i urâtă, 
Pentru şcoală e un semn: 
Dacă proful este bâtă 
Şi elevul e de lemn. 

 
 
Unui analist politic 

La show-uri multe perle-i scapă, 
Vorbeşte mult şi deplasat, 
Din când în când mai bea şi apă, 
Ca să digere... ce-a „mâncat”. 

 
 
El despre ea 

Ochii-s mure altoite, 
Gura pare o căpşună, 
Sânii-s mere pârguite, 
Altfel spus, e... poamă bună! 
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Matrimonială 
Când femeia-i o belea 
„Dolce vita” nu trăieşti; 
Dacă ea-i de viţă rea, 
În zadar o „altoieşti”! 

 
 
 

La nudism 
În natură, zice doamna, 
Frunza cade numai toamna; 
Dar, la Eve,-au fost văzute, 
Vara, frunzele căzute! 

 
 
 
Unor blazaţi 

Oameni harnici şi de viţă 
Au ajuns la „luminiţă”; 
Scepticii fără de ţel 
Au rămas tot în „tunel”. 

 
 
 
 Se vinde carne de cal în loc de vită 
  Vezi apetisanta pulpă, 
  Marfa nu-i de refuzat, 
  Măcelarul nu-i în culpă, 
  Vinde carne de mânz(at). 
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Traian Dragosin 
(1908 - 1992) 

 
 

Unui diletant 
Din tot ce-ai scris, citind atent, 
Un singur lucru-i concludent, 
Că versul tău cel mititel 
De nu-l lași tu, te lasă el! 
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Savu Florea 
(n. 1936) 

 
Urare confraților 

Cu spada de idei măiastră 
Să nimiciți năravuri rele, 
Să strălucească poanta voastră, 
Dar nu mai mult ca ale mele! 
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Scurtă parodie 
Chinuit de boală, în spital venise, 
Da-n puține zile bietul om muri 
Îngrijit de-un medic, care îi prescrise 
Leacuri nimerite... dar nu-l nimeri! 

 
 

 
 
 
 

Unui poet 
Unul – Necumintele! –  
Învârti cuvintele 
De le-a rupt veșmintele... 
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Francisc Gavrileț 
(n. 1907 - 1987) 

 
Despre epigramă 

O epigramă e un joc matur 
Al cărui scop mi-e lesne să-l explic: 
De ești deștept, te scapă de-un cusur, 
În caz contrar... nu poți păți nimic. 
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Despre cultură 
Cultura-i un proces cam lung, 
Deceniile nu ajung, 
Te-adăpi din ea pe îndelete 
Și toată viața mori de sete. 

 
 
 

Economie 
Au înc-o hală – cât o hardughie –  
Nedestinată unui scop tangibil, 
Au construit-o din economie, 
Spre-a nu lăsa terenul disponibil. 

 
 
 
Unui plagiator 

E sărac și, dând rebuturi, 
Cu penița lui plăpândă, 
A recurs la împrumuturi, 
Fără a plăti dobândă. 

 
 
 

Unui ambițios 
Fiind ambițios și-a pus în gând 
S-ajungă mai rapid la apogeu 
Și, pildă de la iederă luând, 
S-a înălțat... târându-se mereu. 
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Conducta spartă 
Curge de trei ani încoace 
Râul din conducta spartă, 
Înc-o cerere se face 
Pentru-a fi trecut pe hartă. 

 
 
 

Epitaf unei vădane 
Doarme fără griji vădana 
Lângă răposatul ei, 
Că a împărțit pomana 
La o sută de holtei. 

 
 
 

Unui epigramist 
Scrie, scrie, nu se lasă, 
Stihurile curg ca apa, 
Pana-i este credincioasă, 
Numai poanta-i trage clapa! 

 
 
 
 Epitaf unui umorist 
  L-a prins în mreaja lui fatală 
  Amorul pentru ironie; 
  Aflând că poanta îl înșală, 
  S-a sinucis din gelozie. 
 
 
  



Cenaclul Umoriştilor Sibieni „Nicolaus Olahus”           Mușchetari după 45 de ani 

 267

 
 
 
 

 

 
 

Dumitru Glod 
(1940 - 2018) 

 
 Epigrama 
  E plimbarea în natură, 
  Printre brazi, stejari sau plopi, 
  Când priveliștea te fură 
  Și ajungi să dai… în gropi! 
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Nicolae Halmaghi-Scoreanu 
(1900 - 1983) 

 
Resemnare 

După cum mi-e scris în stele 
Sunt născut în zodii proaste, 
Am avut și eu proptele, 
Însă mi-au intrat în coaste! 
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Unui paznic care și-a făcut „amenajări” 

Toți acuză – și cu rost – 
Paznicii ce dorm în post; 
El va fi nevinovat, 
Va dormi, de-acum, în pat! 

 
 

Plimbare de agrement 
M-a invitat amicul la plimbare 
Și am pornit-o cu viteză mare 
Pe un traseu ce-a devenit banal: 
Șoseaua, șanțul, pomul și-un spital! 

 
 
Epitaf condeiului meu 

Dedic o strofă amicală 
Acestui bun și drag condei, 
Avea peniță și cerneală, 
Dar nu prea a avut idei! 

 
 

Autoepitaf 
Când voi fi pe năsălie 
Nimeni să nu fie trist, 
Am murit de bucurie 
C-am ajuns epigramist. 

 
 

Fluctuație 
Noi cuvinte-apar în grai 
Sau se țin de limbă scai, 
Numai unul cam dispare, 
E cuvântul de onoare! 
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Încurcături 
Bătrânelul jovial 
Ar fi vrut extraviral, 
Cum era puțin senil 
A cerut... extraviril! 

 
 
 

Incertitudini 
De moarte râd în gura mare 
Și teama nu mă prea apasă 
Dar, dac-aș ști ce gânduri are, 
M-aș aranja să plec de-acasă. 

 
 
 
 Epitaf unui epigramist 
  La al vieții trist soroc 
  A cerut în rai un loc; 
  Nu știa în mod precis 
  Că și iadul e deschis. 
 
 
 
 Ultima sa epigramă 
  Omule, o viață nu-i 
  Un ștergar de pus în cui, 
  Să se șteargă fiecare 
  Când pe mâini, când pe picioare. 
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Nicolae Ivan 
(1922 - 2005) 

 
Medicina și justiția 

Sunt două instituții de valoare, 
Dar și izvoare de dezamăgire, 
Când viața e trimisă-n cimitire 
Și adevărul moare în dosare 
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Succes terapeutic (I) 

Cu tusea mea, „urâtă”, „spartă”, 
M-am prezentat la medic, care 
M-a ajutat, cu multă artă, 
Ca să tușesc „frumos” și „tare”. 

 
 

Succes terapeutic (II) 
           Bolnav fiind, mi-am cumpărat medicamente 
           Din banii prevăzuți la alimente, 
           Acum, slăbit cu zece kilograme, 
           Sunt sănătos, dar voi muri de foame! 

 
 

Necesitate absolută 
Săgeţile ambiţiei deşarte 
Se pierd când nu-s trimise de-un artist, 
Că-i necesar, cu-atâtea poante moarte, 
Să intre-n scenă medicul legist! 
 
 

Antropogeneză 
Ce bine ne-am fi înţeles bărbaţii 
De n-apărea femeia ca momeală! 
Nu ne-am fi războit ca disperaţii… 
Dar ar fi fost o mare plictiseală! 

 
 

„Recunoștință” 
Prin apa vieții-am tot vâslit 
Spre Paradisul mult visat, 
O, visuri, cât m-ați ajutat 
Să fiu mereu cel păcălit! 
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Logică feminină 

Drept e că l-am înșelat, 
Totuși vreau să divorțez: 
Nu pot să mă afișez 
Cu un soț încornorat! 

 
 
 

Frumoasa vecină 
Când i-am declarat deschis 
C-o iubesc mereu în vis, 
Ea-mi răspunse hotărât: 
„Mulțumește-te cu-atât!” 
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Ultima mare eclipsă 

În țara noastră unde lipsa 
Își va perpetua domnia, 
Nu-i de mirare că eclipsa 
Va fi totală-n România. 
 
 
 

Nerespectarea semaforului 
Predând permisul pe tot anul, 
Își fac în sinea lor reproșu’: 
Noi am văzut semnalul roșu, 
Dar n-am văzut... milițianul! 

 
 
 

Haz de necaz 
Luptând cu impotența și podagra, 
Pensionarii ies și ei în stradă 
Și cer, amenințând cu o blocadă, 
Să fie compensată și Viagra! 

 
 
 

Unui procuror epigramist 
Ca procuror criminalist 
E exigent cu crimele, 
În rolul de epigramist 
Prea-i indulgent cu... rimele! 
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Nicolae Lupescu 
(1929 - 1995) 

 
Mie însumi 

  Afemeiat nu sunt defel, 
  Deși atâți mă socotesc: 

Eu doar nevasta mi-o iubesc, 
Pe celelalte le înșel. 
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Unui confrate care lucrează la Alimentara 

Nu mai scrie, frățioare, 
Epigrame, e în van, 
Ca să ai „piper și sare” 
Nu-i de-ajuns să fii băcan. 

 
 

 
 
 

Un gând pentru strada Cetății din Sibiu 
Țin să remarc 
Cu întristare: 
Ieri, ca un parc, 
Iar azi... parcare! 
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Nicolae Mălău 
(n. 1934) 

 
Prietenie studențească 

Colegii mei îmi oferiră 
Prietenia lor, îndată 
Ce dumnealor descoperiră 
Că-s bun la notele... de plată! 
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 Tinerelul îndrăgostit 
  Marea-i dragoste de școală 
  Pentru el e ca o boală 
  Care, sigur, l-a decis 
  Să comită câte-un... bis! 
 

 
 
 Unuia prea curajos 
  Îți etalezi al tău curaj 
  Sfidând convenții și pericol, 
  S-arăți oricărui anturaj 
  Că nu te temi... nici de ridicol! 
 
 

Tranziție 
Multe baruri azi durăm, 
Parc-avem din Cer poruncă 
Să tot bem și să fumăm, 
Ca să mai uităm de... muncă! 
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Ioan Mărgineanu 
(n. 1929) 

 
Un colecţionar 

Vase vechi a ocrotit –  
Omul cât trăieşte strânge –  
Într-o zi muri subit, 
I s-a spart un vas... de sânge. 
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Prea multă reclamă la bere 

Zic şi eu, pornit pe frondă 
Şi-mi socot reproşul just: 
Berea asta e prea blondă, 
De-aia cred că n-are gust. 

 
 

Logoree 
Îi citesc în ochi frământul 
Şi privirea viforoasă, 
E frumos că ia cuvântul, 
Dar e trist că nu-l mai lasă. 
 
 

Luna florilor 
Au apărut şi toporaşii 
Prin iarba fragedă pe plai 
Şi gânguresc toţi copilaşii 
(Făcuţi din flori în luna mai). 

 
 
Unui primar 

Multă lume se petrece 
Prin birou-i de stăpân; 
Ce e val, ca valul trece, 
Doar sacoşele rămân. 

 
 

Şefului meu 
Să trăiască şeful meu 
Cât socoate Dumnezeu, 
Dar îl rog pe Cel de Sus 
Să nu-i dea nimic în plus. 

 



Cenaclul Umoriştilor Sibieni „Nicolaus Olahus”           Mușchetari după 45 de ani 

 281

 
La aprozar 

Şeful e în toane rele, 
Din pricina unei ploi, 
Care-a reuşit să spele 
Toţi cartofii de noroi. 
 
 

Mărturisire 
Nopţi la rând venea tot beat –  
Ne-a mărturisit azi soaţa –  
Dar de-o vreme s-a schimbat, 
Vine numai dimineaţa. 
 

 
La înmormântarea unei rude sărace 

Amici şi rude – unele mătuşi –  
În groapă aruncau cu bruşi... 
Aud un glas şi toţi îngheaţă: 
„Nu m-aţi lovit destul în viaţă?” 
 
 

Invidie 
La postu-acesta am visat 
O viață-ntreagă în zadar, 
Iar un coleg l-a ocupat 
Fiind mutat... disciplinar! 

 
 
Lângă sicriul soacrei 

Zice nora supărată 
Despre soacra din sicriu: 
„Blândă cum e, niciodată 
N-a mai fost, de când o știu!” 
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LUPUL ŞI MIELUL 
 

Lupul, într-o zi cu soare, 
A ţinut o cuvântare 

Şi-a vorbit cu glas tăios, 
Criticând de sus în jos, 

Cu destulă claritate, 
Lipsurile constatate. 
După ce a terminat 

Ce-a avut de criticat, 
Oratorul, înc-o dată, 

C-o batistă dantelată, 
Apă după ce-a sorbit 

Şi-a şters gura şi-a grăit: 
„Să lăsaţi pe La Fontaine, 

Pe Esop, pe-Alexandrescu, 
M-am schimbat, eu sunt Lupescu. 

Ca atare, mă ridic, 
Vreau să spun, vreau să mai zic 

Că puteţi să arătaţi, 
Chiar puteţi să criticaţi 
Vouă ce nu vă convine, 

Arătând cum e mai bine”. 
 

Mielul, când a auzit, 
Fost-a foarte fericit 

Şi cu glas duios şi blând 
A-nşirat încet, pe rând, 

Arătând la fiecare 
Lipsurile ce le are 
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Şi cu glasu-i delicat 
Chiar pe lup l-a criticat. 

 
Lupul, foarte încântat 

C-a văzut un miel înfipt, 
Mai întâi l-a lăudat 
Şi apoi, pe înserat, 

L-a servit la masă, fript! 
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DIN CUGETĂRILE UNUI BIOLOG 
 
 Barza – vine primăvara la noi în ţară, se 
împerechează, scoate pui, iar toamna poposeşte în Ţările 
Calde, unde pozează în fată mare 
 Bufniţa – dacă  ar  povesti  tot  ce  vede  noaptea, 
s-ar înzeci divorţurile 
 Cioara – subiect amplu dezbătut în Consiliul 
Europei 
 Cucul – un ins restanţier la pensie alimentară 
 Galeriile sobolului – metroul râmelor 
 Graurii – la masa plină de belşug se adună toţi 
flămânzii 
 Licuriciul – unul care se pretinde soare 
 Oaia – vieţuitoare cu spirit de turmă 
 Pisica – aproape tot timpul doarme, dar nu se 
ştie niciodată, în somnul ei, ce toarce. 
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DEFINIŢII DE IARNĂ 
 
 Boschetarii – bipezi în hibernare 
 Copca – ventilatorul lacului 
 Cristalele de gheaţă – geometrie perfectă 
 Factura de gaz – încă una şi mă duc... 
 Fulgii de nea – ploaie trecută prin filatură de 
bumbac 
 Gheaţa – apă tare 
 Iarna – sezonul cugetărilor la rece 
 Nămeţii – munţii sezonieri 
 Patinele – încălţăminte motorizată, cu 
combustibil ecologic 
 Patinoarul – teren sportiv amenajat pentru 
căzături artistice 
 Poluarea lacurilor – guturaiul peştilor 
 Schiurile – patine cu program prelungit 
 Viscolul – vânt zorit de ger 
 Zăpada – vată la discreţie 
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ESTIVALE 
 
 Acul de mare – cu ce coase mama... mare 
 Briza mării – evantaiul litoralului 
 Colacul de salvare – ultima şansă 
 Delfinul salvator – un inteligent printre deştepţi 
 Înecatul – unul care a intrat singur la apă şi a 
ieşit însoţit 
 Meduza – umbrela peştilor 
 Nisipul – materie primă pe care unii o aruncă în 
ochii vecinului 
 Marea – apă la discreţie 
 Omul de la salvamar – un individ care, după ce 
ţi-a salvat viaţa, în timp ce tu îl îmbrăţişezi, el te înjură 
 Plaja – parada costumelor... de baie 
 Soacra pe litoral – omul din umbră 
 Soarele la mare – încălzire centrală 
 Valurile – bigudiurile mării 
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Nicolaie Mihai-Ghizăşanu 
(1947 - 2017) 

 
Aleşi, numiţi, maziliţi... 

Pe vremuri chiar era un stil 
S-avem guverne în exil, 
Dar astăzi, cum se face oare 
C-avem guverne... la răcoare?! 
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De-ar mai trăi Caragiale 

„Curat murdar” a zis Caragiale, 
Cu simțu-i hâtru de român decent; 
Murdarii nu-s, deloc, în Haimanale, 
Ci haimanale sunt în Parlament! 

 
 

Medicii de familie 
Strigă doctorii în cor 
Că e vai de mama lor; 
Eu, bolnav, de la fereastră, 
Strig că-i vai... de viaţa noastră. 

 
 

Campanie electorală 
Ca un simplu cetăţean 
Stau să văd ce e pe stradă: 
Unii fug după ciolan, 
Alţii stau şi dau din coadă. 

 
 
Osul 

În corp la om, esenţial 
Susţine masa critică, 
Dar ca simbol, material 
De hrană... în politică. 

 
 

Previziunea Evei 
Adame, vrut-am să te-nşel, 
Deşi ştiam că-mi eşti fidel; 
Eu n-am avut alternativă, 
Dar, LOR le las, ca... perspectivă. 
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Casa Poporului 

Doamne, ce aranjament 
Ai făcut în astă casă: 
Flori frumoase - pe terasă, 
Buruieni - în Parlament! 

 
 

 
 

 
Soartă 

Zglobiu, distant, nepăsător, 
Cuceritor în lung şi-n lat, 
I-a pus în piept un mărţişor 
Şi a rămas... legat. 
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Teofil Muntean 
(1928 - 2016) 

 
Zodiacală 

Venerabil Scorpion 
Bate-n poartă la Fecioară; 
Ies doi Gemeni la balcon: 
„A plecat la Peşti, de-aseară”. 
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Transplant 

Doctorii l-au operat –  
Două valve i-au schimbat –  
Și de-atuncea, de fudul, 
Grohăie când e sătul. 

 
 

Iscusinţă 
Ea pe gratis se îmbracă, 
Provocând ades derută, 
Însă nu-i de vină dacă 
Se dezbracă pe valută. 

 
 

Mângâierea pensionarilor 
Atingând amurgul vieţii 
Le-a rămas un singur cult: 
Avantajul bătrâneţii 
E că nu durează mult. 

 
 
Demonstraţie de stradă 

Toată lumea strigă: „Jos!”, 
Vocile sunt disperate; 
Zice-un hâtru: „De prisos, 
Că mai jos nu se mai poate”. 

 
 

Apucături 
Ţuica, pipa şi cafeaua 
Toate sunt o grea năpastă, 
Dar mai mare-i dandanaua 
Când le-nveţi de la nevastă. 
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Doi microbişti 
- Ia aminte frăţioare, 
Fotbalul nu-i doar cu şutu’, 
N-ai în cap, vai de picioare! 
- Asta să i-o spui lui Mutu! 

 
 
Unei florărese 

Are-o casă-mbelșugată, 
Cu mândruțe și feciori, 
Căci muncind încă de fată, 
I-a făcut numai din flori. 
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Vasile Munteanu 
(1943 - 2012) 

 
Schimbarea ceasului 

Înainte şi-napoi 
Când se schimbă iarăşi ceasul, 
Ne-ntrebăm adesea noi: 
Cum de ţin cocoşii pasul? 
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 La dentist 
  Stând pe bancă la dentist, 
  Martor mi-am adus nevasta, 
  Ca să vadă cât rezist 
  La dureri pe lumea asta. 
 
 

Poanta 
Poanta-n epigramă-i teatru, 
Când se râde-n rândul patru. 
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Livia Niculiu 
(1898 - 1982) 

 
Unei gospodine 

Soața i-a gătit mâncare, 
Excelentă gospodină! 
Soțul gustă de-ncercare 
Și mănâncă... la cantină! 
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La școală 
 O-ntrebare despre sinus! 
 Și-a primit un zece minus! 
 Spun colegele geloase: 
 „Poate zece... minus șase!” 
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Constantin Părăian 
(1938 - 2018) 

 
După muncă şi răsplată 

Aveam salariu mărişor, 
Iar pensia-i destul de „grasă”, 
Că am muncit din greu, cu spor, 
Făcându-i şefului o casă! 
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La parastasul unui politician (epitaf) 

Zac aici, de şase luni, 
Chiar sub tufa de zorele, 
Maldăr de promisiuni 
Cu o „cruce” peste ele. 

 
 

Politicienii la TV 
S-au prezentat purtând „discuții” 
De salvgardare pentru țară 
Și căutau mereu soluții, 
Dar ne-mbătau cu apă chioară. 

 
 

Grănicerul în rondul de noapte 
Somnoros, pe graniţă 
E dotat cu mască, 
Poartă-n spate raniţă, 
Iar în faţă… cască. 

 
 

Se aplanează zâzania dintre palate 
Avem şi noi – ca fiecare –  
Un preşedinte,-un premier, 
Iar ei dau mâna de-mpăcare, 
Desigur… la întâi prier. 

 
 
La odihnă, în loc cu verdeaţă 

Muri şi dânsul într-o dimineaţă 
Şi au venit cu jerbe şi coroane 
Să-l ducă-n loc cu flori şi cu verdeaţă, 
Dar l-au băgat, săracu,-ntre betoane. 
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Popa la Bobotează 

Botezând de jos în sus, 
La icoană şi la ceas, 
Banii i-a luat, s-a dus, 
Dar păcatele-au rămas. 

 
 

La o nuntă 
În dreapta doamna,-n stânga domnul 
Şi-n spate-un giuvaer de fată 
Ce-i gata de a fi furată; 
Şi, brusc, a şi furat-o… somnul! 

 
 

Medicul stomatolog 
Mi-a tratat caninul 
Şi apoi molarul, 
Uşurându-mi chinul… 
Dar şi buzunarul! 
 

 
Epitaf 

Trăind o viaţă pământească 
În care n-a făcut nimic, 
S-a dus la Cel de Sus, în dric, 
Ca „veşnic să se odihnească”! 

 
 

Reproş politicienilor postdecembrişti 
Voi, ţara, cu malefic sârg, 
Aţi transformat-o toată-n târg 
Şi aţi vândut în el ce-aţi vrut; 
Apoi şi târgul l-aţi vândut. 
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Fidelitate 

Are mama doi băieţi 
Negri şi la păr sunt creţi; 
Blondă-i ea, cu trup frumos, 
Soţu-i alb... de furios. 

 
 

Microfabulă 
„Ucigă-l toaca” are-o boală: 
El vrea să ţină sub control 
Oricare zonă unde-i smoală; 
Sau - cum îi zice azi – „petrol”. 

 
 

Luminiţa de la capătul tunelului 
Mergem cu speranţă mare 
Către ea, de-un sfert de veac, 
Însă dăm de-o lumânare… 
Însoţită de-un colac! 
 
 

Ramul 
Lemn pe care stă feciorul 
Dacă n-are ce să facă, 
Sau şi-l taie cu toporul; 
Dar atunci îi zice „cracă”. 
 
 

Scara 
E cu trepte sau cu bare 
Puse într-o manieră 
Să servească la urcare; 
Unora şi-n carieră. 
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Lupul 
Lupul sur de pe la noi 
E sălbăticiunea care 
Face mult prăpăd prin oi... 
Şi-n corupţi, de-i „lup de mare”. 

 
 
 

Văduva, la parastasul de un an al soţului 
Mormântul l-a împodobit 
Şi-s multe lumânări ce ard; 
Ea poartă un batic cernit 
Şi-n braţe... micul ei bastard. 

 
 
 

SRL  
Un SRL am vrut odată 
Să fac, şi mi-am înfrânt ispita: 
Răspunderea e limitată, 
Dar fără limită e mita. 

 
 
 
Xxx 

Azi dentistul m-a făcut –  
Tot lucrându-mi la dantură – 
Să mă simt ca nou născut: 
Nu mai am un dinte-n gură. 
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Un fost 
I-a curs din plin, adică 
„Asupra de măsură”, 
Dar azi, mai rar îi pică, 
Fiind... o secătură. 

 
 
 

Motocicleta 
Motocicleta lui Manole 
E cu puterea de un cal, 
Dar face zgomot infernal, 
De parcă merge… cu fasole. 

 
 
 

Am intrat în Europa 
Intrarăm dar în noua Europă 
Și poate să ne vadă orișicine, 
Ne-am încadrat în ea destul de bine… 
La prețuri și la lumea interlopă. 

 
 
 
 În justiție 
  Aprig în instanță 
  Se ciocnesc idei: 
  Domnii au pretanță, 
  Inculpatul lei. 
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ÎN REPUBLICA GĂINĂRIMII 
 

În această ţară, cu zone şi cu peisaje minunate, 
găinile şi cocoşii formează marea majoritate, 

iar alte păsări – cu diferite calităţi – 
fac parte din minorităţi. 

Minorităţile cele mai numeroase, care populează 
ţara în zilele când se lucrează 

(dar şi sărbătorile), 
le formează gâştele şi ciorile. 

Sunt şi alte minorităţi mai mici, 
cum ar fi cele de raţe şi de bibilici, 

sau curcanii. 
Iar printre majoritate şi minorităţi 
sunt răspândiţi – după afinităţi – 

fazanii. 
 

Într-o zi, nişte păsări (care aveau mai multă minte) 
au propus ca să aleagă un preşedinte. 

Atunci, o pasăre mai zbanghie, 
care părea că are pe cap o pălărie, 

se repede 
şi zice că preşedintele trebuie ales 

dintre patrupede, 
pentru a evita orice proces 

de corupţie şi nepotism, 
cum se practică atât de des pe la noi. 

Iar păsările – din altruism – 
au ales atunci un vulpoi. 

Şi l-au dus apoi de l-au instalat 
în capitala lor, într-un palat; 

iar el era din grupul celor vechi 
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şi zâmbea mereu, cu gura până la urechi. 

Apoi a promis că pune ţara „pe roate”, 
dar după două, sau trei mandate, 

a reuşit, împreună cu alţi „haiduci”, 
să o pună... „pe butuci”. 

Însă, după ultimul mandat 
preşedintele trebuia schimbat 

şi, nişte păsări cam moţate la cap 
au propus ca nou preşedinte... un ţap 

care, ajungând la Cotroceni, 
nu a mai mâncat frunze şi coceni. 
Dar aci mulţi îi făceau gâlceavă, 

Deoarece nu prea îl aveau la rânză, 
iar el, nefiind de ispravă, 

n-a făcut nicio brânză. 
Atunci, înaripatele 

s-au întors spre preşedinte cu spatele 
şi s-au hotărât în comun 

să aleagă un nou preşedinte, mai bun, 
sau chiar unul ideal. 

Iar cineva a propus... un şacal. 
Dar, propunerea a stârnit rumoare. 

Apoi, un cocoş a cucurigat: 
„Să fie votat 

un ţopăitor lup... de mare!” 
Dar, iarăşi s-a produs rumoare 

şi proteste, 
că acesta nu este 

un animal cu patru picioare, 
ci o pasăre răpitoare, 

care are 
rude odioase 
şi furăcioase. 

Însă, până la urmă a avut succes 
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şi l-au ales. 

Acesta, când întâlnea 
pe oricine, 
îi spunea: 

„Să trăiţi... bine!” 
Dar, în continuare nu mai spunea 

şi ce gândea; 
adică 

nu mai voia să zică: 
„Dacă aveţi cu ce şi cu cine”. 

Păsările, mai târziu, după ce l-au votat, 
şi-au dat seama, în sfârşit, 

că au greşit, 
şi au regretat. 

Că aşa ca şi în timpul celorlalţi doi, 
escrocheria şi corupţia erau în toi 

(S-au văzut gâşte ce mergeau alene, 
jumulite de puf şi de pene 

şi în orice casă mai arătoasă şi îngrijită 
mirosea a carne... de găină prăjită). 

 
Dar păsările nici azi nu-şi dau seama 

că şi-au pregătit singure drama, 
deoarece acestea toate votară 

întotdeauna la crepusculul de seară. 
 

Iar ca învăţătură sau morală 
(pricep şi găinile, ce n-au şcoală), 

vorba moşului: 
„E la mintea cocoşului” 

(spunea el vecinilor) 
că are, la vremea aceea 

de seară, galinaceea, 
„ORBUL GĂINILOR”. 
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PICIUL ÎNTREABĂ 
 
 - Oamenii care joacă polo se numesc polonezi? 
 - Surorii mamei trebuie să-i spun „tuşica” pentru 
că tuşeşte des? 
 - În Germania sunt oameni care au mania gerului? 
 - Scoţienii ce scot? 
 - Ardelenii ce ard? 
 - Doctorul alergolog aleargă oamenii, iar orelistul 
le spune orele la care să alerge? 
 - Zmeura este fata zmeului? 
 - La Cozia se fac cozi? 
 - Boierii sunt oamenii care au boi? 
 - Oamenii care plătesc bir se numesc biruitori? 
 - Ce se frige în frigider? 
 - Militarii care merg în coloană se numesc 
colonei? 
 - Când omul se îmbată cu vin se zice că este 
învinuit? 
 - Capriciile sunt fetele caprei? 
 - Bancherii sunt oameni care spun bancuri? 
 - Secretara ce secrete are? 
 - Avocaţii sunt oameni care nu au vocaţie? 
 - Magistraţii sunt cei ce se ocupă cu magia? 
 - Armele se fac în Armenia? 
 - De ce se numește Republica Ungară și nu 
Ogară? 
 - Cei care împart reclame sunt reclamanți? 
 - În Brazilia sunt mulți brazi? 
 - La crematoriu fac oamenii cremă? 
 - A bombăni înseamnă a da cu bombe? 
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Vasile Pop 

(1945 - 2000) 
 
Unui medic poet 

După cum susții concret 
Că ai sânge de poet, 
Muzei, cred, la o adică, 
O transfuzie nu-i strică! 
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Toamna 

Ruginește câte-o cracă, 
Asta-i toamna, ce să-i faci, 
Anotimp ce gros ne-mbracă, 
Dezbrăcându-i pe copaci! 

 
 

Burlacul 
În oglindă se privește 
Tot mereu și se gândește; 
Tresărind, exclamă-apoi: 
„Ce frumoasă-i viața-n doi!” 
 
 

Uneia care-mi recomandă să beau cu economie 
Îmi recomanzi, cu ironie, 
Să beau doar cu economie; 
Recomandarea-i un eșec, 
Că nu se vinde vin la CEC! 

 
 

Pe la chefuri 
Pe la chef, în câte-un loc, 
Două lucruri se disting: 
Când bărbații beau cu foc, 
Beau femeile de sting! 

 
 

La cimitirul din Săpânța 
La Săpânța ritu-i sfânt, 
Sufletul la Cer se duce, 
Păcătosul în pământ, 
Iar păcatele pe cruce! 
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Teodor Portărescu 
(1919 – 2014) 

 
 
Clientul la magazinul „Mobila” 

Ce doresc?... sufragerie, 
Mai apoi doresc şi-un bar, 
Caut şi-o bucătărie 
Şi-un fotoliu... de primar. 
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Mărturisire 
Dumneaei m-a cucerit 
Subjugându-mă cu nurii, 
Mai apoi m-a năucit 
Cu dezlănţuirea gurii. 

 
 
 

La spovedanie 
- Spune fiule, te-ascult! 
- V-aş fi spus eu mai demult, 
Dar fiindu-mi greu păcatul, 
Vreau să chem şi avocatul. 
 
 
 

Biblică 
Pe-Adam, burlac, când respira, 
Un junghi în coastă-l supăra; 
Când Domnul îl văzu-ntristat, 
Îl operă… de celibat. 

 
 
 

La priveghiul soţului 
Toţi întreabă, vor să ştie 
Cauza, de ce-a murit; 
Şi răspunde-a lui soţie: 
„Nici nu ştiu de ce-a trăit”. 
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Unui strângător 

Adunat-ai – vorba ceea, 
Ca să ai la vârsta-a treia -  
Necesarul, pe durată, 
Şi-adenomul de prostată! 

 
 
 
Parveniţii 

Unii-au strâns – din obicei –  
Bunuri, câte toate... 
Două mâini au doar, şi ei, 
Dar mai multe coate. 

 
 
 

Diva 
Printre multe alte rele, 
Auzind de „haine grele”, 
Diva-şi zise speriată: 
Păi, mai bine... dezbrăcată. 
 
 
 

De-ale unor frumoase 
Conștientă că-i nurlie, 
Să-ți pătrundă-n suflet știe 
Și să intre cu-al său har 
Foarte-adânc… în buzunar! 
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Gânduri 
Meșter de ar fi-n pictură, 
I-ar picta iubitei soațe 
Părul ei roșcat pe moațe 
Și un plasture pe gură! 

 
 
 
Soțul norocos 

Soața, bandajându-i nasul, 
După ce l-a spart cu vasul, 
Zice soțului: „Ei bine, 
Ce te-ai face fără mine?” 

 
 
 
Gazda, după noaptea de Revelion 
 Iar s-a îmbâcsit covorul, 
 Iarăși trebuie s-aspir, 
 Hai să pun aspiratorul, 
 Că e „praf”... un musafir. 
 
 
 
Vârsta femeilor 
 Și la vârsta-naintată 
 Ne va demonstra femeia 
 Cum că ea, la vârsta-a treia 
 Nu ajunge niciodată. 
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DILEMA PERIUŢEI 
 

Împreună cu-alte boarfe, 
Din a timpului căruţă, 

Zdruncinată prin hârtoape, 
A căzut şi-o PERIUŢĂ; 

 
Însă n-a căzut mândruţa 
Nicidecum întâmplător, 
Ci cu gând la noua erã 
Să dea mână de-ajutor, 

 
Cum era obişnuită 

Din trecutu-ndepărtat, 
Cu o serie de strofe 
Ce stăteau la periat. 

 
A servit mai multe epoci, 

Numai ranguri şi blazoane, 
Dând tot puful la o parte 
De pe haine şi bluzoane, 

 
Deci, vechime-n câmpul muncii 

Avea dânsa berechet, 
Deşi-avea pentru trecutu-i, 
Totuşi, un profund regret. 

 
Şi-a-nceput ea, periuţa, 

Să lucreze cu elan, 
În orânduirea nouă 

Şi-şi făcuse chiar un plan. 
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Dar aici veni dilema: 

Într-o zi rău s-a-ncurcat, 
A dat peste-aşa o haină 

Ce n-a stat la periat. 
 

La aşa încurcătură 
A rămas, pardon, năucă 

Şi-a simţit, parcă, destinul 
Dumneaei cum se hurducă. 

 
Şi-atunci, zis-a periuţa 

Ca-n Ardeal, după tipic: 
Nu mai ştii tu, astăzi, vere 
Cine-i DOMN, cine-i CALIC. 
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Gheorghe Rădac 
(n. 1945) 

 
 

 
Unei adepte a metamorfozei 

Tu, metamorfoza-n viață 
O adopți neabătută: 
Cum ești rece, ca de gheață, 
Te topești doar la valută... 
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Politica şi divorţul 
Chiar de-au fost liber-schimbişti, 
La divorţ, în tribunale, 
Ei apar ca ţărănişti, 
Ele, ultra-liberale. 

 
 
 

Capul plecat şi sabia 
Al proverbelor supus, 
Doar cu greu am observat 
Că un cap, dacă-i plecat, 
De la locul lui e dus. 

 
 
 

Femeile şi F.M.I.-ul 
Constat acum, cu mult temei, 
Că-s adevăruri cot la cot: 
Prin F. M. I. şi prin femei, 
Obţii puţin… şi-apoi pierzi tot. 

 
 
 

Unele spitale vor deveni cămine pentru bătrâni 
O subtilă întrebare 
Pentru-ai noştri dragi stăpâni: 
Cu spitale tot mai rare, 
Vor mai fi oare bătrâni? 
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Ion Săndulescu 
(1903 - 1981) 

 
Unui prost 

Când îți vorbește, presupui, 
Văzând că-i seacă orice frază, 
Că în pustiul minții lui 
Nu se găsește nicio oază. 
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Traiectorie 

Când cel vizat nu prea zâmbește 
La epigrama ce-l țintește, 
Aceasta-nseamnă, într-un fel, 
Că poanta a ajuns la el! 

 
 

Unui cenaclu literar 
Schimbând idei și puncte de vedere, 
Cu toții își dau rând și se îmbie, 
Păcat că-i prea mult fum în încăpere 
Și nu se vede... nicio poezie! 
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Naum Smarandache 
(1926 - 2007) 

 
Mie şi vecinilor de apartament 

Sub noi se cântă la chitară, 
Alături, la pian, de zor, 
Aşa că peste-un an şi-o vară 
Ajung şi eu… compozitor. 
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Întreprinderii de transport orășenesc 

Lingviștii-ți mulțumesc fierbinte: 
De când cu autotaxarea, 
Au dispărut și taxatoarea 
Și „avansați mai înainte!” 

 
 

Definiţie 
Printre multe doctorii 
Ce consumi fără să ştii, 
Epigrama e un hap 
Care-ţi dă dureri de cap. 
 
 

Concluzie 
Văzând vitrinele-nţesate 
Cu noua carte de bucate, 
Exclam, c-o logică firească: 
Ce multe nu ştiu să gătească! 

 
 

Sfatul medicului 
Remușcarea îl apasă 
Și de azi o să-l asculte: 
Un pahar de vin la masă, 
Dar la birt, că-s mese multe... 

 
 

Participanților la o ședință de  
instructaj turistic 

Ședința nu s-a terminat 
Dar, dovedind orientare, 
Turiștii toți s-au ridicat 
Și au pornit-o la plimbare. 
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Înlesniri la plată 
Când mobila mi-am arvunit, 
La căruțaș nu m-am gândit; 
Cerându-mi prețuri piperate, 
Voi face și transportu-n rate! 

 
 
 

Unui pescar pasionat 
Și-a negijat mereu soția, 
Fiindcă balta îl răpește, 
Dar a venit și bucuria 
Să prindă-n casa lui... un pește! 

 
 
 
 Litera „ă”-„ă”-„ă” 
  Vocala pronunțată lung 
  Cuvintele de nu-ți ajung, 
  Îți dă momentul de răgaz 
  Să scapi de lapsus la necaz! 
 
 
 
 Superstițiosul 
  Cu Dacia în plin elan, 
  Pe drumul de asfalt, ce-i drept, 
  Și-a pus o cruce talisman... 
  Dar l-au adus cu ea pe piept. 
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Filip Stoica 
(1941 - 2015) 

 
Revelaţie 

Mereu ni s-a tot spus că, negreşit, 
„Lumina vine de la răsărit”, 
Însă cu toţii ştim prea bine, 
De-acolo numai gazul vine. 
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Uneia care ţine cură de slăbire 
Cura de slăbire are 
Un secret major. Reţine: 
Să mănânci, de-acum, mâncare 
Preparată doar de tine. 

 
 
 
Fobia E-urilor 

De E-urile din mâncare 
S-a speriat atât de tare 
Încât, deşi i-a fost cam greu, 
El s-a dezis de propriul E-u. 
 
 
 

Speranțe 
Barosanii de tot felu’ 
Tare mult să știe-ar vrea 
Dacă Scutul Deveselu 
E și anti DNA. 

 
 
 

Unor politicieni de la noi 
Nu mai pot deloc să tac, 
Şi-am să spun, ca să se ştie: 
Nu-i politică ce fac, 
Ci poli... ticăloşie! 
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Unui confrate 

Catrenu-acela, de duh nul, 
Cu care ai ţintit în mine, 
A provocat aşa recul 
Încât te-a dărâmat pe tine. 
 
 
 

Unui autor la lansarea de carte 
Lansarea cărţii tale-atestă, 
Sau poate-aşa îmi pare mie, 
Că opera e cam modestă, 
Iar tu – lipsit de modestie. 

 
 
 

Moda dinţilor albi 
Fără-a-i face tratamentul, 
Doar spunându-i onorarul, 
S-a făcut, brusc, pacientul... 
  Alb ca varul! 

 
 
 

Parlamentarii şi Chevron 
Fără nicio ezitare, 
Ca să ardă, evident, 
Gaz de şist în Parlament, 
Au dat verde la forare. 
 
 
 



Cenaclul Umoriştilor Sibieni „Nicolaus Olahus”           Mușchetari după 45 de ani 

 325

 
 
 
 
 
 

ROMANŢA D.N.A. 
(după Ion Minulescu) 

 
Ne-am zis: 

Vom face trei dosare 
Şi-n trei dosare vom închide 
Ca-n trei celule de-nchisoare 

Lugubre, umede şi reci, 
Corupţii marilor partide, 

Să stea neconsolaţi în beci 
Uitaţi de lume şi proscrişi,  

Ca-n drama lui Euripide. 
 
 

Şi-apoi am spus: 
Dosarul unu 

Va fi pentru parlamentari, 
Experţi în şpagă, mită, somn sau lene, 

Opuşi democraţiilor ateniene, 
Cu conturi grase-n euro şi dolari 

Deschise-n băncile elveţiene. 
 
 

Dosarul doi 
Va strânge crema 

Aleşilor baroni locali, vedete 
Ce-au smântânit atâţia ani 

Caimacul consistentelor bugete; 
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Coalizaţi cu interlopi veroşi, 
Cu funcţionari corupţi din ministere, 
Pe care-ai noştri veneraţi strămoşi 

I-ar fi trimis în lanţuri, la galere. 
 
 

Dosarul trei, 
În fine, va include 

Politicieni, samsari, cercopiteci, 
Experţi în fraude electorale, lude, 

Ce-au scos la vot fantome verzi din cripte reci; 
Să fie duşi departe, în Bermude, 
Lăsaţi în ceaţă să dispară-n veci. 

 
 

Dar, astăzi 
Cele trei dosare 

Lipsite de imunitate 
Au fost trimise în instanţă, să fie aspru judecate. 
Cenuşa faptelor murdare, depusă-n urne funerare, 

Albastre, galbene şi roşii, 
Să fie aruncată-n mare 
Şi, împreună, păcătoşii. 
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Ioan Șerban 
(n. 1955) 

 
Mie însumi 

Când prima epigramă-am publicat, 
Epigramiștii toți s-au bucurat, 
Când ultimul catren va fi să fie, 
Presimt, din nou, o mare bucurie. 
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Spiridon Ștefănescu 
(1914 - 1990) 

 
Unui epigramist internat în spital 

Au vrut să afle care-i vina 
Că-i sub normal hemoglobina; 
Făcându-i-se hemograma, 
Găsiră-n sânge epigrama! 
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Unui vânzător 

Ca vânzător e foarte-activ, 
Politicos, expeditiv, 
E bun băiat, s-ar zice, dar 
Mai are lipsuri... la cântar. 
 
 

 
 
 

Unui epigramist 
E uituc, de bună seamă 
Și concluzia e clară: 
Lui, la orice epigramă 
Poanta îi rămâne-afară! 
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Mircea Tiberian 
(1925 - 2009) 

 
 
Medicul de familie 

Eu îl admir când văd că știe 
Atâtea despre sănătate, 
Dar mai ales când îmi prescrie 
Medicamente compensate. 
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Catren sub caricatura lui Ion Iliescu 

Am desenat cât mai fidel 
Acest surâs inconfundabil, 
Cu sentimentul confortabil 
Că-n fine, am scăpat de el. 
 
 
 

Catren sub caricatura lui Gabriel Liiceanu  
(care a publicat cartea „Despre limită”) 

Admit că tu eşti autorul, 
Admit că eşti şi editorul, 
Dar de citit, zău, nu se poate! 
Că e o limită în toate… 

 
 
 
Catren sub caricatura lui Mircea Dinescu 

El a vorbit şi s-a mişcat 
Tot timpul cât l-am desenat 
Şi, în final, am constatat 
Că a ieşit… cu cap pătrat. 

 
 
 

Medicul stomatolog 
Unui client ce nu prea știe carte 
I-a spus: „Mănâncă pe cealaltă parte!” 
Și-acum începe toată nostimada: 
De câte ori mănâncă, trece strada. 
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Constantin Zgripcea 
(1926 - 2017) 

 
Ajutor englezesc 

De la englezi, o veste bună, 
Că ne ajută la nevoi 
Cu tot ce-au adunat o lună: 
Ne dau ţiganii înapoi. 
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Egalitate în tranziţie 

Tot strângând mereu cureaua, 
Facem faţă greului: 
Unii au primit beleaua, 
Alţii, partea leului! 

 

 
 
 Diplomatică 
  Când o-ntorci ca la Ploiești 
  Să poți spune ce gândești, 
  Nu ajută nimănui 
  Dacă nu gândești ce spui. 
 
 
 Relaxare 
  Relaxarea în finanțe, 
  Așteptată cu speranțe, 
  Ne-a adus ceva surprize, 
  Cu impozite și-accize. 
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LOGICĂ 
 

Moştenit-am sărăcie 
De la vechea guvernare, 
Dar mă tem că o să vie 
Alta, poate şi mai mare. 

 
Un salut ne-ntâmpina 
Să trăim şi, încă bine, 

Eu mă-ntreb în sinea mea: 
S-a urat, dar pentru cine? 

 
Că proverbul din bătrâni 

Spune – altfel nu se poate – 
Totdeauna la români 

Numai „cui pe cui se scoate”. 
 

Să sperăm că va fi bine, 
Logica aşa o cere, 

Important e numai cine 
O să fie la putere. 

 
De-aia zic s-avem răbdare 

Şi să fim numai urechi, 
O să batem cuiul mare, 

Ca să-l scoatem pe cel vechi. 
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ÎNTÂIUL  
MUȘCHETAR SIBIAN 

(și patron spiritual al cenaclului) 
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Nicolaus Olahus 
(1493 - 1568) 

 
 
Lui Iacobus Danus 
(Danus, îndrăgostit, devenise taciturn) 

  Tu, izvor de vorbărie, 
De o vreme ești zălud: 
Faci atîta gălăgie 
Că și musca o aud. 
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Casierul reginei 
(luare de poziție în apărarea lui Erasmus din 
Rotterdam, căruia Carol V îi aprobase o pensie 
viageră pe care casierul reginei întârzia să i-o 
plătească) 

  Când ia parale-n pas vioi se duce, 
Da-i strâmb și șchiop când trebuie să dea, 
Să facă Domnul să rămână-așa 
Și să se-ndrepte când va fi pe cruce! 
 
 
 

 Autoportret  
(scris în numele lui Danus) 

Minerva m-a-nzestrat cu-nțelepciune, 
Dar mi-a fixat traseul carierei: 
Legat de zei, nemaiavând ce spune, 
Am slugărit... lui Bachus și Venerei! 

 
 
 

Principesei de Nassau 
(în numele lui Iacobus Danus) 

  Dă-mi înapoi, frumoaso-ntre femei, 
Acele stanțe ce ți-am scris odată, 
Dar te gândește: dacă n-ai să vrei, 
Refuzul tău va deveni răsplată! 
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Pictorului Apelles, la portretul  
marchizei Lucreția de Cavallis 

  Trupu-i alb și statuar 
E superb, magnific, dar 
Suflet dacă i-ar fi dat, 
O picta cu-adevărat! 

 
 

 Lui Angelus Candianus, medicul curții regale 
(Olahus i se adresează lui din partea lui Danus) 
 Să-ți fie viața binecuvântată, 

Că ești amic și mă ajuți mereu, 
Dar dacă vrei să mă transformi în tată, 
Adu pe Margareta-n patul meu! 
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LUI IACOBUS DANUS 
 

Când știi că Margareta pe veci ți-a fost promisă, 
Că brațele ei albe colan ți-ar sta pe gât, 
Că pătimașa-i gură de-a ta va fi închisă, 
Au cum de-ți e elanul în suflet zăvorât? 

 
Când coapsa ei fierbinte cu-a ta se face una, 

Când sânu-i de fecioară te face să vibrezi, 
Au cum faci tu, Iacobus, de potolești furtuna 
Și-n loc s-o iei în brațe, tu stai să meditezi? 
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