Liviu – Sergiu Manolache

Portrete-n patru rânduri

editura PIM
Iași, 2020

Lucrare coordonată de: Adrian Grăjdeanu
Tehnoredactare și concepție grafică: Corina Rusu
Prefață: Vasile Vajoga
Desene: Gheorghe Bejenaru

Editura PIM

Editură acreditată CNCSIS – 66/2010
Șoseaua Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 109, Iaşi – 700497
Tel.: 0730.086.676, 0732.430.407
Fax: 0332.440.715
email: editura@pimcopy.ro
www.pimcopy.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
MANOLACHE, LIVIU-SERGIU
Portrete-n patru rânduri / Liviu-Sergiu Manolache.
– Iaşi: PIM, 2020
ISBN 978-606-13-5738-3
821.135.1

Copyright © 2020
Toate drepturile asupra prezentei ediții aparțin autorului/autorilor.
Nicio parte din această lucrare nu poate fi copiată fără acordul scris
al autorului/autorilor.

Dedicație
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scumpa lui nepoată, Medeea-Elena
Dochia, la împlinirea vârstei de 10 ani.
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PREFAȚĂ
(De la alcaloizi la viruși,
sau de la mătrăgună la COVID)
De ce am ales acest subtitlu la prefața cărții
lui Liviu-Sergiu Manolache, prefață pe care am
acceptat să i-o semnez, e foarte simplu de dedus
pentru cei care au luat contact, într-un fel sau
altul, cu creația epigramatică a confratelui nostru.
În urmă cu șaptesprezece ani, pe când
Liviu-Sergiu Manolache exercita funcția de jurist
al Primăriei din Târgu-Frumos, ,,muza lui
satirică”, vorba nemuritorului Topîrceanu, l-a
îndemnat să dea la iveală volumul de epigrame
,,Flori de mătrăgună”, o carte de debut, care, sub
sloganul ,,râsul nu poate trișa”, ne pune în față cu
ceea ce gândirea umoristică a autorului a adunat și
triat de-a lungul câtorva ani de strădanii.
De ce „Flori de mătrăgună”? Tocmai
pentru că atropa belladonna e cea „rea spre
bine”, adică aidoma menirii epigramei ca specie
literară. Bine, veți zice: dar ce legătura are
mătrăguna cu temutul virus care provoacă
sindromul respirator acut sever 2? Păi, are,
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pentru că Liviu-Sergiu Manolache, între timp,
ajuns și stabilit pe meleagurile Italiei, trăiește
tocmai la Bergamo, localitatea cu cel mai
fierbinte procent al infectărilor cu COVID 19, pe
timp de pandemie! Iar aici a fost conceput și scris
volumul de față, o oglindă care reflectă evoluția
tehnică, stilistică și de impact social prin
literatură a paginii care găzduiește minuscula
bijuterie a catrenului cu poantă, în toate formele
ei de expresie ‒ am numit, aici, epigrama.
Așadar, autorul volumului de față este un
epigramist „bun, în măsura în care e rău”, după
cum l-ar categorisi un contemporan confrate de-al
nostru. Și, la urma urmei, acesta e adevărul pe
care-l pot oricând confirma și argumenta,
deoarece, chiar trecând peste distanțe și
frontiere, Liviu-Sergiu Manolache rămâne un
membru din diaspora al „Academiei Libere
Vechi Păstărel” din urbea Iașilor, fapt care ne
bucură și ne onorează. Iar saltul său calitativ în
abordarea subiectelor epigramatice și în
exploatarea literară a acestora se face remarcat
de către oricine i-a urmărit evoluția creatoare,
de-a lungul celor câteva volume de gen, care i-au
apărut până acum. Poate de aceea, sau mai
corect, tocmai de aceea, așa cum se obișnuiește
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sau, mai bine zis, așa cum e consacrat prin
tradiția prefețelor, deși personal nu agreez prea
mult această practică, ținând seama de
subiectivismul relativ al prefațatorului, voi cita,
totuși, câteva epigrame prezente în carte și care
mi-au atras atenția:
DE ZIUA LIMBII ROMÂNE
Acelora ce-și uită graiul
Prin lume când hai-hui se plimbă,
Le spun: să nu-i primească raiul,
Nici dac-ar fi să stea în limbă!
FUSTA
E-un accesoriu-abandonat
Ce-a fost purtat de generații:
De ce – mereu m-am întrebat –
Tot umblă după el bărbații?
GENETICĂ...
E știută: caracterul
E depozitat în gene!
Totuși, nu-nțeleg misterul,
De ce nu și în sprâncene?
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POTRIVEALĂ
„Scumpa mea!” – el o alintă,
Când să intre noaptea-n pat –
Și-atunci ea, să nu-l dezmintă,
Ține prețul ridicat!
Cu speranța că, citând doar patru dintre
epigramele care acoperă filele acestei noi apariții
editoriale semnate de Liviu-Sergiu Manolache,
v-am trezit interesul pentru cartea pe care tocmai
o răsfoiți, eu vă doresc s-o lecturați cu zîmbetul
pe buze și să o recomandați tuturor celor care
îndrăgesc umorul. Pentru că așa cum zic niște
vorbe atribuite lui Chamfort*), „o zi în care nu ai
râs este o zi pierdută!”
Vasile Vajoga

*)

Sébastien Roch Nicolas de Chamfort (06 aprilie
1741 – 13 aprilie 1794) a fost un poet și moralist francez din
perioada Revoluției burgheze din Franța.
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DE TOAMNĂ
Azi, mai mult ca alte dăți,
‒ Martori pot să-mi fie sfinții –
Poftă am de crudități,
Dar... nu prea m-ajută dinții!

E TOAMNĂ IAR
Bruma groasă prevestește
Că se-apropie infernul.
Soarele se mai ivește,
Doar de va cădea guvernul!
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ORNITOLOGICĂ
Despre o clasificare,
Se vorbește doar în șoapte:
Păsările-s călătoare,
Băștinașe și... de noapte!

MODĂ
Azi, Evele emancipate
Au argumentul lor solid:
Nu se mai poartă frunze late;
La modă-i frunza de molid!
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DACĂ DRAGOSTE NU E...(EPITAF)
„Sub salcâmul plin de floare,
Zace-aici o fată mare.”
(Iată unde te aduce
Lipsa dragostei: sub cruce!)

TRANSPLANTURI CU ORGANE DE PORC
O concluzie cam tristă,
Cum o dai și cum o-ntorci:
Cercetarea tot insistă
Ca să devenim mai porci!
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SORIN OPRESCU, PRIMARUL GENERAL AL
CAPITALEI, DE PROFESIE MEDIC, A FOST
ARESTAT PENTRU LUARE DE MITĂ
Vă spun o treabă cu substrat:
Nu știe lumea să voteze!
Oprescu, iată-a demonstrat
Că n-a uitat să opereze!

LA NOI
În profesie, se poate,
Folosind metehne vechi,
S-avansezi mișcând din coate
Și, oleacă, din urechi!
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„S-A DUS BOU ȘI S-A ÎNTORS VACĂ”
– proverb –
Pentru-a nu știu câta oară,
Planul i-a ieșit abraș:
Vacă s-a întors la țară,
Bou fusese la oraș.

FAZA ZILEI
Face-o fază „siropoasă”,
În mass-media ocol:
„Fotbalist cu capu-n plasă!”
Toți conchid că este gol.
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PRUDENȚĂ
Soției când îi dai o floare,
E-un gest frumos din partea ta,
Dar este și-o interpretare,
Că iar ai mai făcut ceva!

PROTESTE
Toți pensionarii-n cor,
La Guvern și-n primării,
Cer un magazin al lor
Cu mai multe jucării.
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CIUDĂȚENIE
Ce mi se întâmplă mie,
Vă mărturisesc și vouă:
Am o singură soție!
Soacre, însă... cum de-s două?

PENSIA MEA
Am o pensioară bună
Și-o administrez... măiestru;
Chiar mi-ajunge pentru-o lună! –
Dac-o strâng dintr-un trimestru
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BUNELE MANIERE SPUN CĂ, LA
RESTAURANT, BĂRBATUL INTRĂ
PRIMUL, IAR FEMEIA – DUPĂ EL.
Că-i restaurant, hotel,
Bar, bodegă sau terasă,
Soața intră după el...
Intră, ca să-l ia acasă!

RONDUL DE NOAPTE – RAPORT
E doișpe din noapte. Pe-alee,
Nu-i nimeni, de-ai trage cu tunu’.
Apare,-n sfârșit, o femeie:
Ajunge acasă... la unu’!
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TRAIAN BĂSESCU, ÎN PROCES CU
GABRIELA FIREA
Că Băsescu-i anchetat,
Am citit în presă știrea,
Dar era de așteptat:
Nu s-a prea pierdut... cu Firea!

UNUI VEGETARIAN
E opțiunea lui – din declarații –
Și nu poți să i-o schimbi; degeaba-ncerci.
Ba vrea să-i mai convingă și pe alții:
De-o viață-l știu mâncând numai ciuperci!
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PERSEVERENȚĂ
Cu soțul, mi-a mărturisit
Cum și-a intersectat cărarea;
A fost cam greu, dar l-a găsit:
L-a căutat cu lumânarea!

DE „ZIUA LIMBII ROMÂNE”
Acelora ce-și uită graiul,
Prin lume când, hai-hui, se plimbă,
Le spun să nu-i primească Raiul,
Nici dacă-ar fi să stea... în limbă!
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„UN PAHAR CU VIN FACE CÂT
O ORĂ DE SPORT” (spun unii specialiști)
Eu nu-s dintre aceia ce au harul
De a se afirma făcând vreun sport.
Turnați-mi, așadar, pe gât, paharul!
Scutiți-mă, prieteni, de efort!

VREAU ÎNAPOI CUM A FOST
Când leafa o primeam în mână,
Puteam să dau un ban la spate;
Mi-era ușor și la-ndemână.
De când cu cardul... sănătate!
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PERIOADĂ DE ACOMODARE
Din cinci ani (mandatul meu),
Înțelegeți, oameni buni,
Că-nceputul e mai greu:
Primele șaizeci de luni!

DEFORMARE PROFESIONALĂ
Mirelui (șofer) îi place
‒ Și chiar ăsta-i este planul –
Pe mireasă s-o dezbrace,
Și-a-nceput-o cu... volanul!
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TRADIȚII POPULARE
Hora a murit la sat,
Nu mai auzim lăuta...
Doar atât s-a mai păstrat:
Pe la cârciumă, „Bătuta”!

DEZLEGARE LA PEȘTE
De-i așa cum se zvonește,
Pentru fete-i bucurie:
Dezlegare-ar fi la pește!
„Peștii” ies din pușcărie.
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PRINCIPIU DE VIAȚĂ
Adept sunt, cu tărie,
Al unei teorii:
„Mereu la datorie
Și... fără datorii”!

„DA” SAU „NU”
Când spune „Da”, n-am îndoială,
Chiar pot să mă bazez pe ea,
Dar am o vagă bănuială
Că „Nu”, la dânsa, e tot „Da”!
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SĂ CONTRACARĂM
ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ
Azi, că se topesc ghețarii,
Necesare-s faptele.
Sunt utili parlamentarii:
Mint de-ngheață apele!

FUSTA
E-un accesoriu-abandonat,
Ce-a fost purtat de generații.
De ce – mereu m-am întrebat –
Tot umblă după el bărbații?
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LĂMURIRE
Vă spun, ca om trecut prin viață,
Și știu ce este-un handicap:
Sculatul dis-de-dimineață
Nu-i chiar la fel... „cu noaptea-n cap”!

BOALĂ CONTAGIOASĂ
Îl știam un om cinstit,
Dar acuma e „legat”!
Zice că s-a molipsit:
S-a-ntâlnit c-un deputat!
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RÂNDUIALĂ
Este-o ordine, se știe:
Vinul și apoi paharul;
Cea mai veche meserie,
După-aceea trotuarul!

PRIMITIVISM
Coruptului, de-ar fi o lege
Să-i scoți un ochi, spre-a da prin gropi,
Tot Parlamentul – se-nțelege –
Ar fi o gașcă de ciclopi.
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GENETICĂ
E știută: caracterul
E „depozitat” în gene!
Totuși nu-nțeleg misterul:
De ce nu și în sprâncene?

POTRIVEALĂ
„Scumpa mea!” – El o alintă
Seara, când să intre-n pat –
Și-atunci ea, să nu-l dezmintă,
Ține prețul ridicat.
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DUPĂ PUTERI
Cum bărbatul, uneori,
O mai face pe viteazul,
Sare gardul după „flori”,
Iar femeia... doar pârleazul!

A SOSIT VACANȚA
„Vânzările-au scăzut așa de tare...
Și, economic, sunt cam pe făraș,
Că liceenii toți s-au dus la mare!” –
Se tânguia un barman din oraș.
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ÎN GRAI MOLDOVINESC:
Premieru’ Victor Ponta s-o operat la chișioru’
sănătos, în loc să-l operezî pi șel beteag! Tăț’ râd
amu di el, numa’ eu îi țân partea!
Tăț’ ăl ieu în bășcălii
– Au di-amu stuchit la furcî –
Da’ di undi-ave sî știi
Sî vorghiascî-n limba turcî?
DE CE A MERS PREMIERUL
SĂ SE OPEREZE LA TURCI
Ponta, întrebat, o scaldă
Că i-a spus lui cineva
Că au clima mult mai caldă!
Dar noi știm: n-au D.N.A.!
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LA GUVERN
Nu ai cum să te descurci,
Treburile-s întrerupte:
Premierul e la turci
Cu tendoanele (co)rupte!

COALIȚIA AFLATĂ LA PUTERE
ÎȘI APĂRĂ INFRACTORII

Ca să furi, tu ia aminte
‒ Nu-i o noutate –
Tre’ să ai un strop de minte,
Sau... majoritate!
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DEMOCRAȚIA ROMÂNEASCĂ
Văzând cam care-i mecanismul,
Rămânem, totuși, realiști:
Plecat-a numai comunismul,
Dar n-am scăpat de comuniști!

SE MĂRESC ALOCAȚIILE COPIILOR
Cum părerile-s contrarii,
Stau pe gânduri, evident:
Când au numărat sugarii,
S-au gândit la Parlament!
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SUGARII
Ne conduc niște mișei.
Trebuie luați pe fugă!
Nici copiii nu-s ca ei...
Doar atâta știu: să sugă!

GURA LUMII
Că n-am școală – se bârfește –
Ca să vezi ce lume rea!
Eu pot dovedi, firește:
Școala-i chiar pe strada mea!
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SĂ MĂ LAUD UN PIC!
Viața încă mă răsfață,
Dacă vreți, pot să v-arăt.
Fac oricând un pas în față,
Și... trei-patru îndărăt.

ALFABETUL CORUPȚIEI
Nu mai e un oarecare,
S-a mai ridicat un pic:
E pe funcția A... mare,
Propulsat de un a-mic!
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PĂZEA (CONCURSUL
„ROMEO ȘI JULIETA LA MIZIL”)
Epigrame, cam o mie,
Toate – bombe cu fitil,
Programate-s ca să fie
Detonate la Mizil.

ÎNDRĂGOSTIȚILOR ROMEO ȘI JULIETA
(La Mizil)
Din cele multe competiții
De epigrame căte îs,
Doar la Mizil, îndrăgostiții
Vin an de an și mor... de râs!
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PROGNOZA METEO (la festival)
Vine valul de ninsoare,
De nu poți să te mai miști.
Numai la Mizil, se pare,
Plouă... cu epigramiști!

CULTURA GENERALĂ
Ce ți-a mai rămas, socot
Că-i cultură generală,
După ce-ai uitat cam tot
Ce ai învățat la școală.
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S-A MODIFICAT CODUL MUNCII
Îi știm pe-acești parlamentari
Cum au ajuns miliardari,
Și, tocmai ei, acum ne-aruncă
„Gogoși” din astea... despre muncă.

ALERTĂ: NE PLEACĂ SPECIALIȘTII!
Românie, ce-ai pățit?
Ai o maladie rară:
După ce ți s-au școlit,
Îți ies creierele-afară!
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NECAZUL PRIMORDIAL
Frunze cad și-Adam se-ncruntă
Pe când bagă-un lemn în sobă:
„Eva iarăși se confruntă
Cu o lipsă-n garderobă!”

„IN VINO VERITAS”
Că în vin e adevărul,
A aflat de mititel;
Bea, de-aceea, cu ciubărul,
Tot sperând să dea de el!
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PENTRU CEI CARE MĂ ÎNTREABĂ
DACĂ MĂ MAI ÎNTORC ÎN ROMÂNIA
Chiar aș veni, că nici afară
Nu este nemaipomenit;
Dar cum să vin? Aud că-n țară
Au pus impozit pe venit!

AFIȘ LA INTRAREA
ÎNTR-O INSTITUȚIE PUBLICĂ
„Văzând ce iute se propagă,
Flagelul trebuie strivit.
Aici nu se primește șpagă!...
Găsim un loc mai potrivit.”
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CALEA CEA DREAPTĂ
Ai dosar de inculpat
Și dorești să scapi ușor?
Nu-ți mai pune avocat;
Cumpără-ți judecător!

CONDIȚII DE ANGAJARE LA SRI
Să n-aibă mamă și nici tată,
Nici frați, copii, cumnați, surori...
O școală – chiar neterminată –
Și-n plus, să fie-ascultători.
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15 IANUARIE – ÎN SEMN DE
PREȚUIRE PENTRU EMINESCU
Pe „Luceafăr” de-l cântăm,
Chiar de multe nu se schimbă,
Azi, măcar, să evităm
Atentatele la limbă!

MINUNE PE „ARENA NAȚIONALĂ”
Pe stadionul ăsta nou,
Când strigi „E GOOOL”, cât poți de tare,
Răspunde un prelung ecou,
Din zeci de mii de buzunare
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MAI DUREAZĂ MULT
STAREA DE URGENȚĂ?
Soacra este tot la mine,
Cum a prins-o Ordonanța;
Iese, intră, pleacă, vine...
Și mă deranjează... clanța!

ANIMOZITATE
După „nunta gay”, nuntașii
Au o stare agitată:
Comentează, cârcotașii,
Că mireasa n-a fost fată!
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NU-ȘI FACE PROBLEME
Din sancțiune, doar o parte
Va ispăși-o-n închisoare,
Căci, sigur, scrie el vreo carte...
La câte cunoștințe are!

AVANTAJUL PEDEPSEI CU EXECUTARE
Este bine când se-aplică
Sancțiunea cu-nchisoare:
În celula aia mică,
Pari un scriitor mai mare!
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SĂRITOARE, NU GLUMĂ!
Am strigat: „Ion..., Ioaneee!”,
Când eram descumpănit,
Și m-au apucat frisoane:
Cinci Ioane mi-au venit!

ANTITALENT GASTRONOMIC
Soața,-ntâi, i-a mai testat,
În bucătărie, „harul”,
Dar, apoi, s-a resemnat,
Că-i sărea prea des muștarul!
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IAR NE-A LUAT IARNA PRIN
SURPRINDERE: TRENURILE AU
ÎNTÂRZIERI DE CÂTEVA ORE
În gara unde a pustiu,
S-aude un lătrat de câine,
Apare-un tren, dar, zău, nu știu,
De-i cel de ieri, de azi, de mâine...

UNEI ÎNCĂPĂȚÂNATE
De-ncerci să-i dai sugestii,
O ține tot pe-a ei;
Dar... despre alte chestii,
N-apuci să zici că vrei!
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LIPSĂ DE CVORUM ÎN PARLAMENT
„Ședința noastră se amână,
Dragi senatori și deputați:
Vom ține-o peste-o săptămână,
Că sunt vreo câțiva deplasați.”

POATE SCAPĂ!
Ăsta este, bea de stinge
Când e-o zi de sărbătoare.
Parcă dracul îl împinge:
Astăzi... vin și mâine... moare!
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SE PĂSTREAZĂ TRADIȚIILE
M-am dus și eu la mine-n sat,
S-ascult iar „Plugușorul”,
Și l-am găsit cum l-am lăsat:
Un glod... să-mi bag piciorul!

PĂSTREZ LINIȘTEA ÎN TIMPUL NOPȚII
Criza când m-apucă tare
Și devine prea acută,
Chem să-mi vină o salvare
C-o sirenă mai tăcută!
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„O, CE VESTE...!”
Moș Crăciun, cel bun de fel,
Ce atât de drag ne este,
S-a privatizat și el:
Are-o fabrică... de veste!

CRĂCIUN FĂRĂ BRAD!
De felul meu cam retrograd,
Mi-am pus la brâu securea
Și am plecat să-mi iau un brad,
Dar... unde e pădurea?!
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FEMEILE
Dacă le propui amor,
Ușă-s de biserică,
Dar, de-alergi în urma lor,
Toate se împiedică!

STRATEGIE
Ca să merg la o cocotă,
Ticluiesc din timp minciuna,
Cer nevestei o bancnotă...
Și-mi mai scapă câte una!
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BANII DIN DECEMBRIE
Salariul meu pe luna asta,
O parte-i pentru urători,
Ce-a mai subtilizat nevasta...
Iar restu-i pentru... „pocnitori”!

DE ACTUALITATE
Eu cunosc un nătărău,
Ce părea mai acătării:
Românește rupe rău;
Bine – din averea țării.
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LA COMPETIȚIE
E un obicei la noi
Ce se mai păstrează încă:
La concurs, de-ar fi doar doi,
Fac ce fac și... se mănâncă!

9 DECEMBRIE – ZIUA LUPTEI
ANTICORUPȚIE, NU ESTE VALABILĂ
ȘI PENTRU ROMÂNI
Facem pasul înapoi,
Lupte alții mai destoinici,
Căci s-a dovedit că noi
Nu suntem așa... războinici!
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CONFORM MINISTRULUI FINANȚELOR,
DOAMNA ANCA DRAGU, ROMÂNII AR
TREBUI SĂ MUNCEASCĂ „PE DOI LEI”!
Nu se poate ca s-o iert
Pentru gafa dumneaei:
Pentru mine este cert
Că-i ministru... de doi lei!

LUNA CADOURILOR ÎN FAMILIE
Flori, parfumuri, bibelouri,
Blănuri, farduri sau rochițe...
El îi caută cadouri,
Ea îi caută... chichițe!
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LA MINE N-A MAI VENIT MOȘ NICOLAE!
În zadar l-am așteptat!
Se aud în juru-mi șoapte,
Cum că m-ar fi căutat
Pe-unde am rămas azi-noapte!

BOALĂ DIN NĂSCARE
Arestat la domiciliu,
Sare buimăcit din pat,
Face iute un consiliu
Și... se-apucă de furat!
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PARALELĂ
Stupii nu-s ca noi! De-asculți,
Am să-ți spun din ce pricină:
Trântori, noi avem prea mulți,
Și, în plus, ei au regină!

BUCURIE HIBERNALĂ
Chicotesc după perdea,
C-a venit din nou zăpada:
Vreo trei luni n-oi mai vedea
Câte găuri are strada!
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AVEM ȘI NOI TERORIȘTI!
Teroriștii guvernează
Și fac legi înrobitoare,
Atentate ce vizează
Ale noastre buzunare!
NECROLOG
De când te-ai dus e jale mare,
Te plâng și popa, și primarul...
Și toți ai tăi, dar cel mai tare,
Îți simte lipsa cârciumarul!
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DECLARAȚIE DE DRAGOSTE
ÎNȚELEASĂ PREA TÂRZIU (epitaf)
Abia acum, când am plecat,
Am înțeles mai bine
Ce ea mereu mi-a garantat –
Că moare după mine!

PROTESTATARII AU
BLOCAT BUCUREȘTIUL
Demonstranții vin la vale
Spre Guvern, cum curge lava.
Este liber doar pe-o cale
Care duce la Jilava!
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LA AUDIERI
Chemată să ofere explicații
Referitor la șpăgile-n valută,
A fost cam evazivă-n declarații,
Și... e normal să fie reținută!

TRECEREA LA ORA DE IARNĂ
MĂ CAM ENERVEAZĂ!
Ăștia la televizor
Se cam rățoiesc la noi:
Zic – de parcă-ar fi al lor –
Să dăm ceasul înapoi!
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EPIGRAMA
Epigrama e-o grenadă
Care bubuie, atunci,
Când o folosești ca nadă!...
Dacă știi cum s-o arunci.

SLUGĂ CU PERSONALITATE
S-a pus rău cu-a lui stăpână,
– Văd că gluma se îngroașă –
N-a mai vrut s-o ia de mână,
Și-a luat-o pe cocoașă!
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21 IANUARIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ
A ÎMBRĂȚIȘĂRILOR
Astăzi, că e ziua asta,
Mi-a sărit pe loc scânteia,
Să-ți îmbrățișez nevasta.
Sper că-mbrățișezi ideea!

CÂND AI DE UNDE ALEGE
Pentru ea, o meserie
Este floare la ureche.
Alegând din câte știe,
S-a decis la cea mai veche!
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RIPOSTĂ PE MĂSURĂ
(unuia care m-a atacat cu o epigramă șubredă)
C-un limbaj mai „academic”,
Eu îți spun: coboară-ți garda!
La atacul tău anemic,
Nu pot riposta cu barda.

FOTOREPORTERILOR, CU
OCAZIA UNUI INTERVIU
Ca nimic să nu vă scape
Și s-aveți imagini clare,
Rog filmați-mă de-aproape!
Par epigramist mai mare.
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REFERITOR LA ȘTIREA CĂ CEDO AR FI
INTERZIS BOTEZUL CREȘTINESC:
CEDO A INTERZIS BOTEZUL?!
Știrii să-i pătrundem miezul
Și de-aceea vă previn:
CEDO a-nterzis botezul,
Dar... s-a referit la vin!

„OFERTE PENTRU LOCURI DE MUNCĂ”...
(în viitor, după interzicerea botezului
creștinesc)
Angajez urgent o fată,
Absolventă de liceu,
Blondă și... ne-ncreștinată,
Căci „botezul” i-l fac eu!
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RÂSUL ÎNGRAȘĂ
Știe și-un copil din fașă,
Râsul cât de mult îngrașă.
Zic, de-aceea, să nu riști,
Să-i asculți pe umoriști!

PĂREREA MEA, DESPRE
UN PRIETEN EPIGRAMIST:
Ca epigramist, vă spun
Și... să m-ascultați atent:
Cred că el e cel mai bun!...
După mine, evident!
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SFAT, PE UN TORT ÎN FORMĂ DE CARTE
Ca să reușești în viață,
Trebuie să tragi pe brânci,
Să te scoli de dimineață,
Iară cartea... s-o mănânci!

VOLUMUL MEU DE EPIGRAME,
INTITULAT „PERSONAJE-N... DERAPAJE”,
A FOST LANSAT PE DATA DE 6 MARTIE
2016, LA GALERIILE ANTICARIAT
DUMITRU I. GRUMĂZESCU, DIN IAȘI
Căutând această carte,
Am rămas contrariat:
N-am găsit-o-n altă parte;
Doar la Anticariat!
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CITITORILOR MEI
Eu îndelung am chibzuit,
Cum fac să iasă bine treaba:
V-am dat volumul gratuit,
Convins că nu l-am dat degeaba!

NINGE DE „ZILELE BABEI”
Unde ieri era cărare,
Baba a făcut polei.
Moșu-i necăjit că n-are
Ac pentru cojocul ei.
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AVANTAJUL ANULUI BISECT
Mulțumescu-i lui Iisus
Pentru fericirea asta,
Că mi-a dat o zi în plus,
Ca să-mi drăgostesc nevasta!

BELEAUA ANULUI BISECT
Complicat e pentru mine
Să mă scuz către muiere,
Cum de mărțișoru-i vine
Cu o zi întârziere!
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GEST
I-am pus flori în dormitor
‒ Soț romantic și galant –
I-am luat și-un mărțișor...
Ce-l avea de la amant!

1 MARTIE – INTUIȚIA FEMININĂ
De mergi c-un mărțișor la una,
‒ V-o spune-un om la minte copt –
Ea știe că pe-ntâi e-arvuna,
Iar lichidarea e pe 8!
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S-AU STABILIT CANDIDAȚII
PENTRU ALEGERILE LOCALE
S-a căciulit pe la partid,
Pân’ s-a văzut trecut în foaie.
Știind cât este de perfid,
Să-l vezi de-acum ce se înfoaie!

NU-MI PLACE ÎN WEEK-END!
E așa o plictiseală,
Internetul este lent...
Mă apuc-o toropeală,
Parcă-aș fi în Parlament!
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VALENTINE’S DAY
Pe plaiul nostru carpatin,
Snobismu-ncepe să-nflorească:
Îl învățăm pe Valentin
Ce-i suferința românească!

LEGEA DEFĂIMĂRII ESTE OPORTUNĂ
PENTRU DEZVOLTAREA
INDUSTRIEI ROMÂNEȘTI
Legea are, dacă trece,
Un efect de anvergură:
Nimeni nu ne va întrece
La fermoare pentru gură!
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S-A VOTAT „LEGEA DEFĂIMĂRII”
Doar astăzi poți să-i mai „împroști”,
Cât legea nu e în vigoare,
Pe cei bandiți, pe hoți, pe proști...
De mâine este defăimare!

CONTROL LA FRONTIERĂ
Am avut curajul,
Ca să trec hotarul:
Mi-au trântit bagajul,
Mi-a sărit muștarul!
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FASOLEA
Când, în bobi, la ghicitoare,
Ne faci vise... caiere,
Ăsta e motivul, oare,
De-ți cam dai tu aere?

CEAPA
Ceapa-i bună la salată,
Și la borș, și la friptură...
Dar mai este, câteodată,
Bună și ca-njurătură!
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MORCOVUL
Morcovul conține apă
Și-l mănânci oricând ai cheful.
Îl simți tare, ca o țeapă,
Când la el te cheamă șeful!

NAIVITATE
La consultul care vine,
Doctore, eu nu-mi explic
Ce-o să-mi dai, de-ai zis că-i bine
Ca să am la mine-un plic!

71

Liviu-Sergiu Manolache

MATRIMONIALE
Vreau bărbat înalt, frumos,
Drăgăstos, cu bunăstare...
Că nici eu nu-s mai prejos:
Toți îmi spun că bună-s tare!

RECUNOȘTINȚĂ
Meșterul Manole este
Cel ce-a demonstrat ideea,
Că așa-i și nu-i poveste:
Stâlpul casei e femeia!
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SPRE LINIȘTEA TUTUROR
N-o duc prea grozav,
‒ Stau cam rău cu banii ‒
Însă nici chiar grav,
Cum ar vrea dușmanii!

UN GÂND DE 8 MARTIE
Nu e un secret, se știe,
Că o casă-i mai solidă
Când femeia-i temelie
Și tot ea – cariatidă!
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SINGUR LA BĂTRÂNEȚE
Pe-unde-am dus-o, i-a fost bine,
Dar acum,… sunt singur cuc:
Rar mai trece pe la mine,
Ca să afle de-o mai duc!

EVOLUȚIE
Se cunosc vreo săptămână,
Fac o nuntă cu tam-tamuri,
La-nceput se țin de mână
Și apoi se țin de neamuri.
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M-AM LUMINAT!
Eu pân-acum, n-aveam habar
Că Parlamentu-i bucătar!
Citeam, deunăzi, undeva
Că ne mai coace el ceva.

EXPERIMENT
Că proștii-n lume-s o mulțime,
Eu n-o mai spun, chiar n-are rost:
De-arunci o piatră spre-nălțime,
Ea, sigur, va cădea pe-un prost!
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PREȘEDINTELE PSD, LIVIU DRAGNEA, A
FOST CONDAMNAT, DEFINITIV, LA DOI
ANI, CU SUSPENDARE
Se naște-acum o întrebare
Ce nu e greu de presupus:
Găsi-vor, pentru suspendare,
O creangă groasă, cât mai sus?

PENTRU POLITICIENI, ÎNTRU ÎMPĂCARE
De Paște, m-am gândit s-o fac:
Vă dau un miel de pe suhat,
Un ou și-un rumen cozonac
Umplut cu miere și rahat.
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SE AȘTEAPTĂ O PROPUNERE
PENTRU FUNCȚIA DE MINISTRU
LA MINISTERUL MUNCII
La noi, e-o problemă mereu
Și vorbe cam grele se-aruncă,
Dar eu înțeleg că e greu,
Să pui un ministru la MUNCĂ!

UNEIA CARE MI-A OFERIT CARTEA SA
Clipind din ochi destul de des,
Mi-a dat o carte. Am primit-o
Și, c-un abil subînțeles,
M-a întrebat dac-am citit-o!
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E BINE DE ȘTIUT!
Când pe rus îl vezi posac,
În rubașcă și pufoaică,
Dacă vrei să-i faci pe plac,
Dă-i o votcă și-o rusoaică!

MEDICINA, ÎN IMPAS!
Studii vechi, de ani și ani,
Se tot fac și se amână:
Nu e clar, la cleptomani,
Dacă suferă de mână!
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DORINȚĂ
Îi place mult sexul, dar nu vrea s-o spună,
Și-ar vrea să se-ntâmple o dată pe lună.
Speranța, se știe că ultima moare:
Așteaptă programul de-aselenizare!

„MĂRUL, PĂRUL ȘI PARTIDUL” –
ASEMĂNĂRI
O triadă care are
Componente dubioase:
De privim la fiecare,
Toate sunt putregăioase!
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„MĂRUL, PĂRUL ȘI PARTIDUL” –
DEOSEBIRI
Doar PARTIDUL și cu PĂRUL
Se aseamănă, firește,
Căci, în ce privește MĂRUL,
Numai el nu se zbârlește!

FATĂ ORIENTATĂ
Ea, sătulă să învețe,
Ca de mere pădurețe,
La partid, fiind fâșneață,
Prins-a para mălăiață.
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CA LA ȘAH
La PARTID, să știi cum MERE
Treaba, vino să-ți explic:
Cine vrea mai sus să sPERE,
Vine cu „mutarea”-n plic!

UNUIA CARE SE LAUDĂ CĂ I-A
CUMPĂRAT NEVESTEI O FUSTĂ
Cam șușotesc amicii toți
Că ai apucături injuste!
Eu zic să te abții, de poți,
Și nu-ți da banii pentru fuste!
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A INTRAT ÎN VIGOARE
LEGEA ANTIFUMAT
Deși-i târziu, nevasta-i trează
Când el apare „dărâmat”:
Nervos că nu se mai fumează,
Și, totuși... vine afumat!

CONTAMINARE
Privind la proști cum dau din coate,
Urcând spre glorie cu zel,
Și-a zis că altfel nu se poate,
Și-atuncea... s-a prostit și el!
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VERTICALITATE
Ca să fiu mai radical,
Vreau să-mi spun părerea mea:
Candidatu-i vertical,
Căci n-a apucat să bea!

CAMPANIE ELECTORALĂ
Griji, proiecte, aspirații,
Câinii cu colaci în coadă,...
Pe la poartă, candidații
Vin, timpanul să ni-l roadă.
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CATEGORIE PROFESIONALĂ
Groparii sunt acei făr’ ostenire,
Dar nu sunt eu, acum, apologet.
Trudesc cei fără carte-n cimitire,
Iar cei școliți dau găuri în buget.

CURIOZITATE
Băutura asta
Tare-i curioasă:
Dac-o bei, nevasta
Pare mai frumoasă!
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SĂ-ȚI INTRE BINE-N CAP!
Ascultă-mi constatarea sumbră
Ce vreau acuma să ți-o fac:
Nu vei putea să stai la umbră,
De n-ai sădit niciun copac!

CONFIRMAREA UNUI PROVERB
Am făcut, din întâmplare,
O greșeală – recunosc –
M-așteptam la zarvă mare,
Dar... „Mulți văd, puțini cunosc”!
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JOB
Mulgător ca să se facă,
A testat încet-încet
Unde-i cea mai bună vacă;
Și-a găsit-o... la buget!

BOXERUL LUCIAN BUTE A
PICAT TESTUL ANTIDOPING
Pe când totu-i, din păcate,
Numai rău și negativ,
Iată, totuși, că se poate:
Bute este pozitiv!
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UNUI CANDIDAT
Invocând precepte sfinte
Că-și iubește-aproapele,
Candidatul nostru minte
De îngheață apele.

BUNĂ VECINĂTATE
Cu vecinul mă am bine;
Altă cale nu-i.
El cu ochii stă pe mine,
Eu – pe capra lui!
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ÎN CONCEDIU LA MUNTE
Fac un concediu minunat,
Departe de oraș, de gară...
La munte-i aer ozonat
Și merge bine o țigară.

OF, GRAMATICA ASTA!
VARIANTA 1
M-ați chemat la o agapă
Și aș vrea să vă previn:
Știu că voi veți bea doar apă.
Eu, desigur, nu mai vin!
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VARIANTA 2
M-ați chemat la o agapă
Și aș vrea să vă previn:
Știu că voi veți bea doar apă.
Eu, desigur, numai vin!

ADIO
Ea, la despărțire,
I-a vorbit frumos:
„Ești băiat subțire
Când nu bei vârtos!”
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ECHIPEI MELE DE SUFLET, CARE,
AN DE AN, ARE CA OBIECTIV SALVAREA
DE LA RETROGRADARE:
Iată, am bifat
Înc-o sărbătoare:
Iarăși am scăpat
De retrogradare!

„ÎN NATURĂ NIMIC NU SE
PIERDE, NIMIC NU SE CÂȘTIGĂ,
TOTUL SE TRANSFORMĂ.”
(Antoine-Laurent Lavoisier)
Totul ia o altă formă,
Spune-o veche cugetare,
Cum pădurea se transformă
În valută și-n... dosare!
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ÎN DRUMUL SPRE NORMALITATE
Țara e pe calea dreaptă,
Face un efort intens.
Să vă spun și cum se-ndreaptă?
N-are sens!

APRECIERE
Când vreo epigramă bună
Scrisă-i de-un coleg de-al meu,
Gândul parcă-ar vrea să-mi spună:
„Păi, așa mai zic și eu!”
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REGRETE
Prin viață am trecut tiptil,
C-așa e ordinea firească.
Aș vrea să fiu din nou copil,
Dar... n-are cine să mă nască!

POLITICA DE ÎNARMARE
Știrea nu se mai ascunde
Că-n oricare sat, cătun...
Vin aleși să vadă unde
Ar putea să dea un tun!
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CURTOAZIE
Ca să-i facă viața dulce,
Știe trucuri de tot felul:
O alintă și o duce,
Mai mereu, cu zăhărelul!

ATENȚIE, SE VOTEAZĂ!
Morților, luați aminte:
Știu că unii au tupeul
Să vă scoată din morminte,
Să vă fure CNP-ul!
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CONSOLARE
Ai votat pentru schimbare,
Știu precis că asta vrei;
Doar că voturile,-mi pare
Că le-au numărat tot ei!

NAȚIONALA DE FOTBAL A ROMÂNIEI,
ANTRENATĂ DE PUIU IORDĂNESCU, A
FOST ÎNVINSĂ DE FRANȚA, CARE ARE CA
SIMBOL NEOFICIAL COCOȘUL GALIC.
E la mintea orișicui,
‒ Ascultați ce spune moșul –
De când lumea n-a fost PUI
Mai grozav decât COCOȘUL!
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LA TEATRU, VIZIONÂND PIESA „CUM SE
CUCERESC FEMEILE” (WOODY ALLEN)
Mi-am dat o pensie, firește,
Pe un bilet, c-am vrut să știu
Femeia cum se cucerește,
Dar... am aflat-o prea târziu!

UNUIA CARE, CONFORM DORINȚEI
SALE, A FOST INCINERAT
Nimeni nu l-a suportat,
Dar i-au respectat cuvântul
Și, acum, incinerat,
Nu-l înghite nici pământul.
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BRITANICII AU VOTAT
PENTRU IEȘIREA DIN UE
Lacrimile-mi curg șuvoi,
Tensiunea simt că-mi crește...
Văd că unii dintre noi
Vor s-o șteargă englezește!

SE AUD VOCI CARE SPUN CĂ ȘI
ROMÂNIA AR VREA SĂ PĂRĂSEASCĂ UE
În zadar ne bănuiți,
C-am putea ieși din turmă:
Noi suntem obișnuiți,
Să tot fim mereu la urmă!
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ANTRENOR STRĂIN LA NAȚIONALA
DE FOTBAL A ROMÂNIEI
Vrei antrenor străin să pui?
Îți spun cu-a mea mândrie:
Ia-l de la noi, c-avem destui
Străini... de meserie!

PLANIFICAREA CONCEDIULUI
Azi, nevestei i-am promis
Un concediu ca la carte.
O să fie ca de vis:
Fiecare-n altă parte!
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ASCENSIUNE
În cercuri ‘nalte a pătruns,
Abia-nfruntând stihiile;
Prevăzător, întâi s-a uns
Cu toate alifiile!

EREDITATE
A luat, aș vrea să spun,
Fără a băga zâzanii,
De la mamă, ce-i mai bun,
De la tată... numai banii!
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CANDIDAȚILOR PERDANȚI ÎN ALEGERI
După câte constatăm,
Vă simțiți năpăstuiți.
Cum era să vă votăm?
Voi nici să furați nu știți!

DE NEÎNȚELES
Dacă cineva mă-mpușcă,
Tot n-o să-nțeleg butada:
Cum de epigrama mușcă
Nu cu gura, ci... cu coada?
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NU-I CHIAR GREU CU SAPA!
S-a ajuns așa la noi,
Altfel nu-ți găsești norocul:
Sapi pe unul și, apoi,
Ți se liberează locul!

CARAGIALIANĂ
Nu știu cum să procedez
Cu-a mea operă sublimă:
M-am gândit să o semnez
Și s-o public anonimă!
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CÂȚIVA EPIGRAMIȘTI CARE
ACTIVEAZĂ PE SITUL LITERAR
„AGONIA.RO” AU VIZITAT
„CIMITIRUL VESEL” DE LA SĂPÂNȚA
Mi-ați provocat o insomnie
Și sorb, de milă, un potir;
Mai ieri, erați în „Agonie”
Și-acum vă văd în cimitir!

ACELORAȘI EPIGRAMIȘTI CARE
HĂLĂDUIESC PRIN CIMITIRE
Vă-ntreb, de nu v-am plictisit,
Dar asta-i consecința dramei:
Prin cimitir, nu ați găsit,
Cumva, mormântul epigramei?
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PE SITUL LITERAR „AGONIA.RO”,
PENTRU O SCRIERE CONSIDERATĂ
A FI BUNĂ, POȚI PRIMI
O STELUȚĂ DE APRECIERE.
Stele îmi doresc întruna,
Lumea să exulte.
Unul, astăzi, mi-a dat una...
De-am văzut mai multe!

ETERNA EPIGRAMĂ
O epigramă – spunem noi –
Un premiu mare valorează,
Sau e-aruncată la gunoi!
Depinde cine o semnează.

102

Portrete-n patru rânduri

MĂRTURISIRE
O spun, deși-s cuprins de teama
De-a fi bigam, în primul rând:
Am o amantă, Epigrama!
Mă culc ades cu ea în gând.

DERANJ MARE
Când i-am dat o sărutare,
Făr-acordul dintre noi,
Deranjată foarte tare,
Mi-a dat pupul înapoi!
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PROGRAME LA GUVERN
La programul „Prima casă”,
N-apucai să mă înscriu,
Dar aștept acum să iasă
„Primul – și-ultimul – sicriu”!

NU-I ADEVĂRAT!
M-a certat nevasta mea
Că nu-i iau pantofi, nici rochii...
Că n-am pus nimic pe ea!
Însă minte: am pus ochii.
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IULIE ‒ LUNA LUI CUPTOR
Luna care-mi place mie:
Poți să vezi pe trotuar
Câte-o fată mai zglobie
Și-mbrăcată mai sumar.

FOTBALIȘTILOR DIN NAȚIONALA
ROMÂNIEI, CARE N-AU ȘTIUT SĂ PROFITE
DE UN CULOAR BUN LA CAMPIONATUL
EUROPEAN DE FOTBAL (FRANȚA, 2016)
Eu le spun atâta doar,
Că n-au arătat valoare;
Căci degeaba ai culoar,
Dacă-n joc nu ai culoare!
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ĂSTA-I ADEVĂRUL
Nu-i o vorbă în răspăr,
Chiar de nu-i plăcut cum sună:
Pentru-a da de adevăr,
Scormonim într-o minciună!

UNUI ULIȚARNIC
Când a părăsit ograda,
A gândit și el ca tâmpii:
„Mie-mi place să bat strada,
Nu și câmpii.”

106

Portrete-n patru rânduri

ÎNSURAT
Facem amândoi curat,
De-s luat cu binișorul;
Când mă ia la scuturat,
Îi mai dau cu-aspiratorul

POANTA EPIGRAMEI (1)
Epigrama, după mine,
Face uneori explozii;
Cititorule, nu-i bine,
Să te-nvârți în jurul cozii!
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POANTA EPIGRAMEI (2)
Poanta-i fulgerul pe creste,
Cu ea cerul îl despici,
Sau, la fel de bine, este
Plesnitura de la bici!

LUAȚI DE VAL
Tot mereu ne facem vise,
Tragem la al vieții car,
Dar nu ne gândim că ni se
Strânge funia la par!
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UNUI CANDIDAT CARE PROMITE
„MAREA CU SAREA”
Eu ți-o spun, cu voce calmă,
Traiu-n lume cum se schimbă:
Numai cu bășici în palmă,
Nu cu bătături la limbă!

FESTIVALUL DE EPIGRAMĂ DE LA GURA
HUMORULUI A FOST REPROGRAMAT
DIN PRICINA INUNDAȚIILOR
Abia scăpați de viitură,
Sunt iarăși humorenii triști,
C-a dat năvală peste Gură
Puhoiul de epigramiști!
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DECIZIE
M-a răpus singurătatea
Și-asta-i hotărârea mea:
Vreau să-mi caut jumătatea!
Mai aveam ceva în ea.

BÂTA
E-o măciucă, pe-nțeles,
Folosită ca sprijoană,
Însă, vai, destul de des,
Poate fi și o persoană!
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DESPRE MINE
Stând relaxat, nu obosesc,
Respir, de obște, uniform,
Mă bâlbâi numai când vorbesc
Și sforăi doar atunci când dorm!

GRIJA FAȚĂ DE OM
Guvernul acesta-i la inima mea,
Iubiți-l și voi, eu așa vă îndemn;
Știind că unealta din fier e cam grea,
Ne-aduce, cu-ncetul, la sapă de lemn.
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RECULEGERE
Mă apropii cu sfială
Lângă cripta unde zace:
Ce femeie ideală!
Mai ales, acum, când tace!

COTNARI – CAMPIONUL
VINURILOR ROMÂNEȘTI
Vinul ăsta de Cotnari
E băut de oameni mari,
Printre care, nu mi-i greu
Să vă spun că sunt și eu!
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UNEI EPIGRAMISTE
Te-amețește, e faimoasă,
Epigrama ei – spumoasă...
Poți ușor să o compari
Cu o... Grasă de Cotnari!

CERUL – DEFINIȚIE
Este locul sfânt spre care
Ne rugăm să vină ploaia,
Însă tot de-acolo-mi pare
Că s-a rupt cândva bătaia!
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SE APROPIE ALEGERILE
Sunt scârbit s-aud prelegeri
Tot din patru-n patru ani:
Din prieteni, la alegeri,
Mi-am făcut numai dușmani!

SELECȚIE
Într-o lume-așa diversă,
Nu mă am cu toții bine:
Doar cu cei cinstiți, căci sper, să
Mă cinstească și pe mine!
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CERERE ÎN CĂSĂTORIE, DIN ELICOPTER!
Adrenalină și emoții:
Abia desprins de pe pământ
Și tremurând pe el chiloții,
Băiatu-aruncă vorbe-n vânt!

SUNT ÎN IMPAS
Cum să merg la ziua ei,
Când o știu cât e de snoabă?
I-aș lua niște cercei,
Dar... ea însăși e-o podoabă!
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DEZAMĂGIRE
La geam trubadurul repetă
Același refren pentr-o fată
Și, după suflatu-n trompetă,
Rămâne cu buza umflată!

LA FOTBAL
Spectacol în tribune, cu petarde,
Cu mii de vuvuzele – cum vă spun –
Se simte atmosfera, parcă arde,
Iar pe gazon, baloane de săpun!
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MĂRINIMIE
Dacă-ai dat de vreun necaz,
Nu mai scapi de zile triste
Și ai lacrimi pe obraz,
Te aștept să-ți vând batiste!

LA ORA DE DIRIGENȚIE
Îi pune profa o-ntrebare:
‒ Ce-o să te faci când vei fi mare?
Răspunde fata, în argou:
‒ Dar... mare pot să fiu din nou?
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DE ZIUA LIMBII ROMÂNE (1)
Sfinte sărbători păstrăm...
E și-a limbii pomenită;
S-o cinstim, dar să nu-i dăm
Chiar cât poate să înghită!

DE ZIUA LIMBII ROMÂNE (2)
Slăvită-n veci de veci să fie,
Cum ne-au lăsat-o cronicarii!
De n-ar fi fost păstrată vie,
Azi, cum ne-ar fi mințit mai marii?
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LA JOCURILE OLIMPICE DE LA RIO,
SPORTIVII ROMÂNI AU AVUT
ECHIPAMENTE DE PROASTĂ CALITATE
Vin acasă „campionii”,
Însă n-au uitat necazul:
Le-au crăpat toți pantalonii!
Nouă ne-a crăpat obrazul.

AMBASADORUL SUA LA CHIȘINĂU,
JAMES PETTIT, NU CUNOAȘTE ISTORIA
ROMÂNIEI ȘI EMITE TEORII STALINISTE!
Nevoit sunt să constat,
După cele ce-ai rostit,
Că ai multe de-nvățat.
Explicabil: ești Pettit!
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ULTIMA DORINȚĂ
Soacra mi-a cerut cuvântul
Să-i promit, sub jurământ,
C-o să-i pregătesc mormântul
Pe o limbă de pământ!

RECOMANDARE CĂTRE AGENȚIA
NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA
FORȚEI DE MUNCĂ
De vrei părerea să mi-o ceri,
E unul care se distinge:
E potrivit la Pompieri,
Să-l angajați, că bea de stinge!
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PREȘEDINTELE SENATULUI,
CĂLIN POPESCU TĂRICEANU,
ȘI-A REÎNNOIT PERMISUL DE CONDUCERE,
OCOLIND O COADĂ DE APROXIMATIV
O MIE DE PERSOANE.
Vrea să pară scrupulos,
Însă uită ce-a promis
Și, în mod fraudulos,
Și-a permis să-și ia permis!

ECHIPA DE FOTBAL „STEAUA” SPERĂ SĂ
DEA MAI MULTE GOLURI ÎN MECIUL
RETUR CU „MANCHESTER CITY”, DUPĂ
0 – 5 , LA BUCUREȘTI!
Pentru meciu-n deplasare,
‒ Mă surprinde-această știre –
Am aflat că „Steaua” are
Goluri multe-n pregătire!
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ZIUA MARINEI
E-a Marinei sărbătoare,
Zi de august, însorită;
Merg și eu să-i duc o floare,
Căci... ca mâine se, mărită!

APUCĂTURI
Când mai bea – destul de des –
Face mare tevatură:
Toată noaptea, mai ales,
N-are somn și... dă din gură!
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TRISTEȚEA CRÂȘMARULUI
Sună clopotele tare,
E un trist eveniment:
După-această-nmormântare,
Intră crâșma-n faliment!

MORTALITATEA DIN SPITALE
Degeaba-s temerile tale
Și-arunci cuvinte care dor:
Vorbind de moartea din spitale,
Nici chiar microbii nu mai mor!
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DIVIZIUNEA MUNCII
El, în luncă, dă cu coasa,
Face șanțuri, sapă gropi...
Ea gospodărește casa,
Sprijinită de doi popi!

LA SPOVEDANIE
Fata i s-a confesat,
Că, în casă, se mai ceartă...
Și se-aude vorbă-n sat
Că părintele n-o iartă!
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UNUI EPIGRAMIST CARE SE
COMPARĂ CU MARELE CINCINAT
Să știi c-aici în „Cizmă”, când se ciocnesc pahare,
„CIN-CIN” își spun chefliii – salutul preferat –
Cu greii epigramei când te compari, îmi pare
Că ai făcut ca dânșii: precis te-ai „CIN-CIN”-at!

COPILUL, ÎNTR-UN CUPLU GAY
Să-nțeleagă (e prea mic)
Și nu poate să-și dea seama
Și, gândindu-se un pic:
„Care tată-mi este mama?”
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RUGĂ
Icoana Domnului Isus
O port cu mine-oriunde,
Și-l rog mereu pe CEL DE SUS,
Să nu mă mai inunde.

OPTIMISM
Nu chiar toți sunt fameni
‒ Ce aud... sunt glume ‒
Or mai fi și oameni,
Într-atâta lume!
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STRIGĂTE DIN PUȘCĂRIE
„Promovați o amnistie,
Sau luați orice măsuri
Să ieșim, c-aici, se știe,
Nu prea este ce să furi!”

DE MIJLOC
Respect creștinele rigori,
Mă-nchin la Maica Preacurată,
Dar și la dracul, uneori:
La câte-un drăcușor... de fată!
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EU, BEȚIV?
Eu nu-s bețiv, cum spune lumea toată,
Să fie zece ani, de nu greșesc,
De când m-am îmbătat și eu o dată
Și de atuncea... nu mă mai trezesc!

UNUI SLUGARNIC
E dus cu șeful undeva,
Se simte handicapul,
De-ntrebi de dânsul, vei afla
Că este... dus cu „capul”!
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SECRETUL
I-am servit c-o țuică fiartă
Și-un secret mi-au divulgat:
S-au luat întâi la ceartă,
După-aceea... s-au luat!

MODA GĂURILOR
Eu nu știu moda cine-o scoate
Și o tot schimbă-ncet-încet!
Se poartă găurile-n coate,
Dar și-n genunchi și... în buget!
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LUME REA!
Vorbește lumea numai rele
C-aș face, însă eu dezmint:
Nu am deloc păcate grele,
Atâta doar să știți: că mint!

CULMEA GHINIONULUI
Pământul e rotund, se pare,
Și-acel ce-aleargă spre Apus,
O altă variantă n-are:
Ajunge, în final, la rus!
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ATENȚIONARE METEO
Ce vreme neprietenoasă,
E ger și ninge peste țară;
Pe-așa viforniță câinoasă,
Nici soacra să n-o dai afară!

LA DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI,
NOUL MINISTRU AL MUNCII,
DOAMNA OLGUȚA VASILESCU,
NU A PUS MÂNA PE BIBLIE!
Am de ce să mă frământ,
De-acum, toată săptămâna:
Am văzut, la jurământ,
Că doar ea nu „pune mâna”!
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AUTORITĂȚILE AU FOST LUATE PRIN
SURPRINDERE DE FURIA IERNII
Nu se așteptau la ger,
Nici zăpada să se-aștearnă;
A căzut potop din cer,
Curios: în miez de iarnă!

„ÎN CER, CA ȘI PE PĂMÂNT”:
Dacă n-ai nimic în tașcă
Și-ai dori să-ți ceri iertare,
Tre’ să fii, măcar, „de gașcă”
Și s-aprinzi o lumânare!
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PUS SUB ACUZARE PENTRU MAI MULTE
INFRACȚIUNI, FOSTUL DEPUTAT
SEBASTIAN GHIȚĂ A FUGIT DIN ȚARĂ,
CU CÂTEVA ZILE ÎNAINTE DE CRĂCIUN
Ghiță a comis-o iară,
De-a rămas uimit tot natul.
Știți de ce-a fugit din țară?
Că se-apropia Ignatul!

ALEGERI ÎN PREAJMA CRĂCIUNULUI
Mă-ntreb cu cine să votez,
Ținând un deget pe-un perciun
Și bag, ca să mă luminez,
În priză, bradul de Crăciun!
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MERGI LA VOT!
Hai să fim un pic lucizi,
Nu trăim, doar, în pădure!
Mergi la vot, căci tu decizi
Cine vine să te fure!

UNUIA CARE SE PLÂNGE CĂ MOȘ
NICOLAE NU I-A PUS NIMIC ÎN GHETE
Moșul s-a căznit degeaba,
S-a urcat chiar pe uluci,
Însă cum să-și facă treaba,
Când dormi veșnic în papuci?
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CE MAI COBESC FEMEILE!
Iubita mea, la despărțire,
Mi-a zis că moare după mine.
‒ O fi având vreo presimțire,
Că văd că nu mă simt prea bine!

A VENIT MOȘ NICOLAE LA MINE, DAR...
M-am ales doar c-o nuia,
Căci a suferit un șoc:
A găsit la ușa mea
Niște pantofiori cu toc!
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SINGURĂTATE
Deja începe s-o irite
Necazu-n care s-a vârât:
Când s-a gândit să se mărite,
Credea că scapă de urât!

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!
Către tine-mi zboară-un gând,
Țară dragă și străbună:
Sper s-apuc și ziua când
Soarta îți va fi mai bună!

136

Portrete-n patru rânduri

SONDAJ DE OPINIE
Guvernul ăsta prea corupt
În două țara noastră-a rupt:
Sunt CONTRA lui cam cinci din zece,
Iar restu-i PENTRU... ca să plece!

ALFABETUL PRIETENIEI
E o constatare
Și mai mult nimic:
Zilele-s „A”
Fără un „a”!
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INVITAȚIE REFUZATĂ
Eu, cu el, n-o să iau masa;
M-a chemat, dar nu mă duc:
Prea departe are casa
Și-apoi... masa-i grea, de nuc!

TRAGERI
Mișei ce vor să ne „îngroape”,
Să rupă țara-n două,
Mai trag nădejde c-or să scape!
Au tras și-n optze’ș nouă!
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EXCESELE DĂUNEAZĂ GRAV LIBERTĂȚII
(200.000 LEI – COTA MAXIMĂ ADMISĂ
LA FURAT, PRIN OUG NR. 13/2017)
De exces să te ferești,
Spun aceste-nvățături:
Una-i să nu PREACURVEȘTI,
Alta e să nu... PREA FURI!

ORA BILANȚULUI
Timpu,-n piață, la proteste,
Nu-n zadar L-AM IROSIT:
Lumea mulțumită este,
Că pe hoț... „L-A MIROSIT”!
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LA CÂRMA ȚĂRII
Trăgând cu stânga de volanul țării,
Ne-azvârl aleșii noștri câte-un sfanț;
Pe contrasens, în culmea disperării,
Noi ne uităm, cu groază, către șanț!

EFECTE COLATERALE
Guvernanții nu-s „întregi”,
Asta e realitatea,
Că, de când fac noaptea legi,
A scăzut natalitatea!
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EPITAFUL GUVERNANȚILOR
Am citit – vreau să-nțelegi –
Pe o cruce la Săpânța:
„Noaptea au făcut doar legi
Și-astfel... le-a pierit sămânța!”

SE ANUNȚĂ UN PROTEST AL
COPIILOR, ÎN FAȚA GUVERNULUI!
Copii cu biberonu-n gură,
Cu cojocelu-n spate rupt,
Vor da pe la Guvern o tură,
Că este-aici... ceva de supt!
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TOT RĂUL SPRE BINE
Chiar nu sunt perfid
Și o spun cinstit:
Mulțumesc, partid,
Că ne-ai răzvrătit!

PRIN OUG NR. 13/2017, INFRACȚIUNEA
DE ABUZ ÎN SERVICIU A FOST
DEZINCRIMINATĂ PARȚIAL, ACEASTA
NEMAIEXISTÂND, DACĂ PREJUDICIUL
ESTE SUB 200.000 LEI!
Te mănâncă palma tare,
Ai fura dar nu prea știi
Cum să faci, că potu-i mare?
Fură-l, dragă, pe felii!
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EFECTELE OUG NR. 13/2017, PRIN CARE
SE MODIFICĂ LEGILE PENALE
Mult va crește,-n primul rând,
Procentajul de canalii,
Căci așa se-ntâmplă, când
Legile le fac penalii.

OUG DE MODIFICARE A CODULUI PENAL
ȘI A CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ A
FOST ADOPTATĂ LA MIEZUL NOPȚII,
DEȘI NU SE AFLA PE ORDINEA DE ZI!
Premierul se-mbulzi
Cu un ordin scurt, în șoapte:
‒ Nu vreau „ordinea de zi”;
Faceți „ordinea de noapte”!
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UNUI ELECTRICIAN
Meseria tare-i place,
Eu, în fața lui, m-aplec,
Însă nu prea știu cum face...
Calcă uneori pe bec!

LA ALEGERI, CA LA... „ÎMPINS TAVA”!
Dacă n-am ieșit cu banul,
M-am ales doar cu sărbușca:
Eu speram să prind ciolanul,
Dar... am înghițit gălușca!
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TOT EI?
Se rotesc la guvernare
Și degeaba țipă gloata:
Vina nu-i a lor, se pare,
Doar n-au inventat ei... roata!

OGLINDA, BAT-O VINA!
O văd că nu-și mai e pe plac
Și are,-n felul ei, dreptate,
Că, de un timp, nu se mai fac
Oglinzi de bună calitate!

145

Liviu-Sergiu Manolache

ORDONANȚELE DE URGENȚĂ
ALE GUVERNULUI, DIN ACEASTĂ
IARNĂ, PRIVIND MODIFICAREA
LEGISLAȚIEI PENALE
Iarna e perfidă tare:
Mi-a-nghețat picioarele;
Celor de la guvernare
Le-a „albit” dosarele!

24 IANUARIE, ZIUA UNIRII
PRINCIPATELOR ROMÂNE
Se impune-o primenire,
Cred că toți îmi dați dreptate:
Nu stăm bine la UNIRE,
Nici atât la... UNITATE!
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OFERTĂ DE ANGAJARE LA UN PARTID
Angajăm o „cântăreață”,
Fie blondă, fie brună...
Chiar afonă, dar isteață,
Numai să ne cânte-n strună.

DE CÂTE ORI INTRĂ NEVASTA MEA
PE FACEBOOK, ACESTA MĂ
ÎNȘTIINȚEAZĂ CĂ ESTE ÎN APROPIERE!
Facebook m-avertizează
Și eu îi mulțumesc,
Nevasta că mi-i trează,
Să știu să mă păzesc!
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PĂRINȚII NU AU VOIE SĂ-ȘI IA
COPIII CU EI LA DEMONSTRAȚIE!
Știre-bombă, dimineață,
Depășind puterea minții:
Doar copiii ies în piață,
Că... n-au voie cu părinții!

SE ANUNȚĂ CONCURS PENTRU
OCUPAREA UNUI POST
Postul nu e pentru mine
Și-ți explic să mă-nțelegi:
Eu mă simt cu mult mai bine
În câșlegi!
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AMINTIRI DIN VIAȚA DE ȘCOLAR
Eram și eu ca tot școlarul;
Învățătoarea-n gând îmi vine,
Când buchiseam „Abecedarul”,
Iar ea... mă buchisea pe mine!

VALENTINE’S DAY
Vedem că plaiul carpatin
E unicat, într-o privință,
Că până și lui Valentin
Îi cam miroase a… catrință!
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REPROȘ
Cuprins de jale și alean,
Cânta, cu vocea tremurată,
Că muica l-a făcut oltean.
Nu cred că-i dânsa vinovată!

AUTOEPITAF
Departe de-al vieții tumult,
La cap licărind o făclie,
Acum îmi dau seama ce mult
Și trainic legat sunt de glie!
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GROPARI
S-a tot vorbit, c-așa ni-i datul sorții,
Și-așa o fi,... de unde poți să știi?
Ca popa să îngroape numai morții,
Pe când parlamentarii... pe cei vii!

DE „ZIUA INTERNAȚIONALĂ A POEZIEI”,
ÎN CENTRUL BUCUREȘTIULUI,
CINE SCRIA CÂTEVA VERSURI,
PRIMEA GRATIS O CAFEA!
Mi-a trecut pe loc mânia,
Căci mi s-a-mplinit un vis,
Auzind că-n România
Se câștigă și din scris!

151

Liviu-Sergiu Manolache

ASEMĂNARE
Epigrama, am în gând,
Că-i la fel ca băutura:
Dă dureri de cap doar când
Nu s-a respectat măsura!

EPIGRAMA
Epigrama, după mine,
E o poezie scurtă
Care, de-i făcută bine,
Îți va da dureri de burtă!
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CU SUSU-N JOS
Lumea asta se destramă:
Criza este evidentă,
O minoră este mamă,
Iar bunica e studentă!

LUI MIRCEA IONESCU QUINTUS, LA
ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 100 DE ANI
Demult ar fi putut să „cadă”,
Supus fiind la represalii,
Dar, iată, a trăit, să vadă,
Cum se destramă liberalii!
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MIRCEA IONESCU QUINTUS
A ÎMPLINIT 100 DE ANI
Să faci o sută, nu-i chiar greu,
Ce-i curios în treaba asta?
O sută am făcut și eu!
Și-am cheltuit-o cu nevasta.

DE „ZIUA MONDIALĂ A SOMNULUI”
Pentru somn, eu nu văd rostul,
Să-i dedici această zi!
Și mă-ntreb și eu, ca prostul:
Ziua știucii... când o fi?
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SE MAI ÎNTÂMPLĂ
Cu a mea „stăpână”,
Uneori mă-ncaier:
Eu o iau de mână,
Ea mă ia... de fraier!

VA REUȘI, OARE?
Ca să-și facă un butoi,
Cere ajutor, se roagă...
Eu i-am dat trei cercuri noi,
Însă... îi lipsește-o doagă!
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NOROCUL
N-a prea strălucit la carte,
Cred că-mi dați dreptate,
Totuși, a ajuns departe:
Azi mi-a scris din State!

SCUZE
Nu ți-am adus azi flori, soție,
Căci florăreasa nu era...
Dar n-am uitat de datorie!
La birtul vechi din mahala!
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ÎNTRE PRIETENI, DESPRE COPII
‒ Sunt necăjit: cel mititel...
N-a prea ieșit nimic din el!
‒ La doctor du-l, neapărat,
Probabil este constipat!

DE SĂRBĂTOAREA CELOR „PATRUZECI
DE SFINȚI”, SE BEAU 40 DE PAHARE!
Patruzeci pahare-au fost
Și-am băut treizeci și nouă;
Cu vederea stau cam prost,
Că eu văd că mai sunt... două!
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PREZICERE, LA „FACEREA LUMII”
Gândește Domnul, mulțumit,
Văzând că Eva-i iese bine:
„Va fi bărbatul fericit;
De n-ar scăpa-o-n magazine!”

CU PORTAVOCEA, PE LITORAL
Ca să nu se-ntâmple drame,
Un anunț îl încropii:
„Nu vă rătăciți de mame,
Nici voi, mame,... de copii!”
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LA ANIVERSARE
Cu surpriză-am constatat
Și nu pot să tac din gură:
Unii m-au felicitat,
Mulți alăturea îmi fură!

PROTEST PENTRU ÎNCĂLCAREA
DREPTURILOR OMULUI
„Decizia-i suspectă
‒ Din boxă protesta –
Căci nu se mai respectă
Nici dreptul de-a fura!”
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GREȘEALĂ
Face-nconjurul planetei,
Cere sfaturi cum s-o dreagă:
I-a cerut doar mâna fetei,
Când... putea s-o ceară-ntreagă!

SECRETELE MESERIEI
Pâinea bună ca să-ți iasă,
Procedează ca la țară:
La făină – sita deasă,
La brutari – aceea rară!
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CHINOLOGICĂ
Bine e să crești un câine,
Sau, măcar, un biet cățel,
Că, oricum, un colț de pâine
Îți rămâne... de la el!

LA IEȘIREA DIN PUȘCĂRIE
La poartă stând, pe gânduri dus,
Știind că e lipsit de-avere,
Privi-ndărăt și-n gând și-a spus:
„Pușcăriași, la revedere!”
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SCHIMBAREA LA FAȚĂ
M-a adus într-o postură
Să i-o spun direct în față:
Ți-ai făcut așa o gură,
Parcă ai un cioc de rață!

COD ROȘU DE CANICULĂ
E cald de fierbe apa-n lac,
Nu-mi vine să mai ies din casă...
Și, peste pupăză colac,
Mi-i și nevasta cam focoasă!
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A.C. MILAN A ELIMINAT PE C.S.”U”
CRAIOVA DIN „EUROPA LEAGUE”
Lucrul ăsta este cert,
Că am ars degeaba gazul
Sub o oală-n care-au fiert
Macaroanele cu prazul!

UNUI PARLAMENTAR, LA NUNTĂ
A furat mireasa-n grabă;
Nu putea rata momentul,
Că de-a doua zi-i la treabă:
Cum să piardă-antrenamentul?
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DIAGNOSTIC
Setea l-a băgat în groapă,
Asta e părerea mea;
Îl salva un pic de apă,
Însă... după ce s-o bea?

SPECIALIȘTI
Cum fură ei, nu fură orișicare,
Nicicând nu sunt în pană de idei,
Nici școală n-au, dar nu e de mirare,
Că fac acum o școală... între ei!
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LA PENSIONAREA VITICULTORULUI
A practicat viticultura,
Exemplu bun pentru-ai săi fii;
Cu vinul ne-ntrecând măsura,
N-ar vrea să plece dintre vii!

EPITAFUL UNUI EPIGRAMIST
Își doarme somnul liniștit
Și, deslușindu-i chipu-n ramă,
Ne spune că e fericit,
Înveșnicit de epigramă.
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APEL CĂTRE TOATE POSTURILE
DE TELEVIZIUNE DIN ROMÂNIA
Lăsați-o mai moale,
Vă dau și detalii:
Diverse canale,
Aceleași canalii!

ÎNTREBARE PENTRU UN
„INFRACTOR” ÎNDRĂGOSTIT
Poți fi fericit
Și să n-ai regrete,
Dacă ai sucit
Capul unei fete?
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MINIFABULĂ
Un struț, pe plajă, astă-vară,
Stătea – spun unii – fără slip
Și, rușinat din cale-afară,
Și-ascunse capul în nisip!

UNUIA, ÎNSCRIS LA MAI
MULTE FACULTĂȚI
Nehotărât și-acum, ca și-alte dăți,
În viață să pornească pe o cale,
Îl veți găsi în multe facultăți,
Dar nu și-n facultățile... mintale!
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DUBLĂ LANSARE
Cartea lui, recent lansată,
‒ Chiar de nu e de bonton –
Am lansat-o înc-o dată,
De la mine din balcon!

CLASIFICARE
Sportul are, permanent,
Două grupuri evidente:
Unii care au talent,
Alții care au talente!
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1 SEPTEMBRIE 2017 – ÎNCEPUT DE AN
ȘCOLAR, CU NOUTĂȚI ÎN „PROGRAMĂ”
Manual de sport avem
Și-i util ca soarele:
Ne învață – vrem, nu vrem –
Mersul... cu picioarele!

PĂCATE BĂRBĂTEȘTI
Pe bărbați de-i vezi că stau,
Sau de mai încurcă patul,
Ambele păcate au
Numitor comun... uitatul!
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UNUIA CU „LIMBĂ DE LEMN”
Chiar de te-ai supăra matale
Și-ai spune că nu este demn,
Cum mă aplec mai greu din șale,
Mă-ncalț cu limba ta de lemn!

NE-AU INVADAT STRĂINII
Ne-au intrat străinii-n vatră
Și acesta e un semn
Că, deși suntem din piatră,
Iată, am rămas... de lemn!
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SIMONA HALEP – MARIA ȘARAPOVA,
DUEL-ȘOC ÎN PRIMUL TUR
LA U.S. OPEN 2017
E ceva de necrezut,
Totul este alandala:
Nicăieri n-am mai văzut
Să se joace-ntâi finala!

UNEI PREMIANTE LA UN FESTIVAL
DE MUZICĂ UȘOARĂ
Ce succes, la festival,
A avut, dar ne ascunde,
Cum de a ajuns pe val!
Sau, mai bine zis... pe unde?
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PRIMEI DOAMNE A FRANȚEI
BRIGITTE TROGNEUX, AFLATĂ ÎN VIZITĂ
LA MUZEUL SATULUI DIN BUCUREȘTI,
I-A PLĂCUT O PERECHE
DE OPINCI ROMÂNEȘTI!
Opinca i-a plăcut, s-a bucurat...
Și-aș vrea ceva, aici, să lămuresc:
A auzit, precis, c-a fluturat
Cândva, pe Parlamentul unguresc!

MANAGEMENT FALIMENTAR
Recunosc, a mea-i prostia:
I-am dat frâiele, cu-ncetul;
Ei i-a înflorit mândria,
Mie mi-a secat bugetul!
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FLORICULTURĂ
Nu-i în toată România
Altă floare ca „mândria”:
Fie munte, deal, câmpie,
Înflorește... în prostie!

„EPOCA DE AUR”
Comunismul de pe-aici,
Cu mândria și prostia,
A-ncolțit la bolșevici
Și-a-nflorit în România!

173

Liviu-Sergiu Manolache

REACȚII ACIDO-BAZICE
Șeful e ACID cu noi,
Când greșim ne-avertizează,
Însă se calmează-apoi
Și, pe loc, devine BAZĂ!

EXISTĂ SOLUȚII
Crame multe sunt în Iași,
Unde beau doar oameni grei;
Cei ca noi, mai nevoiași,
Se îmbată... de la tei!

174

Portrete-n patru rânduri

POVAȚĂ
Ține minte de la mine,
Când departe vrei s-ajungi:
Boii trag cu mult mai bine,
Dacă osia le-o ungi!

TEI
Vino, mândro, pe răcoare,
Să culegem flori de tei,
Eu ți-oi da o sărutare,
Tu te-i face că nu vrei!
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INDICAȚII DE ORIENTARE
Înspre crâșmă – știu precis –
E-o alee îngrijită,
Drumu-i bun, nimic de zis,
Numai calea e greșită!

LEACURI
Din flori de tei, mult parfumate,
Se face-un ceai, cam bun la toate,
Dar unii spun că, deseori,
Rezultă și copii din flori!
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PARADOX
Este-o vorbă înțeleaptă,
De-o asculți, te ia mirarea:
Pe aleea vieții, dreaptă,
Poți să mai încurci cărarea!

CĂLĂTOR PRIN IAȘI
(Madrigal)
Cu câtă sfială pășesc
Prin Bucium, Copou, Păcurari...
Atent, nu cumva să trezesc
Legende și spirite mari!
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UNUI SPECIALIST ÎN POMICULTURĂ
Despre pomul plin de floare,
Chiar nu i-a scăpat nimic:
Știe de la tata mare,
Că... l-a „altoit” de mic!

SE PREGĂTEȘTE
CONGRESUL PARTIDULUI
În circumscripția vecină,
E conferință-n Ferentari,
Dar oameni n-au putut să vină:
Acces au doar parlamentari!
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ÎNDRUMARE
Scrii doar epigrame boante?
N-ai trofee în vitrină?
Cele mai grozave poante
Le găsești la... balerină!

DIN UNA ÎN ALTA!
Se putea-ntâmpla o dramă
‒ Tensiune, fibrilații... –
Dar a scris o epigramă
Și... i-a omorât pe alții!
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„SUNTEM CEEA CE IUBIM”
(Nichita Stănescu)
Nu agreez ideea
Ce eronat s-a spus;
Că eu iubesc femeia
Și, totuși,… parcă nu-s!

UNUI FOST BĂUTOR
S-a lăsat de băutură
‒ Ascultați a mea butadă –
Și, de-acum, o bea cu ură,
Că... nu poate s-o mai vadă!
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CONCURS PE TEME DE LEGISLAȚIE
Nu cerceta aceste legi,
Că e totuna cu nimicul;
Ascultă-mă, să mă-nțelegi:
Mai bine te prezinți cu plicul!

TRAI, NINEACĂ!
Astăzi plec la băutură
Cu amicii mei din sat
Și nu dau de-ncurcătură,
Că... nevasta m-a lăsat!
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UNUIA FĂRĂ ȘCOALĂ
Știrea asta epocală
Înconjoară continentul:
Ar fi vrut să fac-o școală,
Dar... s-a terminat cimentul!

„CODRULE, CODRUȚULE...”
Gându-mi zboară într-aiurea,
Supăratu-s de nu-i modru,
Că, pe unde-a fost pădurea,
Ăștia au tăiat… ca-n codru!
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IUBITUL EI, MARINARUL
O duce deseori în larg,
Cu un vapor sau c-o șalupă
Și îi arată un catarg,
Un pescăruș, un val, o pupă!...

DICȚIONAR EXPLICATIV
Mama soacră-i bucuroasă
Că i s-a-nsurat netotul
Și-are-o noră arătoasă;
Altfel spus: ‘și-arată totul!
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LA ANCHETĂ
Ia să-mi spui tu mie,
Că prea clar nu mi-i:
Când câștigi o mie,
Cum strângi zeci de mii?
MIHAI TUDOSE A FOST
DESEMNAT PRIM-MINISTRU
Precizez de la-nceput,
Că-n a lor bucătărie,
Nu mă bag, dar e știut,
Că-l susțin, toți, cu... „tărie”!
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AVEȚI ÎNCREDERE ÎN
PRIM-MINISTRUL MIHAI TUDOSE!
Mai tăceți din gură,
Așteptați oleacă:
Prima lui măsură
Este... o cinzeacă!

PRIM-MINISTRU, DESEMNAT
DINTRE MINIȘTRII RECENT DEMIȘI!
Prim-ministru – presupun,
C-au fost foarte vigilenți –
L-au numit pe cel mai bun
Dintre cei incompetenți!
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SUPERSTIȚIE
La orice concurs, la care,
Merg și prostul și deșteptul,
Șanse mult mai bune are
Ăla ce-a plecat cu dreptul!

SUPĂRARE DE „SĂRBĂTOAREA IEI”
Of-ul nu și-l poate-nghite
Iubitoarea lui soție,
Că e ziua pe sfârșite
Și el... n-a umblat în ie!
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DECONSPIRARE
Se practica de câțiva ani
Metoda ce-a uimit orașul:
I se dădea un plic cu bani,
Spunându-i: „A venit poștașul!”

MINTEA CEA DE PE URMĂ
În sfârșit ai înțeles
Ce mai toată lumea spune:
La concursuri, tot mai des,
Premii nu se dau... pe bune!
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FENOMEN RAR
Nu e greu să constatăm
Că, pe plaiul mioritic,
De o vreme, asistăm
La canibalism politic!

EPIDEMIE
Unii sunt atinși de-o boală
Ce își ia cumplit avânt:
Cum au scris măcar o coală,
Au sindromul „nas în vânt”!
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A DISPĂRUT PRĂJINA, CA
UNITATE DE MĂSURĂ!
Din prăjină, bunăoară,
Amintire-a mai rămas:
Azi, cu ea, se mai măsoară
Doar distanța pân’ la nas!

METODE
Posedă hoții conturi grase,
Căci au năstrușnice idei;
Ei fură tot: din bănci, din case,
Din buzunare, din condei!...
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MITĂ
Ca să treacă mult mai bine
De o probă, un băiat
A venit c-un ou la mine!
Iute l-am încondeiat.

ATENȚIONARE LA ANGAJARE
Aicea, dragă fată,
E vechiul obicei
Că notele de plată
Sunt trase din condei!
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TENDINȚĂ
Se scrie într-o veselie
Și asta nu-i de azi, de ieri...
Toți „scârța-scârța pe hârtie”
Pretenții au de condeieri!

VIN RUȘII (ECHIPA DE FOTBAL
„FCM POLITEHNICA IAȘI” A FOST
PRELUATĂ DE INVESTITORI RUȘI)
Unii pe atâta-s puși,
Scot bănet din piatră seacă,
Însă eu mă tem de ruși:
Ăștia vin și nu mai pleacă!
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O FI ADEVĂRAT?
Știrea asta nu-mi dă pace:
Iscusiți viticultori
Spun că vinul se mai face
Și din struguri, uneori!

CONCEDIUL PERFECT
Noi, în concediu, ne distrăm
Și, fără multe amănunte,
Vă spun cum nu ne mai certăm:
Eu merg la mare, ea – la munte!
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URARE DE „ZIUA COPILULUI”
Dragi copii, să învățați,
Viața s-o aveți frumoasă,
De părinți să ascultați!
Care-i mai aveți pe-acasă!
MINISTRUL AGRICULTURII, PETRE DAEA,
A DECLARAT CĂ ESTE ÎN FAVOAREA
FOLOSIRII OII CA BRAND DE ȚARĂ!
De-ați dori să-l întrebați
De ce brandul nostru-i oaia,
Argumente n-așteptați,
O să vă răspundă: „D’aia”!
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31 MAI, „ZIUA MONDIALĂ FĂRĂ TUTUN”
Eu, azi, nu pun țigara-n gură!
‒ Ce spun, uimește lumea toată –
Cum de-am luat așa măsură?
Păi, n-am făcut-o niciodată!

DIN INVIDIE
Când văd beți de fericire
Că roiesc în jurul meu,
Fac ce pot, îmi ies din fire
Și, pe loc, mă-mbăt și eu!
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RESTRUCTURARE
Cum devenise „foc și pară”,
I-au dat avizul prealabil
Și-apoi, normal, l-au dat afară.
Lucra în mediu inflamabil!

AMOR
Ea e tânără, el – „unchi”
Și, când merg în dormitor,
El o ia pe un genunchi,
Ea îl ia... peste picior!
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NUNTĂ CU SCANDAL
După „nunta gay”, oricum,
Eu prevăd o-ncăierare:
Nu s-au hotărât, nicicum,
Care este soacra mare!

DIN CICLUL „CURIOZITĂȚI”
Citii pe-un deal golaș, mirat,
Cioplit pe-o cioată, cu securea,
Crezând că nu-i adevărat,
Mesajul: „Ocrotiți pădurea!”
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DUCEM TRADIȚIA MAI DEPARTE
Moștenim de la bunici
„Unu Mai” în sărbătoare,
Doar că micii-s mult mai mici,
Iar bairamu-i mult mai mare!

UNEI CANDIDATE LA
FUNCȚIA DE PRIMAR
Promite-o alee
De tei, pân’ la gară,
Că ea e-o femeie
Ce face gargară!
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O NAVĂ CU OI, PLECATĂ DIN ROMÂNIA,
A SCUFUNDAT UN VAS MILITAR RUSESC!
Că pe mare-ar fi stăpânii,
Rușii-au vrut să demonstreze,
Dar i-au bombardat românii,
De pe-un vas, cu căcăreze!

ÎNSURĂTOARE MI-A TREBUIT?
Copiii mi-s flămânzi și goi...
Pot spune că e vai de noi;
Era, vă jur, cu mult mai bine,
Când mă plângeam, că-i vai de mine!
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ANOTIMPUL ÎNDRĂGOSTIȚILOR
Cu parfum de tei se-mbată
Cei îndrăgostiți, pe-alei;
Văd grăbindu-se o fată,
Să-l întâmpine pe-al ei!

DORINȚĂ
Racla mea la suprafață
Să rămână, printre vii,
Că destul am fost, în viață,
Îngropat… în datorii!
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CUM INFLUENȚEAZĂ MODA
CREȘTEREA POPULAȚIEI
Vreau să știți, în primul rând,
Că natalitatea crește,
În procente bune, când
Decolteul se-adâncește!

SECRET DIVULGAT
Surpriză pentru-a lui soție:
‒ Divulg secretul conjugal –
I-a pregătit o colivie,
Căci bună e de papagal!
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CONSULTANTUL FISCAL
Ideea mi se pare genială,
C-ați scos din naftalină perceptorul,
Ce are-o misiune specială:
Să dea din poartă-n poartă cu toporul!

„ÎNTOARCEREA FIULUI RISIPITOR”
La tatăl său când fu să vină,
‒ Stătuse-n pușcărie, hoțul –
Sări pârleazul în grădină
Și... ce să vezi? Dăduse colțul!
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DE „ZIUA INTERNAȚIONALĂ A RROMILOR”
Fără ei nu-i sindrofie
‒ Nuntă, cumetrie, bal... –
Dar... ce mulți aveau să fie,
De nu se-necau la mal!

E PRIMĂVARĂ
Natura-i veselă și trează,
E pe sfârșite Postul Mare,
Pe ramuri, muguri explodează
Ca prețurile-n galantare!
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1 APRILIE
Asta-i supărarea lelii
Și-i de înțeles, cumva,
Că, de ziua păcălelii,
Se-aștepta să-i fac ceva!

FERICIREA – DEFINIȚIE
Fericirea-i starea ceea,
Jinduită de oricare,
Ce-o trăiește doar femeia
C-un bărbat ce este-n stare!
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DEPUTATUL CĂTĂLIN RĂDULESCU
A DECLARAT CĂ E PREGĂTIT SĂ
TRAGĂ CU ARMA ÎN STRADĂ!
După tot ce-a spus zurliul,
‒ Că așa-i când minte nu-i –
Confiscați-i bisturiul,
Că-i o armă-n mâna lui!

COALIȚIA DE GUVERNARE S-A
ÎNTRUNIT PE LITORAL
Azi, în Parlamentul țării,
Fac partidele tocmeală:
Se-ntrunesc la vraja mării,
Pentru marea lor vrăjeală!
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PIRAȚII VECHI ȘI NOI
Știm cu toții, evident,
Cum roiau pirați pe mare;
Astăzi, hoți, în Parlament,
Sunt la mare căutare.

„PARIUL CU AGRICULTURA”
Castele de nisip
Să aibă fiecare,
Muncim în fel și chip
La deșertificare!
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CĂLĂTORIE CU VIZĂ
Am citit anunțu-aseară
Pe un geam la Primărie:
„Cei ce vor să iasă-afară
Să-și procure o hârtie!”

ASTROLOGICĂ
Mă întreb, privind la stele,
Singur, noaptea, pe răcoare:
Care-o fi a soacrei mele?
Sper că aia căzătoare!
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FRĂMÂNTĂRI
Despre viața de apoi,
De-o fi bună, de-o fi rea,...
Ne vom lămuri și noi:
Vom muri și vom vedea!

IARĂȘI ALEGERI
Iarna-ncepe să se-arate,
Vântul bate de ne-ndoaie
Și, pe ape-nvolburate,
Iarăși se învârt gunoaie!
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PREȘEDINTELE SUA, DONALD TRUMP, ÎI
FACE DECLARAȚII DE PRIETENIE LUI
VLADIMIR PUTIN, PREȘEDINTELE RUSIEI
I-am tot așteptat cu anii
Și le-am fost mereu supuși,
Dar, de-acum, americanii
Vor veni cu tot cu ruși!

ALERTĂ
În oraș s-a dat alarma,
Însă văd că nici nu-ți pasă:
Epigrama ta e arma
Pentru nimicit în masă!
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MODIFICĂRI MAJORE
Evul ce-l trăim e crunt
‒ Spun și-ai noștri și străinii –
Dinozauri nu mai sunt,
Dar s-au înmulțit rechinii!

CERCETAREA – ÎN IMPAS
Apar dispute-n lumea-ntreagă,
Se-aud idei, păreri, opinii...
Enigma tot nu se dezleagă,
De ce s-au înmulțit rechinii!
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LA PLAJĂ
Zic, acoperindu-mi chipul
Cu un colț de la cearșaf:
Simt fierbinte rău nisipul.
(Cel ieșit la tomograf).

LA VAMA VECHE
Pe nisipu-nfierbântat,
Au făcut, pe loc, pereche.
El i-a dat un sărutat,
Ea îi dete... VAMA VECHE!
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SNOBISM LA NUDISM
Mi-arunc privirea îndărăt
Și-aud pe una ce afirmă:
„Aici, pe plajă, nu-mi arăt
Costumul, dacă nu-i de firmă.”

CURIOZITATE PE PLAJĂ
La nudism – așa sunt eu –
Merg mai rar, că mi-e rușine.
Azi, o fată, cu tupeu,
Stă și cată lung la mine!
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REFERENDUM PENTRU
FAMILIA TRADIȚIONALĂ
Eu votez, ca să se știe,
Că destul ni-i viața acră:
O familie să fie
Cum o fi, dar... fără soacră!

DIFERENȚE
M-am distrat la „nunta gay”,
Toată noaptea, pe terasă;
Știți ce-i diferit la ei?
Sunt doi miri și... n-au mireasă!
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CU „MOARTEA”-N PAT!
A venit cum e furtuna,
Că-i pe moarte-al ei bărbat
Și era în pat cu una...
„Moartea” i se spune-n sat!

NEPĂSARE
Lelea știe că-i frumoasă,
Are-un corp cioplit cu dalta!
De bărbatul ei nu-i pasă
Dacă moare... după alta.
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NEPOTRIVIRE
Să se-ntoarcă iar la el,
Fata nici nu vrea s-audă
Și... o credem într-un fel:
El – prea copt și ea – prea crudă!

„ZBOARĂ” PE PĂMÂNT!
Despre-amicul meu, Ion,
Nu știu..., parcă v-am mai spus:
E mereu ca-n avion:
Capu-n nori și nasul sus!
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DON JUAN
A-ncercat la toate
Fetele din sat
Și, știind ce poate,
Toate l-au lăsat!

ROMANAȚIANĂ
Nea Mărin simți că Zița
Vrea și ea la cei plecați
Și-o luă cu cobilița:
„Na-ți Madrid și... Roma na-ți!”
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ROMÂNII SUNT EUROPENII CU
CEI MAI MULȚI DINȚI LIPSĂ!
Românii au probleme cu dantura
Și anii sunt din ce în ce mai grei,
Dar dacă stau atât de rău cu gura,
Cum fac de se mănâncă între ei?

LA TÂRGUL LOCURILOR DE MUNCĂ
Pe un bărbat cu două facultăți
Și cunoscut ca neavând vreun viciu,
Cu multe și reale calități,
L-au încadrat... femeie de serviciu!
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A ÎNCEPUT ȘCOALA FĂRĂ
MANUALE SUFICIENTE!
La minister nu cereți manuale,
Mai bine căutați în altă parte;
Să știți că-n atribuțiile sale
Nu-i prevăzut ministrul s-aibă carte!

DE „HALLOWEEN”
Vine soacra, vestea-i bună,
Căci am convenit cu toții,
Că o mască o să-și pună,
Să nu sperie nepoții!
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TESTAMENT
Nevastă,-am terminat cu chinul,
Eu plec, ai grijă că-ți las cardul,
Tu ține minte bine PINUL,
Că... pân-acolo să faci gardul!

JUSTIFICARE
Ăsta este, n-ai ce-i face
Și, ca el, sunt multe cazuri:
Bea de stinge, nu că-i place,
Ci... să uite de necazuri!
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„FILOSOFIE”, LA CĂSĂTORIE
Țărani de viță sau boieri,
La fel e cam la toți:
Eram prieteni până ieri,
Iar astăzi... suntem soți!

DE „ZIUA VEDERII”
Aveam o ilustrată de demult,
Dar n-o găsesc și-am întrebat muierea;
Răspunsul ei nu vreau să-l mai ascult:
„Bărbate,-i clar că ți-ai pierdut vederea!”
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CAPUL
Știe cam orice să facă,
Te ajută să gândești...
Te slujește numai dacă
Nu, cumva, te-ndrăgostești!

DOSAR INCOMPLET
Pentr-un post visat de el,
Are diploma la mână,
Însă plicu-i subțirel
Și de-aceea tot l-amână!
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27 SEPTEMBRIE, ZIUA MONDIALĂ
A TURISMULUI
Să faci turism e o plăcere,
Vezi deltă, munți sau litoral...,
Iar când partidul tău ți-o cere,
E bun și cel... electoral!
UNUIA CU UN PRONUNȚAT SPIRIT CRITIC
Absolut nimic nu-i place
Și mereu doar critici are,
Pentru tot ce altul face
Și ce el nu este-n stare!
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RECOMANDARE
Mai are niște toane,
Dar toată lumea știe
Că-i om de milioane!
(La bancă, datorie).

AVEM ȘI NOI AUTOSTRĂZI!
Când vin pilit, la ore mici,
Vecinii mei să nu mă vadă,
Cărarea, șerpuind pe-aici,
O văd ca pe-o... autostradă!
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PROSTUL
Nu-i normal pe proști să-i pui
Musai, în aceeași oală:
Unu-așa-i de felul lui,
Altul, însă, are școală!

FEMEIA – ÎNGERUL BĂRBATULUI
Femeia-i înger pentru tine:
Te-mbracă și te ocrotește...
Și, ca să fie totul bine,
De multe ori te-mbrobodește!
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CONDIȚIE
Epigrama reușește,
Dacă mintea-ți merge brici;
Poanta doar atunci plesnește,
Când e șfichiul pus la bici!

ÎNȘTIINȚARE
Printr-o scurtă telegramă
Scrisă după tot tipicul,
Vă anunț că-n epigramă,
Azi, Mizilul e buricul!
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DOCTORULUI CHIRURG, PRINS
ÎN FLAGRANT, CÂND LUA MITĂ
Pacienta i-a dat banii,
Ca să-i scoat-o vânătaie,
Însă l-au săltat vlăjganii
Tocmai când voia s-o taie!

LECȚIE DE ALGEBRĂ ÎN PARLAMENT
N-a fost în școală eminent
Și n-a urmat-o cu plăcere,
Dar a-nvățat în Parlament
Cum se ridică la putere!
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O SOACRĂ IUBITĂ
Nu e alta-n lumea asta
Mai stimată-ntre femei:
Poate confirma nevasta,
Cum mă port cu soacra ei!

SOȚIEI, CARE ÎȘI DOREȘTE O IE
TRADIȚIONALĂ ROMÂNEASCĂ
O ie nouă, care-i place,
Mi-o cere-n mod imperios:
De-o lună, gura nu-i mai tace,
Așa că-s hotărât: i-o cos!
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UMORUL – PREVIZIUNE –
Știința va înainta
Și nu-i o utopie,
Că multe se vor îndrepta
Prin râso-terapie!

CERINȚE PENTRU OCUPAREA
UNEI FUNCȚII PUBLICE
Pentru funcția cea mare,
Vii cu-ntregul arsenal:
Diplomă, recomandare,
Timbre și-un dosar... penal!
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OBICEIURI DE ANUL NOU
Vin cu trâmbițe și goarne,
În alai, de Anul Nou,
Mulți bărbați ce poartă coarne
De berbec, de cerb, de bou...!

NOROC CU VIRUSUL
C-am stat în casă mai mereu,
Sunt mulțumit – nu spun prostii –
Așa mi-am amintit și eu,
Că am nevastă și copii!
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SOLUȚIE
Ca să scapi de-un hoț venal,
Din buget să nu mai sugă,
Fă-i urgent dosar penal
Și... l-ai ajutat să fugă!

EPIDEMIE DE GRIPĂ
Gripa asta, când lovește,
Parcă taie cu toporul:
Nici mașina nu-mi pornește,
Că i s-a gripat motorul!
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BACALAUREAT ÎN FEBRUARIE!
Așteptăm ca bacul
Să-l luați cu „10”
Și să-nvingeți tracul
Judecând la rece!

VALENTINE’S DAY
Sfântul Valentin, hoinarul,
Chiar venind în pripă,
N-a uitat s-aducă darul:
Mi-a lăsat o gripă!
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NOUL GUVERN ARE PATRU
VICEPREMIERI
Se știe că-n guvernul cel de ieri
Au existat trei vicepremieri;
Dar în cel nou, spre-al nostru beneficiu,
A fost nevoie încă de un „viciu”!

IERARHII FALSE
Când un premiu ai primit
Gratis, oferit pe tavă,
Să nu fii chiar mulțumit:
Cupa-i plină cu otravă!
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24 IANUARIE 2018
Suntem uniți „în cuget și-n simțiri”
Și vom rămâne-așa peste milenii!
Nu pot să ne dezbine niște zbiri,
Cum vor să facă politicienii!

ÎN FAȚA LEGII
N-ai ce pune în tigaie,
Furi un ou și faci pârnaie;
Altu-i ciurul la triere,
Dacă furi să faci avere!
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TIPARE DIFERITE
Lumea nu a fost croită
Pe același calapod:
Palma cea bătătorită
Nu stă-ntinsă, ca la pod!

PENTRU CE S-AU JERTFIT
EROII REVOLUȚIEI DIN ROMÂNIA.
Eroii ce prin foc și pară
Au mers cu steagul găurit,
De-ar fi știut ce-i azi în țară,
Desigur, n-ar mai fi murit!
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UNUIA, DE BOBOTEAZĂ
Cum se poate să nu fie
Cu un sfânt asemuit,
Dacă toată lumea-l știe
Mai mereu aghesmuit?

TRATAMENT EFICIENT
Ca să se-ndrepte, a umblat,
A dat la doctori șpagă grasă
Și-ntr-adevăr, s-a îndreptat:
Priviți cum stă întins pe masă!
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TRADIȚII DE CRĂCIUN
Crăciunu-i pentru noi iertare,
‒ Așa o știu de la părinți –
Se taie porci, se fac grătare...
Și se împușcă președinți!*)

NOSTALGIE
„Am avut o soacră bună...”
Zise ea, dar când să-nceapă,
N-a putut mai mult să spună:
Lăcrimă... tăind o ceapă!

*)

Nicolae Ceaușescu a fost împușcat în ziua de Crăciun.
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COMPASIUNE
Măciucă mi se face părul,
Dar tot nu pot să mă despart
De un prieten, „ADEVĂRUL”,
Că-l văd mereu cu capul spart!

MOȘ NICOLAE INTRĂ ÎN CASE
CHIAR ȘI PRIN COȘUL DE FUM
Nu-i motiv să-i faci reproșuri,
Că prin horn s-a strecurat,
Pe la fete ce au coșuri:
Au, acuma... ten curat!
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LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!
De ziua ta, grădina mea frumoasă,
Urarea mea e plină de-optimism:
Să se întoarcă fiii tăi acasă,
Iar tu să scapi de neocomunism.

DE SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI ANDREI,
USTUROIUL ALUNGĂ STRIGOII!
M-am uns cu usturoi azi-noapte,
Ba m-am stropit și cu lămâie
Și,-n juru-mi, toți vorbesc în șoapte
Și fug ca dracul de tămâie!
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PROMISIUNE ONORATĂ
Au promis ba unul, altul,
În „Biroul Permanent”,
Că acoperă asfaltul
Și... chiar ninge abundent!

AȘA SĂ FIE?
Trag concluzii pe-ndelete
Și, din ce aud, rețin,
Că loiala-i cu regrete,
Infidela... mai puțin!
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CONFERINȚĂ DE PRESĂ, ÎNAINTEA
UNUI MECI DE FOTBAL
Mă uimește și tresar
Când aud de la pupitru:
„Nu ne temem de-adversar,
Cât ni-i groază de arbitru!”

PROTESTATARII SUNT ÎNTÂMPINAȚI
DE JANDARMI CĂLARE PE CAI
O nouă teorie
Au pus acum la cale,
Că și-n Jandarmerie
Sunt multe animale!
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ACTRIȚA STELA POPESCU,
ULTIMUL SPECTACOL!
Căzu cortina, becu-i stins,
Înmărmuriți sunt spectatorii...
Și, înc-o dată, ne-am convins,
Că mor chiar și „nemuritorii”!

ÎNȚELEPTUL
(definiție epigramatică)
Prea multe n-aș avea să spun,
Să vă explic nici n-are rost,
Dar înțeleptul… presupun,
Că e deosebit de prost!
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ORGANIZĂM CONCURS!
Bibliografia-i gata
S-o consulte doritorii,
Stabilim acuma data,
Ora și... câștigătorii!

ÎN ZIUA DE „VOVIDENIE”, SE
SPUNE CĂ VITELE VORBESC!
Dimineață sar din pat,
Radioul îl deschid
Și... vorbea un deputat,
Președinte de partid!
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DILEMĂ
Trecut de beat, gândește tipul,
Cu un efort, cum mai putu,
Privindu-și în oglindă chipul:
„Care-oi fi eu și care tu?”

TRATAMENT ADECVAT
S-a pus bine pe picioare
Că o cam durea ficatul;
Azi, nimica nu mai are:
Ce-o mai supără... bărbatul!
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PRIM-MINISTRUL MIHAI TUDOSE,
DESPRE SITUAȚIA ECONOMICĂ:
„SUNTEM DE INVIDIAT, PE LOCUL
TREI ÎN LUME!”
Concurând cu cei mai grei,
Într-o scurtă perioadă,
Am ajuns pe locul trei!
Dacă numeri de la coadă!

IMPORTĂM DE TOATE DE LA TURCI
Importăm ce nu producem:
Roșii, ceapă, usturoi...
Doar rahat nu mai aducem,
Că din ăsta... facem noi!
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„AMINTIRI DIN COPILĂRIE”
„Șotronu-i jocul cel uitat,
O distractivă țopăială,
Ce-a fost, acum, reinventat
Pe o direcție... fiscală!

DE PAȘTI, AM PRIMIT LUMINA
Adă-mi, dragă, vitamina,
Să-mi revin, să uit necazul,
C-am primit, de Paști, lumina,
Dar urmează apa, gazul!...
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DIRECȚIE
Câteva cuvinte
Spun și vă arăt:
Mergem înainte
Către îndărăt!

AMINTIRI DIN ȘCOALA PRIMARĂ
Spre școală, eu, cu alți băieți,
‒ Mi-aduc aminte foarte bine! ‒
Mergeam prin lanul cu scaieți.
Așa s-a prins ceva de mine!
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UNUI LENEȘ
Făcând o sinteză
În grabă, constat,
Că are-o viteză,
Nebună... la stat!

CU SOȚIA LA MAGAZIN
Ea probează niște rochii
Și mă-ntreabă care-o prinde.
Și pe-o blană pune ochii;
Eu... pe fata care vinde!
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ȘI PROSTUL SE DEȘTEAPTĂ!
Să v-o spun pe aia dreaptă:
Știu că prostu,-n plin tumult,
Dimineața, se deșteaptă!
Însă nu prea-l ține mult!

PORTRET
Iată un portret-profil
C-un bătrân și o copilă:
Nu e dânsul pedofil,
Cât e ea gerontofilă!
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COȘMAR
Un coșmar mă urmărește
Și-n depresie m-aruncă:
Pandemia se sfârșește
Și voi fi chemat la muncă!

AM VIZITAT ORAȘUL MEU NATAL,
VALEA LUI MIHAI, DIN JUDEȚUL BIHOR
Loc natal, te-am părăsit
Pentru alt meleag..., în fine,
Dar acum te-am regăsit.
Știu că ți-a fost dor de mine!
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LA SĂRBĂTOAREA CELOR
„40 DE MUCENICI” (9 martie),
SE BEAU PATRUZECI DE PAHARE!
Este fals că poți să bei
Patruzeci de păhărele:
După-al nostru obicei,
Vinul, doar, se bea din ele!

MOTIV DE MÂNDRIE
„O s-ajungă mult departe,
‒ Unchiu-și laudă nepotul –
E deștept și are carte,
Altfel nu lua el potul!”
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UNUIA, DE ZIUA SCRIITORILOR
Vă spun, chiar dacă n-o să-i placă,
Dar asta este, știu precis:
Cum nu știa nimic să facă,
S-a apucat și el de scris!

SOȚIEI, DE 1 MARTIE
Chiar de nu mi-a fost ușor,
După planuri fel de fel,
I-am luat un mărțișor.
Și ce mult ținea la el!
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DE „ZIUA SOMNULUI”
(16 MARTIE 2018)
E „Ziua Somnului”, bag seamă,
O zi în care mulți tânjesc;
Le-aș face și o epigramă,
Dar... cum să fac să mă trezesc?

IARNĂ TÂRZIE
În disputa cu nevasta,
Tot năduful și-l îneacă,
Remarcând că iarna asta
E ca soacra: nu mai pleacă!
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TÂNĂRUL TĂTIC ÎȘI VEDE
PENTRU PRIMA DATĂ FIUL
Nou-născutu-n brațe-l ține,
Mai înghite înc-un țoi...
Și-arătând că-i pare bine:
„Dragă, seamănă-amândoi!”

NU MĂ POATE PĂCĂLI!
Își dă vârsta la jumate,
Ca să pară ideală,
Dar, cum beau pe săturate,
Văd la dublu, deci,... reală!
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LA „FESTIVALUL LALELELOR”
DE LA PITEȘTI, O FETIȚĂ DE NUMAI TREI
ANI A FOST PUSĂ SĂ FACĂ TUMBE
PE ASFALT, ÎN FAȚA OFICIALITĂȚILOR
SOSITE DE LA CENTRU!
Fata mică și sprințară,
Prin „limbajul” ei, ne-a spus
Că în biata noastră țară
Toate sunt cu... fundu-n sus!

„CEL MAI IUBIT DINTRE (SUB)PĂMÂNTENI”
– autoepitaf –
Priviți pe cruci în jurul meu:
Doar nume feminine
Și toate, toate – vă spun eu –
Sunt moarte după mine!
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EGALITATE
Dragă, iată,
Suntem chit:
Tu machiată,
Eu machit!

SPOVEDANIE
Părinte, simt că-s prăbușit,
Păcatul mă apasă;
Nu spun cu cine am greșit,
Să nu-ți fac rău în casă!
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AM ÎNCREDERE ÎN POPI!
Despre popi ce-aud nu-mi pasă,
Argumente am concrete:
Doi am dus recent acasă,
Ca să sprijin un perete!

S-AU ANUNȚAT REZULTATELE
LA CONCURS
E câștigătoare
Concurenta jună,
Cu recomandare,
Că e... numai bună!
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DEVOTAMENT
Ca dovadă că-l iubește
Și nu-i ia în seamă anii,
De o viață îi gătește
Și mâncarea, dar și... banii!

UNUIA CARE ÎI CRITICĂ VEHEMENT
PE MAI MARII ȚĂRII
Mai lasă-i în pace, ți-am spus,
Că prea cu noroi îi împroști;
Doar știi că în funcții i-am pus
Pe cei mai deștepți… dintre proști!
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SUNT BINE
De sănătate nu pot să mă plâng,
Doar tensiunea-mi crește sau coboară,
Mă sâcâie, când merg, piciorul stâng,
În rest nu am nimic... să nu mă doară!

SOȚIA, CU SOȚUL LA OFTALMOLOG
Doctore, vă cer un sfat,
Poate-i dați ceva rețete;
Are un strabism ciudat:
Îi fug ochii... după fete!
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NU CRED ÎN ZODIAC!
Resping părerile injuste
Ce-afirmă despre „scorpioni”,
Că-s crai și umblă după fuste,
Când văd doar fete-n pantaloni!

GEOMETRIE PARLAMENTARĂ
Ce parlamentari-șacali
Sug din seva țării mele:
Ei deloc nu-s verticali,
Ele toate-s paralele!
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CONCLUZIE
Vă spun un lucru evident,
Ce sună ca un laitmotiv:
„Prostia te omoară lent!”
A constatat un longeviv.

LA SĂRBĂTOAREA SFINȚILOR
„CONSTANTIN ȘI ELENA”, CU
TREI ELENE ÎN FAMILIA MEA:
SOȚIA, FIICA ȘI NEPOATA!
Ca mine-s fericiți puțini,
De simt că nu-mi încap în pene:
În jur am câțiva Constantini
Și-n suflet – câteva Elene!
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O PRIVIRE CRITICĂ
De privim ce-i pe pământ,
De la începuturi,
Constatăm că Domnul Sfînt
A mai dat rebuturi!

DUPĂ VIZITA PRIM-MINISTRULUI
VIORICA DĂNCILĂ LA VATICAN, PAPA
FRANCISC A ANUNȚAT CĂ S-AR PUTEA
SĂ SE RETRAGĂ DIN FUNCȚIE!
La Sfântul Scaun, nori s-au adunat,
Pe credincioși i-au năpădit fiorii,
Când Papa Francisc spuse răspicat,
Că „Vedi Viorica e poi muori”!
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PROMISIUNE DE SLĂBIRE
Cum nevasta, de o vreme,
Mă tot ceartă că am burtă,
I-am zis: „Dragă, nu te teme,
Pân’ diseară, mă fac… turtă!”

LA GHIȘEU
După ce-ai trecut de porți,
Te servește-o doamnă calmă,
Dacă știi să te comporți
Și-i strecori o sută-n palmă.
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SOLUȚIA DE CRIZĂ
Nu am bani și meditez
Cum aș evita o larmă:
Cred că am să apelez,
Iar, la suta de alarmă!

OPȚIUNE
Știu: femeia e făcută,
Să ne țină teorie;
Totuși, eu aș vrea o sută!
(De la bar, pe datorie).
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EPITAF PENTRU UN DON JUAN
Pe femei le-a tot schimbat,
Asaltând mereu reduta,
Însă n-a mai apucat,
Cum spera, s-atingă suta!

REDUCERI DE PERSONAL LA POLIȚIE
Cine-ar fi putut să creadă,
Că acest agent cu „fumuri”,
Ce, mai ieri, era pe stradă,
Va ajunge, azi, pe drumuri?
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A CRESCUT INFLAȚIA!
Că inflația e mare,
Situația-i știută;
De aceea,-ntr-o parcare,
Blonda l-a taxat c-o sută!

LA TRECEREA LA ORA DE IARNĂ
Saltă mândra-n pas vioi,
Satisfacția-i majoră,
Căci, dând ceasul înapoi,
E mai tânără c-o oră!
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„CEL MAI IUBIT DINTRE PĂMÂNTENI”
Când văd că toți cu ochii sunt pe mine,
Nici eu nu știu la ce să mă aștept:
Prietenii doresc să-mi fie bine,
Dar și dușmanii... vor să mă îndrept!

11 FEBRUARIE – ZIUA
FACERII DE PRIETENI
Să știți că îmi este totuna
De spun sau, din contră, de tac:
Voi merge diseară la una,
Căci vreau un prieten să-mi fac!
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UNUI PROFESOR
Că-s corigenți vreo câțiva dintre
Elevii săi, îl doare-oleacă;
Dar vreau în minte să îți intre
Ce-ți spun acuma: O să-i treacă!

ORIENTATĂ
Ne uimește ce „pe fază”
E femeia, deseori:
Și-ar dori bărbat cu... vază,
Ca să-i poată-aduce flori!
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„PENTRU SĂNĂTATEA
DUMNEAVOASTRĂ, CONSUMAȚI CEL
PUȚIN DOI LITRI DE APĂ PE ZI!”
Ca toată lumea să-nțeleagă,
Doar apă beau, de când mă știu;
Aș bea și-o damigeană-ntreagă!
Când sunt mahmur de la rachiu.

ALEȘII SUNT FRICOȘI!
Ai noștri aleși au o frică
Și, astfel, evită un risc:
Nivelul de trai de-l ridică,
Pot face hernie de disc!
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DOMNULUI PAVEL LICĂ, LA APARIȚIA
VOLUMULUI INTITULAT „O AIA!”
Pentru-a dumitale carte,
A-nceput, deja, bătaia:
Cinșpe lei am pus deoparte,
Poate prind și eu „O... AIA!”

UNUI CUPLU GAY
Fac un cuplu minunat
Și în viață-or să răzbată:
El o fi, n-o fi bărbat,
Dar ea... sigur, e bărbată!
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ÎN ATENȚIA MIRELUI, LA
O NUNTĂ ÎN P.S.D.
Îți spun cu vocea tremurată,
Să fii atent și să nu riști:
Mireasa îți va fi furată!
(La nuntă-s numai pesediști)!

S-A TRECUT LA ORA OFICIALĂ DE VARĂ
C.F.R.-ul a marcat
O victorie majoră:
Astăzi, s-a recuperat,
Din întârzieri, o oră!
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23 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ
A VĂDUVELOR
Când vede văduvele-n sat
Cum se distrează, o irită;
Așa o viață a visat,
Dar... ghinion: e văduvită!

MENIUL ZILNIC
Beau cafeaua dimineața
La birou, cu secretara,
La vecină-i gust dulceața
Și acasă iau papara!
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DOAMNEI PRIM-MINISTRU, ALE CĂREI
PROPUNERI DE NUMIRE A TREI MINIȘTRI
INTERIMARI, AU FOST RESPINSE
DE PREȘEDINTELE ȚĂRII
Ți-a respins miniștrii toți,
Deci suportă handicapul!
Cum să guvernezi? Nu poți,
Dacă nu te-ajută... capul!

UNUI CUPLU DE PĂRINȚI FERICIȚI,
LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR
Pe fiul lor îl pupă și-l răsfață,
Că iarăși i-a scutit de niște bani:
Ca el nu este altul care-nvață
Pe-aceleași manuale, de trei ani!
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RUGĂ
Dă-mi, Doamne, bani, o sumă mare,
‒ Dar Domnul nu m-aude! –
Nu c-aș fi tare la strâmtoare,
Dar... ’mi-este dor de rude!

MAMA, CĂTRE FIICA SA:
Ia-ți, ca soț, un bărbier,
Fie ce o fi..., nu-mi pasă,
Dar să nu-ți iei pompier!
‒ Vine afumat acasă!
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27 IANUARIE – ZIUA
SCHIMBULUI DE SUPE!
Credeam că e băiat cuminte,
De rău... n-am auzit vreo vorbă,
Dar, azi, mi-a dat un blid fierbinte
Și-a început să-mi sufle-n ciorbă!

ATITUDINE
Pe turta lui își trage spuza
Și i-am mai zis, de-o vreme-ncoace,
Cerându-mi, totodată, scuza.
Urmarea: de atunci mi-o coace!
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RESPECT INDICAȚIILE MEDICULUI
Mi-a zis medicul curant:
„Numai un pahar la masă!”,
Însă, la restaurant,
Zeci de mese-s pe terasă!

VIAȚA, CA O HALTĂ
Să vă spun părerea mea:
Viața noastră e o haltă
Între-această lume rea
Și... nu știm cum e cealaltă.
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MOȘ CRĂCIUN N-A MAI VENIT!
Nu mi-a căzut o pleoapă pe retină,
N-am ațipit deloc o noapte-ntreagă
Și, așteptând pe Moșul ca să vină,
Am stat cu ochii ficși pe mândra-mi dragă.

EUROPARLAMENTARUL MARIA GRAPINI
ÎȘI SALUTĂ URMĂRITORII, ÎNTR-O
POSTARE PE FACEBOOK, URÂNDU-LE
„SEARĂ BUNĂ DIN TELA VIV”!
În răspunsul meu tardiv,
Rog primește-mi reciproca:
Mă saluți din „Tela Viv”,
Eu o fac din „Clujna-Poca”!
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FRIZERUL
Respectul pentru-acest bărbat
E guvernat de alte legi:
În fața lui și-au ridicat
Căciula, împărați și regi!

BRAVILOR SLUJITORI AI
ARMATEI ROMÂNE, CU OCAZIA
„ZILEI FORȚELOR ARMATE”
(25 octombrie)
Cum țara și-o iubesc
Acești bărbați de stâncă,
Sunt mândri c-o servesc,
Dar... alții o mănâncă!
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BEȚIVUL LA PERFUZIE
Cum să uite băutura
Un bețiv prea înrăit,
Când, din nou, a fost hrănit
În spital, cu picătura?

REZOLVARE
Ard conflicte în focare
Și-asta nu-i de azi, de ieri,
Iar soluția-i, se pare,
Un guvern de pompieri!
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BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ
O rugăminte v-adresez:
Recomandați-mi un „ștrengar”!
Aș vrea, urgent, să-l angajez
La un „Birou Parlamentar”.

JUMĂTATEA PLINĂ A PAHARULUI
Să nu plângi în gura mare,
Nici îngrijorat să stai:
Când te doare capul, tare,
E-o dovadă că îl ai!
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LA ÎNMORMÂNTAREA EPIGRAMISTULUI
IONEL IACOB-BENCEI
Întristată adunare,
A urcat la cer Bencei:
Bunul Dumnezeu, se pare,
I-a-ndrăgit pe corifei!

UNUI OPORTUNIST
Iată, c-a venit
Un neavenit,
Pe-un post cu venit,
Dar necuvenit!
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DE ZIUA MONDIALĂ A SCRIITORILOR
A scrie nu e numai o plăcere,
Ci și o misiune, până mori,
Dar cum nu toate muștele fac miere,
Nici toți acei ce scriu sunt scriitori!

EPITAF UNUI SCRIITOR PROLIFIC
Atâtea cărți a scris, cu har,
În viața asta pământească,
De n-a avut nici timp, măcar,
Să le citească!
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EFECTELE ÎNCĂLZIRII GLOBALE
Ne-a lovit cumplit năpasta,
Ține, Doamne, frâiele:
De când cu-ncălzirea asta,
Mi se-aprind călcâiele!

TEST „CORONAVIRUS” ÎN PARLAMENT
Crezând că vor găsi „COVID”
În astă instituție,
Au dat de unul mai perfid:
Un virus de corupție!

281

Liviu-Sergiu Manolache

REZULTATE NEGATIVE
LA TESTUL „CORONAVIRUS”
PENTRU MEMBRII GUVERNULUI
Am aflat un amănunt
Ce e scos de prin arhive:
Toți miniștrii noștri sunt
Personaje negative!

SURPRIZĂ LA DEPUNEREA
DOSARULUI DE PENSIONARE
Mi-aplică ăștia o formulă
Și-mi taie serios din bani:
„Vechime-n muncă n-ai destulă,
C-ai fost director câțiva ani!”
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INSIST
Caut măști de-aproape-o lună,
Schimb modelul, schimb măsura...,
Dar niciuna nu e bună,
Să-i închid nevestei gura!

ÎNCURCĂTURĂ
Când femei cu măști pe gură
Se perindă pe șosea,
Intru în încurcătură:
Oare care-o fi a mea?
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NU ȘTIU CE SĂ MAI CRED!
De când cu pandemia asta,
Eu nu-mi mai înțeleg nevasta...
De mine văd că nu-i mai pasă:
Cu vodca a stropit prin casă!

ÎNCHISOARE LA DOMICILIU
Pentru hoți la drumul mare,
Să aveți un pic de milă:
Nu-i mai duceți la-nchisoare,
Ci... în propria lor vilă!
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O DOAMNĂ, LA SHOPING, ÎN TIMPUL
PANDEMIEI DE CORONAVIRUS:
„Țin distanța de un metru,
Mă supun la termometru,
Dar, pe loc, îl iau cu parul
Pe acela cu cântarul!”

BILANȚ POZITIV
În timp ce-mi savurez cafeaua,
Eu, îndeobște, chibzuiesc:
Ce bine am mai strâns cureaua,
Că, iată, nici n-o mai găsesc!
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A DA (dedicată zilei copilului)
Le dăm copiilor o casă,
Le construim un viitor,
Iar când puterile ne lasă,
Mai dăm, și-atunci,... în mintea lor!

DEBITORULUI MEU, CARE VINE
SĂ-MI PLĂTEASCĂ O DATORIE
Mă apucă bucuria
Și rămân o clipă mut:
Ca să-mi deie datoria,
Îmi mai cere-un împrumut!
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AMINTIRI DIN COPILĂRIE
Tineri, harnici amândoi...
‒ Adevărul mi-e stăpân –
Nimeni nu cosea ca noi:
Tu la ie, eu la fân!

CONSULT
De-o vreme, amețesc, mă-mpiedic,
Nu pot mânca, nu mă simt bine...
Și-am consultat urgent un medic,
Dar... l-am găsit mai grav ca mine!
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1 MAI, ÎN PANDEMIE
Fac, din astă sărbătoare,
Niște scene ca-n povești:
Văd, mai peste tot grătare,
Pe la uși, pe la ferești!...

OMAGIU LUI
PĂSTOREL TEODOREANU
Gândeam, pe-aleea dintre vii,
Lui Păstorel, simțindu-i pașii:
Deși el n-a avut copii,
Îi duc renumele... urmașii.
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