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Premiul I – Daniel Bratu
Fake, Ianke și Cadâr
În lumea noastră-i liniște și pace,
ne zboară porumbeii peste plai,
ne pupă muze-n frunte, tunul tace,
sărim sătui în valul de mălai.
Avem benzină-n cizme, motorina
e dată contra gratis, na poftim!
ne deplasăm și-n curte cu mașina
iar gaze-avem atâtea că plesnim.
Nu-s maladii, e plin de sănătate
tot omu-n orice parte de pământ,
ruine nu-s, ci falnice palate
și dracul gol e-n straiele de sfânt.
O caldă bucurie ne-mpresoară,
nici ceartă nu-i, durere ori suspin,
trăim în armonii ca de vioară
și nemurim puțin câte puțin.
Nu-s bombe, ci o mie de bomboane
agricole plesnesc peste cărări,
nu fug în pribegie milioane,
ci pleacă-n stațiune, la plimbări.
Nu sar spitale-n aer, ci se mută,
cumva, la un etaj superior,
bolnavii, c-o nevoie absolută
de-a fi cu Dumnezeu de partea lor.
Nu cad din cer rachetele meschine
și nu-i picaj al dronei în călduri,
ci, pentru-Olimpiadă, gospodine
fac tir c-un borcănaș cu murături.
Se veselesc vecinii în hârjoane,
și-n joacă-s colonii de mincinoși,
ce-s prinse-n luptă dreaptă cu plutoane
de babe cu platouri de gogoși.
Eroi se nasc întruna și învie,
ca într-un carambol universal
și-n viața asta bună, sine die,
oricine moare-i caz ficțional.
Se pupă toți, evreii cu arabii,
nevestele cu pupăza din tei,
chinezii cu texanii, grași cu slabii,
cu hoții, proștii. Rușii, între ei.
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E-o liniște cum n-a mai fost. Și pace.
Natura înflorește peste plai.
E-n aer porumbelul, tunul tace,
iar noi plutim pe valul de mălai.
P.S.
De mă-ntrebați de titlu, e-o-ntrebare
ce nu mă face să vă spun decât
c-așa fu tema, știe orișicare.
E vorba doar de Fake și atât.
Gura lumii
În crâșma veche stam, cu lumea roată,
la masa de placaj, aghesmuit
și nu credeam, îți jur, să se mai poată
să-ți povestesc chiar tot ce-am auzit.
Că multe știri venit-au despre tine –
din urma ta, ca marele alai
ce-l poartă doar alaiul de regine
din basmele pârdalnicilor crai.
C-ai fost cu unu`, Nae Buburuză,
setos și îmbibat ca un buret,
ce n-a mai pus de-atunci alco`l pe buză
și-a dispărut deloc f.f. încet.
De-un altu`, mister Relu Trotinetă,
din deal, cu pantalonul șifonat,
se-aude-acum că-i dungă, doar, de cretă,
pe-asfaltu` gri, de cât mi l-ai călcat.
C-ai stat ca-n rai cu nenea Țopăilă
și-atât de mult c-un măr l-ai îndopat,
că-i azi, din el, doar bustul de argilă
pe care păsări s-au… aglomerat.
C-ai fost la tei cu Gore Burebista,
te-a tot plimbat c-o Dacie prin crâng,
iar azi îl șterg copiii, cu batista,
din poza de pe cruce și îl plâng.
Că, martor e-un pifan, maiorul Mura
te-a dus la tras cu arma-n poligon
și-i azi erou, udat cu picătura,
la monument, în schimburi, de planton.
Că Jan Costello, Zane Barbanera,
Fitil Țuicaru, Nică Zucănberg,
ți-au fost și ei și alții-ai mamei Terra,
iar astăzi nu-s și urme li se șterg.
Am plâns un pic, în barba mea regală,
de-aceste vești ce tare m-au mâhnit…
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Regina mea să fie-o criminală?
Un gol aveam în pieptu-mi de granit.
Dar slavă, Doamne, Ție, când spre casă
am dat să plec, cu sprijin pe pereți,
văzut-am într-un colț, cântând, la masă
toți pomeniții,-n grupul de glumeți.
Strigau măscări în vers (de umplutură)
de răsuna întreg restaurant,
când am trecut, râdeau fără măsură
și mă priveau cumva insinuant.
M-am liniștit de-acum, iar viața-i roză,
aștept să vii, cu-n re`nviat fior,
și-n ciuda suspiciunii de artroză
să ne iubim, picior peste picior.
Că gura lumii-i gură… nesătulă
în măcinarea marilor prostii,
iar parte dacă n-ai de-un pic de hulă,
e ca și cum degeaba ai trăi.
Așa că hai, iubito,-n alte spații,
să nu ne dibuiască paparazzi…
Vești – povești
Concursul s-a sfârșit, aștept să sune
un om din juriu, ori vreun barosan,
să-mi spună c-am un premiu grandoman
ori chiar și-o amărâtă mențiune.
Să mă fălesc și eu cotidian,
să fiu tratat ca ultima minune
ce se revarsă-n versuri și compune
cu un talent de suprapământean,
am dat trohei, dactili și rime, rune,
toți iambii, amfibrahi din geamantan,
din anapeștii calului bălan
trimis-am cel puțin o legiune.
M-am dat deștept ca un olimpian,
ori guru-n prozodie,-n acțiune,
am dat orice, oricât și-o rugăciune
pe lângă cardul ultimului ban.
Promis-am loc de vis la pensiune,
o lună de pe cer și-un deltaplan,
un car cu boi și-un Pegas ortoman,
un chioșc în rai și-o mină cu cărbune,
găleți cu vin, hambarul dolofan
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cu grâu, porumb și-o televiziune,
un răsărit și-un colț de soare-apune,
o piramidă-n plai fenician…
…..
N-am dat, vă jur, nici vreo promisiune
și nici de-un dar n-aș ști c-am dat să zic,
a fost o știre falsă, doar pe bune
aș fi putut un premiu să-l ridic.
De-acum e clar, cu multă-afecțiune,
vă spun cinstit: N-am câștigat nimic….
Premiul al II-lea – Teodora Pascale
ȘTIRISTUL
Rondel
Sunt colecționar de informații,
În "surse" cred, chiar fără să verific,
Cu bârfele-s la zi, mă identific,
Știu despre zodii, vip-uri, combinații.
Azi n-am să ies, programul mi-l modific,
Căci am conjuncții proaste-n constelații;
Sunt colecționar de informații,
În surse cred, chiar dacă nu verific.
Vecinele se-ntrec să-mi intre-n grații
Să facem schimb de știri și e magnific Când pun și fumigene ori mistific,
La gândul că se prind, am palpitații.
Sunt colecționar de informații…
ANCHETĂ JURNALISTICĂ DE SUCCES
În micul studio, moderatorul,
Ce-și spune "nambăr oan" și "oratorul",
Cu invitați aleși la nimereală Lingăi politici, buni de flecăreală,
Să nu îl eclipseze pe el, starul Anunță: "Subiect - Pensionarul.
Problema lui ne macină și-i gravă" Rostește, cu o voce cam gângavă "Nu că aș vrea să bag cuțitu-n rană,
Da-s intrigat să știu cum poate: - hrană,
Impozite, medicamente, toate
Facturile, atât de piperate
Și altele, ce i-au umplut samarul Plăti și chiar la timp, Pensionarul?"
"Păi, da", mai zice altul, "vara asta,
Pe-așa o criză, eu și cu nevasta,
Ne-am strâmtorat, chiar am vândut o vilă,
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Ce-i drept, era cam veche, inutilă
Și trei mașini, o spun cu tot regretul,
Căci iahtul ne-a secătuit bugetul.
Întreb acum și zău că-s foc și pară,
Cum de-i ajunge astă pensioară
Ce îi încape-ntr-un căuș de mână
Și, culmea, vreo doi lei să-i mai rămână?!"
"E lucru necurat aicea, frate!
Cu-atâtea greutăți ce poartă-n spate,
Bătrân, bolnav, zâmbește și visează"...
"Pe-ascuns, e clar, vreo lege eludează!"
Concluzionează gazda TV-ristă,
Elogiat de gașca-i traseistă.
Dinspre guvern, un breaking news baban:
"V-am dat prea multe pensii într-un an Se-aprobă numai șase, oameni buni,
Le veți primi din două-n două luni".
FAKE THINGS
Poftiți la "Prăvălia cu de toate"
Din târgul marilor deșertăciuni,
Avem niște produse căutate
Dar stați la rând, că nu sunteți nebuni!
Găsiți proptele pentru cei culpabili,
Înălbitor dosare de corupți
Ori fețe de bonomi și de amabili
Și gheare lungi, să sfâșii când te lupți.
Vă oferim un set de fumigene,
De în politică o să intrați
Și invitații seara, la Antene,
Să bateți câmpii, cu ceilalți confrați.
Închiriem, cu ora, partenere Să te fălești, în lume când te duci Te-ajută să te cațeri la putere
Deși, în fond, sunt niște matracuci.
Tot contra cost, noi dăm și consultanță:
"Din fondurile U.E. cum ciupim?"
Fii relaxat, că n-ajungi în instanță De sus în jos, pe toți îi mituim.
Mai ținem, pe un raft, onestitate,
E pentru cei ce se doresc mai buni,
Dar nimeni după dânsa nu se bate…
Poftiți la târg, c-avem deșertăciuni!
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Premiul al III-lea – Grigore Chitul
1.Cu susu-n jos
Privesc oripilat televizorul,
În timp ce-un tip se chinuie să spună
Că indivizi ce par picaţi din lună
Curând vor pune pe Pământ piciorul.
Această ştire a creat furtună,
Extratereştrii-au îngrozit poporul
Ce speră ca măcar invadatorul
Un preţ mai mic, la gaz metan, să pună.
Încremeniţi în lunga aşteptare
Aflăm c-apocalipsa-i iminentă
Dar şi că ştirea nu e concludentă,
Căci doi parapantişti cu cască mare
Ce n-au o exprimare coerentă
Sunt duşi, pe sus, din pom la o Salvare.
2.Precauţie
S-a spus recent la ştiri că o omidă,
În mod suspect găsită decedată
Pe-un ram de prun, a fost intoxicată
Cu ţuica scursă dintr-o crisalidă.
De-atunci eu nu mănânc decât salată,
Leurdă, bame, praz şi conopidă,
Iar ca desert accept doar o stafidă
Ce-a fost cu biocid atent spălată.
Sunt cam lihnit, dar spaima mea morbidă
De „E”-uri şi mâncare injectată
Îmi dă puterea să mai rabd o dată,
Să rumeg stoic hrana insipidă
Atât de mult, pe „net”, recomandată,
Chiar de-o s-ajung ca o efemeridă.

3.Evoluţionism
S-a scris în presă cum că o găină
Ar fi născut pui vii, cu patru labe,
De-au leşinat subit vreo două babe,
Trezite greu de SMURD cu-adrenalină.
Au fost şi comentarii mai neghioabe
Găsindu-se, la urmă, chiar şi-o vină:
„E clar, galinaceea-adulterină
A tras pe nas, în loc să-nghită boabe!”
Stresat, în fata cripticei dileme,
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Mă uit la ştiri şi azi cu mare frică,
Deşi au început să se dezică
De fantasmagoriile extreme,
Căci cloşca înfiase de o vreme,
De fapt, cinci pui pierduţi de o pisică.

Mențiunea I – Maria Chirtoacă
Comentând o știre
(Rondel)
Presa scrie – o scorneală –
Că m-a dus de nas nevasta
Și c-un om bogat mă-nșală.
Eu nu cred nimic și basta!
Dar mă ia cu amețeală
Dacă mă gândesc la asta:
Presa scrie – o scorneală –
Că m-a dus de nas nevasta.
Însă nu-i aici năpasta:
De făcea cu el tocmeală,
Se-alegea cu vilă, proasta
Și aveam o socoteală.
Presa scrie, da-i scorneală!...

Scrisoare presei
(Sonet)
Ciudate știri din presă mă frământă,
Aud că mor vitejii sub creneluri
Și case ard și lacrimi nu se zvântă,
De-aceea fabric arme din oțeluri.
Cum și TV-ul astăzi ne-nspăimântă,
Eu vreau să apăr lumea de măceluri,
Războiul, dragi prieteni, nu mă-ncântă,
Decât profit de el în multe feluri.
Și când în lume fiara asta vine
Și iar aduce-n jurul lui belele,
Eu sar în luptă-așa cum se cuvine.
Cu forța mea vă pot feri de rele,
Mereu iau partea celor slabi, da-i bine
Să am ceva folos din toate cele!...
Știrea falsă
(Triolet)
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Știrea falsă vine, pleacă,
Însă damful ei persistă
Dacă nu o faci să tacă.
Știrea falsă vine, pleacă
Și n-o uiți prea iute dacă
Nu-ți ții nasul în batistă.
Știrea falsă vine, pleacă,
Însă damful ei persistă...
Mențiunea I – Petre Ion Florin Vasilescu
1) CHIBIȚ LA NAȘTEREA UNEI LEGI
Am dat, dar nu spun cum, de-un document,
Strunjit într-o comisie anume,
Formată strict din membri-n parlament
Sau în guvern, de-aiurea, de prin lume ...
Aveau ca scop aleșii, să dezbată
Și ca dintr-un dicționar să spună
Ce este o minciună gogonată,
Ori de-i prea greu, ce este o minciună!
Erau de trebuință, se-nțelege,
Aceste chei, soluții și proptele,
Să mai clocească neamului o lege –
Cu biruri și amenzi pe minciunele!
Cum nu prea vreau, stimabili cititori,
Să m-acuzați c-aș face pe nebunul,
Traduc ce-au zis distinșii vorbitori,
Cu gura din dotare – câte unul:
„Eu sunt, mă știți, mai cult, bisericos,
Tot blestem diavoleștile minciuni,
Urmez doar drumul just, simandicos,
Și-am strâns pios averi, cu-nșelăciuni!”
„Io-s încă tânăr, duc o viață bună,
Dar zăbovesc ades pe la farfuze
Și-mi amuțesc nevasta cu-o minciună,
Când m-a găbjit și dă mărunt din buze!”
„Sunt un pescar și vânător sportiv
Licențiat, dar știți cum se vorbește,
Că noi turnăm gogoși, laudativ,
Cu leii strânși sau cu balena-pește!”
„Eu spun pe șleau, când nu sunt șefi de față,
Doar adevăru-n plesnet de cuvinte ...
Nu pot minți, că-s urgisit pe viață
Să n-am un strop de ținere de minte!”
„Sunt ghem de nervi, când la televizor,
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Toți mint de-ngheață puțul, permanent,
Că noi dormim sau ne caftim de zor,
În lăbărțatul nostru parlament!”
„Minciuna e din veac otrăvitoare,
Aceasta este și părerea mea,
Dar doar pentru popor, că unde oare,
E-o nadă mai tentantă decât ea?”
În goana după voturi, disperați,
Prin mahalale și-n emisiuni
TV, ce măiestrit expectorați
Brașoave gârlă, ca promisiuni!
„Dom’președinte, sincer, ne jigniți,
Chiar și miștoul are un hotar ...
Dar dumneavoastră, nu mai ruginiți,
De trei decenii, tot parlamentar?”
Să nu te iei de mine, băi țărane
Ce ești, un hoț și-un delapidator;
Când eu tronam prin funcții barosane,
Tu stai c-o vacă-n câmp, ca sugător!
Minciuna, zic, pe-un muribund l-alintă,
Preschimbă-ntr-o vestală o cocotă,
Se-ndeasă și-un nevinovat să mintă –
Stâlcit de-anchetatori pentru o iotă!
Propun să încheiem aici gargara,
Să trecem la concluzii cu minciuna,
Să pricopsim cu înc-o lege țara,
Că mie, vă spun drept, îmi e totuna ...
„In corpore”, legal, să parafăm
O hotărâre pentru totdeauna:
Cum cinstea și dreptatea salvgardăm –
O fake news merge, dar blamăm minciuna!
2) SENZAȚIONAL, SFÂRȘITUL LUMII!
O veste-ngrozitoare umblă-n lume:
Din cosmosul imens, făr-de hotare,
Un meteor – necunoscut, dar tare –
Ne va lovi într-un răstimp anume ...
Deruta e de-acum, pustiitoare –
Savanții spun că nu e loc de glume,
Guvernele nu știu cum să îndrume
Popoarele-n delir și desperare ...
Izbește solul morții, blestematul,
Oceanu-nghite ca-n coșmar uscatul
Și tot ce-i viu, dispare în genune ...
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Vulcanii scuipă foc ce devastează ...
Doar un operator cu sârg filmează –
Noi fake news pentru-o televiziune!

3) APOLOGIA UNUI NEOLOGISM
Am prins un job de fală, în televiziune,
La un patron și mentor cu-o nouă viziune
Despre reclame, știri, campanii de votare,
Dezmăț ...și milioane, ce-i sar în buzunare!
Dacă se iscă-n lume vr-un pui de tărăboi,
Vorbim cu ochii-n lacrimi de-atomicul război
Ce face praf avântul vădit de demnitari,
S-adauge-o băncuță la bieți pensionari!
Dac-un distins Ferrari se suie pe trotuar,
Noi dăm pe post carnagii, cortegiul mortuar,
Coroane, popi, coșciuge, schilozi, copii orfani,
Iar la patron se-ngroapă „pomana” de la fani ...
Când divele ce cântă la nunți în cartier,
Vrăjesc vreun suporter cu fițe de boier,
De pe platoul nostru spre glorie țâșnesc,
Iar munți de bani seiful știut, îl năpădesc!
Dar ce averi făcut-am cu dragul de covid –
Consolidând mișmașuri cu orișice partid –
Slăvindu-le doctrina, de-i dreaptă, de e stângă,
Bănetu-n cont cu stânga și dreapta să se strângă
Iar știrile-s tezaur - cu artă măsluite,
Aduc, pe lângă money, puteri nebănuite:
Afaceriști, inspectori sau interlopi de marcă,
Plătesc oricât, s-ajungă în parlament, ca-n Arcă!
Ca-n Roma din vechime, s-o duci împărătește,
Cu pâinea și cu circul, prostimea ți-aservește,
Dar pune-n locul pâinii, smerenia și cântul,
Să vezi ce-aduni avere, cum n-a văzut Pământul!
Discret, să strângi ce-aruncă „aleșii” la tribună
Și, apropo, chiar sportul e-o pușculiță bună ...
Impozite sau mită – din când în când să dai,
Că fiscul, toți păduchii, se țin de tine scai ...
Prin țările străine, de faci de-o sursă rost,
Profită de ce-i știre sfruntată, nu fii prost,
Și-ndeasă la reclamă chiar zdrențe de produs,
Că nu tu riști profitul, ci cei ce le-au adus!
Sunt cucerit de fake news, că nu știam ce este,
Dar văd că are harul baghetei din poveste ...
Neologism ce-i musai în limbă să-l băgați,
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Că mulți moguli, slujindu-l, îs putred de bogați!

Mențiunea a II-a – Daria Dumescu
FAKE NEWS LA VÂRSTA A TREIA
Mă-nvârtejește capul, chiar și gândul,
Îmi țiuie urechile cu rândul
Pân` pensia mărită mi-o vor da,
Mi-e tare teamă că voi deceda.
......................................................
Și-avu dreptate că, fiind de partea
Acestor gânduri, se-ntâlni cu Moartea
Ce-l scoase dintr-o agitată soartă
Și poposi la Sfântul Petru-n poartă.
Când îl văzu sfios măritul sfânt,
Că e-mpietrit, nu scoate un cuvânt,
Îl mângâie pe tâmpla lui cea stângă
Și-atunci bătrânul începu să plângă.
-Eu plâng, sfinția ta, și plâng amarnic;
Guvernul devenise-așa de darnic...
Și ne-a promis la toți un trai bogat
Taman acum când Moartea m-a luat!
-Știu, fiule, aveți firi prea docile,
Iar ei vă păcălesc de ani de zile;
Nu-ți pară rău, nici nu mai sta mofluz,
Că-n lumea voastră, toate sunt Fake News!

FAKE NEWS... DE NICI O BRÂNZĂ
Să cumperi caș în piață e-o mare dandanaie;
Ciobanul, mi se pare a fi mereu confuz.
Susține că tot cașu-i din lapte de la oaie
Făcut, dar lumea știe că ăsta e Fake News.
Și nu mai spun c-o babă la slujbă,-n Joia Mare
Îi tot șoptea vecinei cam tare de auz,
De sesiză și popa cum că, în galantare,
Se vinde cașul ieftin și, iată-un alt Fake News!
Când pe ciobanul hâtru îl întrebă amabil
De zvonul ce-l aflase făcând, firește, uz,
Nu ezită brânzarul a fi dezagreabil
Spunând în față popii că nu-i decât... Fake News.
Părintele-n blândețea-i ce-o are de o vreme,
Amenință cu iadul ca orice om mofluz
Și-așa ciobanul prinse haioasele blesteme
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Ce puse pe facebook-uri nu sunt decât Fake News.
...........................................................................
Și-acum, de trag concluzii, nu vreau să vă înfurii
Și nici nu vreau ca gestu-mi să pară un abuz,
Dar versurile-acestea-s motive pentru jurii
De-a-mi acorda un premiu! Iar ăsta-i, clar Fake News!...

FAKE NEWS ÎN MEDIUL RURAL
Nici vara moș Vasile căciula nu și-o lasă;
Se sprijină de poartă, se uită peste gard,
Ar vrea să bată drumul, să nu mai stea acasă,
Că inima îi plânge și patimile-l ard.
De la nepot aude-o fanfară pe Tik Tok;
Fecior se vede iară, cu gându-n amintire,
Când tălpile în horă nu-i mai stăteau de loc,
Le învârtea pe fete până-și ieșeau din fire.
Dar mândrele de-atuncea acu-s trecute bine
Și au probleme multe de văz și de auz.
Când se-ntâlnesc la poartă e greu a se abține
De a dezbate aprig cam tot ce e Fake News.
-Ai auzit, Ileană, primarul ce-a făcut?
N-a dat la lume grâul, și ăsta-i un abuz.
Iar moșul intervine cu glasu-i cam pierdut:
-Ce-atâta vorbărie, nu știți că e Fake News?
A dat și grâu, parale, de toate pentru toți;
Chiar eu acum cinci zile luat-am cucuruz,
Și nu mai stați aiurea, că dacă le socoți,
Palavrele acestea nu sunt decât... Fake News!
-Vorbești trăsnăi, Vasile, damblaua te-a lovit
Și vede toată lumea c-ai devenit confuz;
Ai fi luat în urmă cu ani ce-ai pomenit,
Acuma, însă, vorba ce-o scoți e tot Fake News!
Și ca să-nchei cu-o strofă tocmită în silabe
Că timpul trece-aiurea și treaba mi-o încurcă,
Să fiți convinși că-oriunde se-adună moși și babe,
Fake News-ul, ca și vinul, le dă stuchit la furcă!
Mențiunea a III-a – Sanda Nicucie
Numai un pic...
Circulă prin târguri bârfa că ţi-ai luat o fată mare
Cu cosiţele-aurite şi picioare până-n gât.
Că îi cumperi ciocolată şi-o scoţi zilnic la plimbare
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Ba cu tico, ba cu skoda, ba c-ai fi nehotărât,
Ba că n-ai habar de ni’ca şi nu eşti în pas cu moda.
Circulă prin târguri bârfa că o faci mereu mai lată
Şi cureaua nu-ţi mai ţine, ci doar fata de urât.
C-ai urcat în şură baba şi o ţii de-atunci legată
Cu trei fire de lucernă învechite cât de cât,
Ba că n-ai noroc de-acuma şi îţi plângi de milă-n pernă.
Însă, astăzi dimineaţă când stăteam în bătătură
Şi gândeam la ale mele ciugulind dejunul mic,
Am aflat de la băbuţa, ce venea direct din şură,
Că n-a fost decât o bârfă şi-adevăr numai un pic...
Că ţi-ai luat o fată mare, ce-i doar mare... şi atât.
Pandeminciuni (rondel)
Eu voi pleca să-mi caut liliac,
Sunt astăzi ca o floare-ntr-o steluță,
Trimis-ai vești pe mess că-ți sunt pe plac,
Că mă iubești, că-s trăsnet de drăguță,
C-om fi alături ca un țac și pac,
Ca pixu-n unghii, mâna în mânuță.
Eu voi pleca să-mi caut liliac,
Sunt astăzi ca o floare-ntr-o steluță.
Mi-e dor de tine, pui de cotcodac,
Cocoșul meu cu părul periuță
Și vin mai iute. Intru-n casă. Tac.
O nebunie. Jaf. Manele (Guță).
M-apucă variola și-o să zac.
În pat ești tu c-o blondă, o… maimuță!
Eu voi pleca să-mi caut liliac…
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Balada caprei
Era pe dealuri un păstor
Ce-avea tarla cu mură,
Mai multe oi, berbec major
Şi-o capră-avea cultură.
Frumoasă foc cum alta nu-i
Cu mulţi ciulini în blană,
Un ochi maro, altul verzui
Şi-n pulpe dolofană.
Era din neamul cel de soi
Cu mândre coarne-n sus;
(umbla o vorbă printre oica ţapul i le-a pus).
Scria sonete, câte vrei
Scria-n jurnal de toate.
Pe Şecspir şi pe Tomozei
-i-avea-n copită-n-spate.
Păstorul nostru-aşa era
De mândru foarte tare,
Căpriţa, dacă nu pleca
Şi-anume-n lumea mare.
Zic unii că-i pe la Vaslui
Sau Vrancea în Găgeşti,
Şi plânge, vai de mama lui,
De nu poţi să-l opreşti.
De scris sonete s-a lăsat
Căpriţa nu mai scrie,
Doar behăie pe înserat
Din câte-o poezie.
Iar uneori când paşte
Şi-adulmecă trifoiu’Asistă când mai naşte…
Găina lui Cristoiu.

Motto: Hacker
Video chat
Eram adolescent precoce, cu urme grave de acnee,
Cu tulburări frecvente-n voce și gândul numai la femeie,
Pe Feisbuc afișam ca poză, un Arnold c-un topor pe umăr,
Și agățam pe înserate femei frumoase fără număr.
Nu le interesa, se pare, că nu scriam deloc corect,
Cât timp aveam exces de fibră și-un tatuaj imens pe piept,
Le ridicam pe Himalaya, le scufundam în Nil apoi,
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Aveam trei yachturi în Maldive iar în Monaco Euroi.
După un timp de tatonare, perseverând din fentă-n fentă,
Mi s-a lipit fatal de suflet, o doamnă foarte insistentă,
Ce mă dorea cu disperare și îmi spunea că-s cel mai cel,
Frumoasă, foarte agresivă, cu trup perfect de top model.
Mi-a spus că este singurică, că vrea bărbat adevărat,
Discret viril și disponibil să vină singur pe-nserat.
Nu-i trebuie nici flori, inele, ce sunt în dragoste un lest,
Dar are-o singură dorință, să mă supună la un test
Ce o să țină doar o oră, să se convingă, realmente,
De o să îi rezist cu brio, în nopțile incandescente.
Exact la ziua convenită, m-am prezentat la casa ei,
Cât o Bastilie de mare, având în față niște tei.
Am apăsat pe sonerie și ușa s-a deschis încet,
(Avea un interfon de fițe dotat c-un electromagnet).
Doi Dobermani cu limba scoasă stăteau într-o sufragerie,
Era și un birou acolo, pe el, o coală de hârtie.
O voce cam impersonală a ordonat să iau un loc,
Și să bifez pe testul grilă răspunsurile cu un toc,
Să nu încerc s-o iau la fugă căci dogii s-enervează tare,
Și sunt capabili chiar să muște, când simt în jurul lor mișcare.
Mi s-a cam pleoștit avântul, plângeam amar ca un copil,
Privind la testul de pe masă cam lung, extrem de dificil,
Mai repede trecea cămila, matură, prin gaura cheii,
Stăteam ca rufele pe sârmă să nu provoc cumva cățeii,
Iar după ce-a trecut o oră, s-a răsucit o cheie-n broască
Și-a apărut o doamnă grasă ce pe obraz purta o mască.
Luă provocatoare foaia, se aseză, o puse-n poală,
Și-a observat, fără surpriză, că e pe de-a întregul goală.
S-a ridicat fără o vorbă și m-a legat de candelabru,
Mă țintuia cu o privire ce anunța ceva macabru.
Și-a desfăcut încet capotul și a luat un bici în mână…
Apoi și-a lepădat și masca…Era chiar profa de română!

Fake news
Văzând cât e de falsă lumea în care azi ne ducem veacul,
Am hotărât, așa, deodată, să dau cu adevărul piept:
Mi-am cumpărat bilet la mare, în grabă, făr’ să mai aștept
Și am plecat în Tenerife, pe unde merge tot săracul.
Trecând mai bine de o lună de când trăiam sub orizont,
Privind doar marea cea albastră și paradisul de culori,
Au început curând, din țară, să vină insistent scrisori,
Ce nu-ntrebau de sănătate, ci card și numere de cont…
Am mituit o cameristă, cu suflet și cu fese mari,
Să scrie-acasă o misivă, că e orașu-ndurerat,
Că încercând să scot din apă-un câine, m-aș fi înecat…
Și-am fost cu greu extras din apă de niște vajnici salvamari.
Sosi curând o scrisorică: se pare, nimeni nu mă vrea,
Să mă îngroape pe acolo sau hrană să mă dea la pești,
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Doar să trimită o hârtie, pe-adresa de la București,
C-am dat, pe bune, ortul popii, să-nhațe moștenirea mea.
M-am bucurat încă o lună de viața mea de decedat,
Cu frumusețile locale, cu cord și forme generoase,
Dar m-am scârbit deja de toate, amocu-mi dă acum angoase,
Mi-e dor de câine, de pisică, de vinul roșu preferat...
M-am deghizat c-o barbă sură, cu vârfu-n două despicat
Și mi-am lipit pe țeasta cheală, cu clei, o droaie de șuvițe,
Eram cam negru de la sânii negreselor din insulițe,
Din nopțile cu lună plină și înțesate de păcat.
M-am aruncat în avionul cu-aterizare la Băneasa,
M-au asaltat taximetriștii, ce mă vizaseră de fraier,
Urcai în rabla nespălată, în care nu aveai nici aer,
Dar rezistai ca samuraii, căci mi-am văzut curând și casa.
Timid, cu ochelari de soare, din naștere claustrofobic,
Intrai în curte. La piscină, îmbrățișați pe o saltea
Se giugiulea fără rușine, în doliu, nevestica mea,
Având pe ea doar pălăria și-un antrenor de aerobic.
Văzându-mă, țipă nervoasă, chemând masivul malamut,
Cățel pe care îl crescusem de când era un ghemotoc
Și-acesta a venit în fugă… și mă pupă în bot cu foc,
Căci și așa, cu barba falsă, el, singur, m-a recunoscut.
Mi-am smuls și barba și peruca, am pus o mână pe topor,
Dar amândoi au și zbughit-o pe stradă, speriați și goi,
De parcă-ar fi avut în față o arătare, un strigoi,
Iar eu am încuiat intrarea, definitiv, în urma lor!
O veste falsă, într-o lună, repară providențial,
Ce nu rezolvă nici o lege din Monitoru-Oficial!
Cafea amară
Holtei bătrân, având o rentă mare,
Cu tabieturi vechi de colonel,
Ieșeam cu noaptea-n cap, la o plimbare,
C-aveam părtaș de viață un cățel.
Opream apoi să beau și o cafea,
Căci vizavi de mine e un bar,
Când am văzut exact în fața mea,
Un domn distins cum se uita-n ziar.
Trăgea din pipa neagră, argintată,
Tutunul fin și foarte aromat,
Iar eu priveam discret, când deodată,
Văzui ceva ce m-a interesat.
Se anunța cu litere aldine
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Cum că Maria, ‘naltă, ca o floare,
Ar oferi pe gratis, la oricine,
O masă caldă, locuri de culcare.
Era nu prea departe, într-un sat,
Ce-i cocoțat pe-o salbă de coline,
Așa că pe vecin eu l-am rugat,
Să-mi dea jurnalul, să citesc mai bine.
M-am înarmat cu ochelari pe dată,
Dar falca mi-a căzut, dezamăgire…
Maria nu era, de fapt, o fată…
Ci s-a-nălțat o nouă mănăstire!

Motto: „Inhibatul”
Deontologie profesională
De meserie-s jurnalist,
Că mi-am dorit, ca fiecare,
S-ajung și eu destul de mare,
Cum văd că-s alții. Nu insist… !
Și-am tot bătut din poartă-n poartă,
Un loc de muncă să-mi găsesc,
Dar, cum e tipic românesc,
Mi-au spus: „Băiete, las-o moartă!”
Deși, părea să nu le pese,
Din milă, cred, m-au angajat
La un ziar - plătit de stat…
Redactor - rubrica „Decese”.
Și-am acceptat, e voia sorții,
Să public, cum e și firesc,
O listă… zilnic, o primesc
De la un preot - titlul: „Morții”.
Munceam puțin, cum bănuiați,
Făceam economii la CEC,
Dar, într-o zi, mi-au zis să-l trec
Pe unu’ viu la „Decedați”…
Și cum nimic nu-mi stă în cale,
Pe loc, am demisionat…
Acum, la alții-s angajat…
M-ocup de… „Matrimoniale”.

Din jurnalul unui soț dezinformat
Văzând-o că s-a pus la patru ace,
Am abordat-o: „Pleci, dar încotro… ?”,
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Și mi-a răspuns: „Mai lasă-mă în pace,
Mă duc, așa, aiurea!” – la mișto…
Când am văzut-o pe-o alee-n parc,
Cu șeful meu - persoană cunoscută Mi-am zis că n-are rost să mă încarc
De gânduri negre… Totu-i la derută!
Colegii mei, a doua zi mi-au dat
De bănuit c-ar fi o conjunctură
În care-aș fi total dezinformat…
Păi, cum să nu-i acuz de impostură?
Dar tot nu m-am oprit din căutări…
I-am prins, culcați, în lanul de lavandă,
Deci este clar, au fost manipulări,
Că ambii sunt experți în propagandă.
Buletin de știri
Avem un președinte patriot,
Ce nu ar fi capabil de-un abuz,
Și e iubit în țară peste tot…
Fake news.
Avem un prim-ministru devotat
Ce se exprimă clar și nu-i confuz,
De care unii spun c-a plagiat…
Fake news.
Avem miniștri profesioniști,
Ce-și pun întreaga expertiză-n uz,
Sunt dedicați, discreți și altruiști…
Fake news.
Avem parlamentari inteligenți,
Și printre ei niciunul nu-i obtuz,
În plen, întotdeauna sunt prezenți…
Fake news.
Avem atâtea căi de informare,
Citesc, privesc, mă enervez, m-amuz,
Și-mi pun destul de des o întrebare:
Fake news?
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Motto: Laleaua neagră
NU E FAKE NEWS
Vor fi de-acuma premii foarte mari
La clasica-întâlnire din Humor,
Doar pentru-acei cu poante foarte tari
Și care au lucrat cuprinși de spor.
Așa că eleganții temerari
Sunt invitați în magicul decor;
Vor fi de-acuma premii foarte mari
La clasica-întâlnire din Humor.
Și printre umoriștii cei hilari
Să fie mulți, mereu, cuprinși de zor
Spre-a câștiga în euro, dolari.
Chiar unii dintre ei sunt tocilari,
Fiindcă la concursul de umor
Vor fi de-acuma premii foarte mari!
INOVAȚIE LA PĂCĂNELE
Salonul de inventică-i deschis
Și-automatul e pe primul loc;
Avem, desigur, un fantastic stoc
Prin care-am câștiga chiar la Paris.
Avem, fiind normal și-un magic toc
De scrie epigrame cu dichis,
Ce ar ajunge cu un scop precis
La orișice concurs, având noroc.
Avem automatul cu manete
Ce e considerat fenomenal:
De introduci opt clasice sonete,
Obții rapid un altu-original.
Iar pentru cei trăind din amăgiri,
E un robot ce inventează știri.
SENZAȚIONAL!!!
La centrul spatial din Trombonești
Se pregătesc orchestra și fanfare;
Din-înaltul profunzimilor cerești
Sosește-o farfurie zburătoare.
De fapt, e-originară de prin Marte
Și are o fantastică orbită,
Așa cum se prezice într-o carte
Ce nu a fost vreodată tipărită.
Pilotul e un strănepot de dac
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Ce are chiar statutul unui zeu,
Fiindcă a fondat Regatul trac,
Având pseudonimul Deceneu.
În calea ei e un imens tezaur
Ce va ateriza, sus, pe Carpați,
Astfel, că vom primi grămezi de aur
Spre-a deveni cu toții chiar bogați.
Sosirea ei va fi prea triumfală
Căci nu-i efectul unei amăgiri…
Nu e de-aceea loc de îndoială
Să credeți c-ar fi născocite știri!
Motto: ,,Soacra cu trei surori”
ȘTIREA DIMINEȚII (sonet)
Primit-am veste că sunt premiat
La Festivalul de Literatură,
Comisia fiind extrem de dură,
Pe podium numai eu știu c-am urcat.
A fost o temă din agricultură,
Toți concurenții m-au aplaudat,
Autografe în final am dat,
La fel ca bravii oameni de cultură.
Mi-au dat și diplome viu colorate
Și bani mai mulți, de nu știu câte mii,
Suficienți să scap de datorii.
Dar când să-mi fac la toate cele plinul,
Deșteptătorul a sunat, hainul,
De am rămas cu buzele umflate!
SONET LAUDATIV
Mărite Țepeș vino pe la noi,
Interesante lucruri ai să vezi:
Păduri întinse, grâne, munți, livezi
Și oameni harnici fără de nevoi.
De ce observi să nu te minunezi,
Deoarece românu-i om de soi,
Lipsit de taxe, e bogat, vioi,
Nimic azi n-ai ce să-i mai reproșezi.
Toți tinerii-s veniți din țări străine,
Lucrează-n țară, locuri sunt de muncă,
S-au construit mari fabrici și uzine
Și nimeni nu mai doarme vara-n luncă.
Iar dacă vii, te rog frumos reține:
Să ai suficiente țepi la tine!
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NOUTATE LITERARĂ
(sonet)
Activitatea culturală-i vie,
Precum s-a zis și la televizor,
O au parlamentarii în vizor,
Ca-n viitor mereu așa să fie.
Poeții au în scriitură spor,
Sunt excelenți și-s mulți pe-a noastră glie,
Ce scriu va dăinui o veșnicie
Și mai ales pe file de umor.
O știre nouă-n grabă-i răspândită,
Mai multă lume-i pusă în mișcare,
Mobilizată prin zeci de apeluri,
Atrasă de magnifica ispită,
Doar face parte din ocazii rare:
Că-i în vânzare-o carte de rondeluri.
Motto: ,, Știre de senzație”
Presa și iar presa!
În presa zilei mi-apăru nevasta,
Că are-amant aici și-n țări străine,
Dar am aflat acum de știrea asta,
Că e fake news și-atunci... E vai de mine!
Când soacra mea citește-o știre bună
Despre guvern, visez s-ajung la stele
Și simt reculul veștii într-o lună,
Iar falsul ei... îl văd în portofele.
M-am tot hrănit cu poze din reviste,
Visam la blonde, brune și roșcate
Și-aveam de unde-alege mii de piste,
Dar... Știrile-astea-s false, din păcate!
A fi mai informat în viața noastră
E chiar o aventură-ntr-o furtună,
Iar presa, astăzi, este o fereastră,
Pe care zboară liber o minciună.
O știre falsă este ca taifunul,
Ea poate să răstoarne omenirea,
Și adevărul moare ca nebunul,
Când presa uită care-i e menirea.
Se scrie mult, cât lumea, prin urmare,
Pe piață sunt ziare, în neștire,
Dar, la buget, adaugă miare,
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Doar cel ce minte și nu vinde... știre!
Confesiune
Sunt ahtiat de știri de-o vreme-ncoace,
Citesc ziare și reviste noi
Și savurez, atunci când n-am ce face,
Ce-mi pică... Însă cumpăr și-un ,,Playboi”!
Citesc cu-o sete de nu-mi vine-a crede,
Mă-mbăt, visând o blondă-n patul meu,
Dar e păcat, că Dumnezeu mă vede
Și-atunci citesc din ,,Clipa” un eseu.
Citesc prin stații de metrou, prin gară
Și nu mă satur, lecturez și-n tren,
Mai nou, citesc mergând pe străzi, pe scară,
Reviste noi și vechi, de orice gen.
În ,,România Liberă” se spune
Că guvernanții noștri vor schimbări
Și-s puși pe fapte și pe lucruri bune...
Vor pune punct la dansuri și serbări!
Vor face autostrăzi occidentale
Și vor crea noi reguli și rigori,
Vor face școli, și parcuri, și spitale,
Iar peste Prut vor pune pod de flori...
Și tot citind, căzui ca prostu-n groapă,
Nu m-am văitat, n-am plâns și n-am zis ,,pâs”,
Dar am văzut, cu litere de-o șchioapă:
,, Atenție! E totul un fake news!”
În luptă cu știrea falsă
(pantum)
E foarte-adevărat, în presă,
Abundă știrea nefondată
Și vraja ei te prinde-n lesă,
Atunci când este comandată.
Abundă știrea nefondată!...
Ca să distingi că e reală,
Atunci când este comandată,
Te cred smintit pentru-ndrăzneală.
Ca să distingi că e reală,
De n-ai voința oțelită,
Te cred smintit pentru-ndrăzneală,
Ești paria pentru elită!
De n-ai voința oțelită,
Când vrei să critici știrea falsă,
Ești paria pentru elită,
Pentru cei dragi și cei de-acasă.
Când vrei să critici știrea falsă,
Să-ți uiți amicii și trecutul!...
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Pentru cei dragi și cei de-acasă,
Ești chiar țicnit... și-ți dau cu șutul!
MOTTO: PĂPĂDIE
BUTOAIELE
Când la concurs, butoaie măricele,
Mici, suple sau burtoase făr' măsură,
S-au întrecut deunăzi între ele,
Pe primul loc ajunse-o vechitură,
Un biet butoi cănit, făr' doage, fund,
Ce-a susținut că-i foarte-atrăgător,
Că celelalte nici nu corespund
Cerințelor impuse și că vor
Să schimbe juriul, reguli din concurs.
Injurii a zvârlit necontenit,
Mizerii pe la spate multe-au curs,
Iar scopul pân' la urmă și-a-mplinit,
Că bârfa-n timp crescut-a, s-a umflat
Și doar butoiu-acesta de jurați
A fost văzut robust, imaculat,
Inteligent, tenace, cu-aliați.
Concluzia e certă: -ți va fi bine,
Chiar „nimeni” dacă ești, de reușești
Ca să manipulezi pe orișicine
Cu tactici, bârfe, vorbe și povești.
Se-aseamănă „sus-pușii” cu-ăst butoi
Cănit, făr' doage, fără fund și cam
Toți cei ce sunt așijderea, la noi
Trăiesc de-un timp ca-n sânul lui Avram.
MELCUL ȘI STICLETELE
Un melc, plecat cu casa-n spate
Pe-ascunse căi, sosi la vamă,
Sperând că pe furiș el poate
S-o șteargă, însă, fără teamă,
Un mic sticlete circumspect,
Recunoscând că-i grangur mare,
Ce-i căutat, căci e suspect,
Alături de-alții, -n cinci dosare,
Dădu alarma; -l arestară
Pe melc, dar într-o bună zi,
Sticletele fu dat afară,
Corupt spunându-se c-ar fi,
Că mită ia de la oricine,
Că niciodată nu-i ajunge,
C-ajută mafia și, -n fine,
Că și-un borfaș îl poate unge.
Destituirea i-a semnat
– Să vezi și tu, și toți orbeții –
Chiar melcul ce fu promovat
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Șef mare peste toți sticleții.
Nimic nu-i nou, am observat,
Că cel ce-i „mare” orice poate,
Pe când cel „mic”, nevinovat,
La noi ia des un șut în spate.
De-avem justiția-n cătare,
Fiind ea strâmbă, oarbă, surdă,
Dreptatea capul spart îl are,
Iar nedreptatea zilnic zburdă...
URSUL ȘI VULPEA
„La spus minciuni ești ne'ntrecut
C-aud: mor, mor și nu mai mori
Și-i păcălești, cum am văzut,
Pe toți, astfel, de multe ori!
În plus, nu pot nicicând să iert
Că toată lumea te susține
Când spui mereu că-i lucru cert
Că eu te-am păcălit pe tine
Și c-ai rămas c-un ciot de coadă
De-atuncea. Ce neadevăr!”
Așa căta o vulpe sfadă,
Luând ea ursul în răspăr.
Tot mormăia, nemulțumit,
Martin, până-ntr-o zi în care,
Sătul, luă la fugărit
El vulpea cea cu gură mare.
De-ar fi pus mâna pe roșcată,
I-am fi văzut superba-i blană
Pe-alocuri smulsă, scărmănată,
Dar vulpea o luă la goană.
Și tot fugind, mâncând pământul,
Ea nimeri, din întâmplare,
În colții unui lup ce-avântul
I-l potoli și-ucigătoare
Fu astă scurtă întâlnire.
Concluzia-i că gura mare
Și vorbele ce-aduc jignire
Ades pot duce la pierzare.
Și îți mai spun, cu voce clară:
Să te abții tu, orișicum,
Când nici dreptatea, bunăoară
Nu e de partea ta nicicum.
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MOTTO: EGO
O SCRISOARE GĂSITĂ
Îţi scriu de-aici, de-afară, ca un soldat de strajă:
A dracu, tu, pirandă, cu ochii tăi de vulpe,
Mi-au spus gagiii jmecheri c-ai fost la râu, la plajă,
Ai fă, nu-ţi fu ruşine cu iarba de pe pulpe?
Îţi admiram pistilul de fragedă zambilă,
Îţi recitam pasteluri d-Alecsandri, babanu,
Voiam să am cu tine o veselă idilă,
A la Cpşbuc, haiosu, sau a la Topîrceanu!
Eu te ştiam narcisă, eu te ştiam garoafă,
Din muşeţel şi troscot îţi împleteam ghirlandă,
Dar iată că te-ndeamnă apucături de oafă,
Păi, tu uitaşi, dilio, că eşti, de-acu, pirandă?
Eu am plecat, ca prostu, să studiez afară,
Să fac o facultate, cu doctorat pe stradă,
S-avem, cu puradeii, o viaţă mai şucară,
Cu Lamborghini-n curte şi euroi grămadă!
Alerg aici, pă Franţa şi dau cu sil vu ple-uri,
Că nu iubesc mangleala, acesta mi-este felu,
Lucrez la căi ferate şi iau, în fund, bombeuri,
Iar noaptea, număr bare din Turnu lu Effelu!
Aflai că bulibaşa Spirache a lu Gaie,
Îţi dă cam des târcoale şi stă cu ochii-n oală,
Să ştii că-l fac omletă, că-l bat ca pe-o tigaie,
Iar tu să stai cuminte, căci treaba e nasoală!
Ştiind că treaba-i naşpa şi-aduce a cocleală,
Să nu te pui, pirando, ca altele-n potecă,
Ai grijă de aramă, de mol şi de haleală,
Dar nu tăia şi capra cazată-n biblotecă!
Convins că-n lumea asta, nu numai câinii latră,
Tu apără-ţi onoarea şi foalele şi blidul,
Să taci, mânca-ţi-aş, mucles, şi să asculţi de şatră,
Căci şatra e în toate, precum, la alţi, partidul!
RECAPITULARE
Am avut pe una, Ana poetesa,
Ce ducea, nebună, criticii cu lessa,
De la soţul dânsei, am, ca amintire,
Nasul rupt în două, prins în două fire.
Am avut pe una, zisă Mirabela,
Cu un trup de divă, faţă ca franzela,
De la soţul dânsei, mare cât un munte,
Am, din tinereţe, trei cucuie-n frunte.
26

Am avut pe una, o chema Cocuţa,
Miere-I fuse vorba, miere şi căsuţa,
Dar, cu concubinul, într-o dură luptă,
M-am ales, pe viaţă, c-o ureche ruptă.
Am avut pe una, pe frumoasa Oana,
Îi pupam, cu vervă, faţa ca icoana,
Dar, amantul dânsei, apărându-şi muza,
Mă lovi în gură şi îmi sparse buza.
Am avut pe una, Geta, suplă, fină,
Scris fiind în ceruri spre a-mi vecină,
Iar, de la vecinul, încleştaţi în trântă,
Am ajuns acasă cu o coastă frântă.
Eu am fost un înger, Făt-Frumosul zeu
Cu elan în sânge de la Dumnezeu,
Da-s convins, de-acuma, că iubirea pură
Face, dintr-un înger, o caricatură!

ŞTIRE ADEVĂRATĂ
În Elveţia, o doamnă
Cumsecade şi corectă,
A jurat, deci asta-nseamnă
Cum că ştirea nu-i suspectă,
Că, pe stradă, cetăţenii,
Ce-au mâncat, probabil, soie,
Ca mai toţi europenii,
Toţi se pârţâie, de voie.
Dup-un pârţ cu mare cântec,
Ştie asta fiecare,
Simţi o linişte în pântec
Şi o mare uşurare.
Tras uşor, cu mare artă,
Şi, de-o muzică, mascat,
Pârţul şi la noi se poartă,
Însă nu-i legalizat.
Ştim, se pârţâe artiştii,
Şefii mari şi şefii mici,
Popii şi epigramiştii,
Mari vedete de pe-aici.
Dar,de e democraţie,
Crăp că n-am o rimă-n “hârţuri”,
Toţi ar trebui să fie,
De acum, egali în pârţuri.
Drept de-aceea, se-nţelege,
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Democrat eveniment,
Am propus o nouă lege,
Să se-aprobe-n parlament.
Cum, prin lege, este lider,
E normal, cu tot onorul,
Să se pârţâie, la liber,
Democratic, tot poporul!
Doar cu-atât, se vede treaba,
Nu primind, mereu, pomeni,
De acum, cu toată graba,
Hai să fim europeni!
Motto: Recrudescență
Să-mi spuneți
Să-mi spuneți dragi prieteni care iubiți cultura
Și care credeți încă în visu-american,
Sau care scrieți versuri în fiecare an,
Ce om din țara asta urăște dictatura.
De ce mustește strada cu iz de mitocan
Și-n fiecare casă se potențează ura,
Să-mi spuneți dragi prieteni care iubiți cultura
Și care credeți încă în visu-american.
De ce nu sunt proteste când s-a umflat factura
Din burtă pe șestache cu vorbe de cancan,
De ce la vot ne ducem ca orice bolovan
Ca să-i votăm tot p-ăia ce stau și dau cu gura,
Să-mi spuneți dragi prieteni care iubiți cultura.
Repetare
Din nou se-ascund gunoaiele sub preș
Ca și-altădată, mama ei de viață,
Că de-am s-ajung la locul cu verdeață
Voi face-apel la Domnul fără greș.
Că fără minte se tot bagă-n față
Lingăi veniți la mierea-n cofăieș,
Din nou se-ascund gunoaiele sub preș
Ca și-altădată, mama ei de viață.
Se-nghesuie că-i vorba de peșcheș,
Ies nume noi de-acum la suprafață
Și toți așteaptă pară mălăiață,
Sau vin hoțește noaptea la cireș,
Din nou se-ascund gunoaiele sub preș.
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Rondel fără vină
Nu e de vină oaia că este prost ciobanul
E-o vorbă înțeleaptă de pe la noi din sat
Și, care spusă zilnic, adânc și apăsat
Îi mai alină oful când dă de greu țăranul.
Cu angarale multe mereu fiind stresat
De unde nu-i de-acolo a dat și el cu banul,
Nu e de vină oaia că este prost ciobanul
E-o vorbă înțeleaptă de pe la noi din sat.
Azi vremurile-s tulburi și noi frecăm manganul,
Ne plângem că trec anii și nu am progresat,
Guvernul de prostie ne-acuză ofensat,
Dar le-amintesc și celor ce tot împart ciolanul,
Că nu-i de vină oaia când este prost ciobanul.
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Motto: Râsul de pe urmă

30

31
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Motto: Crai Vechi

Mă răscolește-un vis în fiecare noapte
Că sunt sătul de lumea asta obosită,
Și în urechi aud întruna șoapte
Ce mă neliniștesc și mă irită.
Încerc s-ascund a sufletului taină
Să o feresc de lume și de prunci,
Că acum, minciuna-i pentru toți o hrană
Și e servită zilnic în cuvinte dulci.
E falsă și perfidă-mbrățișarea
Că nu mai e din inimă pornită,
Nu știm cum e cuvântul, sărutarea,
Nici vorba cât mai e de otrăvită.
Trăim într-o derivă visătoare
Cum n-a mai fost în lume niciodată,
Nu credem în iubire și-n iertare
Că azi, minciuna e încoronată.
VORBE…
Trăind c-o ,,binefăcătoare”
I-a spus soției că este un soare,
Că pentru el, ea, este o lumină
Ce-i face viața dulce și senină.
I-a spus că-i un parfum de floare,
Că e livada lui cea roditoare,
Raza de soare caldă dimineața
Ce-i fericește clipele și viața.
Că-i tot ce are cel mai drag și sfânt,
Atât în cer și aicea pe pământ.
Că e un talisman fin din agate
Și aripile lui de zbor și liberate.
Și i-a cerut să-l creadă și să nu se mire,
Că-i aierul ce vrea să îl respire.
Că-n viața lui, e cea mai importantă.
La fel, cum i-a jurat aseară, la amantă.

EU NU MAI CRED
Sunt speriat de lume de o vreme,
Sunt speriat de tot ce spun și scriu,
De vorbele ce vin să mă îndemne
Că nu știu cât îs mort și cât îs viu.
Eu nu mai cred în cei care ne spun:
Că-ntotdeauna, câștigă cel mai bun,
Că azi, nu e o datorie de onoare
Să mai pui preț pe cinste , pe valoare.
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Eu nu mai cred în cel ce văd că geme,
Eu nu mai cred în vorbe și în scheme,
În jurăminte și în Breaking news
În ordine și-n sfaturi care vin de sus.
Nu cred în emanați și-n cei cu-arginți,
Încep să mă-ndoiesc chiar și de sfinți,
Nu cred în mine și în vorba bună
Când văd atâtea mostre de minciună.
Nu cred în unii că sunt un găgăuță
Și că m-aș trage sigur din maimuță,
Că unii-s foarte răi și alți-s foarte buni,
Că unii sunt normali și-ații sunt nebuni.
Sunt speriat de tot ,,ce-i tras de păr”,
Fiindcă minciuna e pe post de adevăr.
Motto – ploaie de vară
DRUM(B)EȚIE
Vorbeam așa,-ntr-o seară, când programam vacanța,
Să mergem astă vară, la mare, la Constanța.
Al meu iubit propune să o luăm pe mama,
Iar asta presupune că va începe drama.
Mereu e mofturoasă, fudulă, bat-o vina!
Nici n-am plecat de-acasă, ea vrea în Bucovina.
Și fix după trei zile de soare și de plajă
Eram la mănăstire, cu soacra stând de strajă.
Odată-ncepe-a scoate, tot răscolind bagajul,
Batice si capoate, urma pelerinajul!
Începe ritualul, bocitul sub icoane...
Păcate-aveam cu carul și-mi trebuiau canoane.
Îmi zvârle cam în scârbă. – Îmbracă-te, fetiță,
Doar n-ai să intri-n slujbă cu cracii goi,-n fustiță!
Și baba ne-a lăsat lângă catapeteasmă.
-Voi stați la închinat, mă duc s-aduc agheasmă.
Ș-apare peste-un ceas c-o sticlă de licoare.
-Am fost la parastas, dar am agheasmă mare.
Iau coana de o toartă și nu-i venea să creadă
Cum o conduc spre poartă, ținând-o să nu cadă.
Ajunși într-o parcare, scot dopul de hârtie.
-Ce-ascunzi aici, matale? - E... vin de liturghie.
Pe loc am înțeles unde era pricina,
De ce se tot voia popas în Bucovina.
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NEAJUNSURI MASCULINE
Când ești în valurile tinereții,
Amorul viu în suflet îți pătrunde
Și ai cu ce, cu cine... dar ai unde?
Aceasta-i prima întrebare-a vieții.
Se scurge-ncet vremea în calendare
Și când credeai că totul este bine,
Ai unde, ai cu ce... dar ai cu cine?
Așa se naște-a doua întrebare.
Ajuns la vârsta de pensionare,
Tu simți că ești în stare de orice,
Iubirea chiar devine-o provocare
Și ai cu cine, ai unde... dar cu ce?
Constați acum că zbuciumu-i prea mare
Să dai răspunsuri false la-ntrebare.

BUCURII ESTIVALE
La piscină sau la mare,
Stând întinse pe nisip,
Sunt mai multe domnișoare
Care poartă numai slip.
Pun prosopul după soare,
Mai flirtează cu un tip...
La piscină sau la mare,
Stând întinse pe nisip.
Le filmez pe fiecare
Și le mint în fel și chip
Că le fac o promovare
Pentru un videoclip
La piscină sau la mare.

Motto: Veni, vidi, vici
SCRIITORII VREMURILOR NOI
Atunci când nu ești priceput
Și n-ai idei în scăfârlie,
E greu, e de neconceput
Ca să scrii cărți în pușcărie!
Și totuși, unii infractori,
Lipsiți de har, fără chemare,
Devin celebri scriitori,
După ce-ajung la închisoare!
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Căci dacă scrii, închis când ești,
Faci mai puțină pușcărie
Și de nu poți, atunci găsești
Pe cineva să ți le scrie!
Tu faci atât: le iscălești
Și să eviți orice belele,
Ar trebui să le citești,
Să afli ce e scris în ele!
Aceste cărți nu-s ale lor,
Chiar dacă sunt de ei semnate
Și clar ne este tuturor
Că-s de la alții cumpărate!
Eu spun, repet, dar în zadar,
Pentru că nu mă pot abține;
La mijloc e un joc murdar
Și mie nu-mi miroase bine!
Sloganul vechi, deci, se menține,
E drept, modificat ușor:
Armata face om din tine
Și pușcăria - scriitor!
Și eleganți de vreți să fiți,
Așa, măcar câteodată,
Justiției să-i mulțumiți,
Că, încă, e la ochi legată.
AVEM ȚARĂ DE VÂNZARE
Foaie verde măr rotat,
Am scos Țara la mezat
Și o vindem la bucată,
Foaie verde, foaie lată
Și o vindem la hectar,
Pentr-un Leu sau un Dolar;
Vindem fabrici și uzine,
Codri seculari și mine,
Case, stațiuni, palate,
Căi ferate, combinate,
Vindem lanuri și podgorii,
Vindem țărmurile Mării
Și-am vândut livezi și munți,
Pentru-o mână de arginți;
Vindem stațiuni termale,
Vindem ape minerale,
Vindem dealuri cu livezi,
Vindem turme și cirezi,
Gări, pământ, păduri, pășuni,
Zestrea noastră din străbuni;
Vindem șesuri și câmpii,
Sonde și rafinării,
Vindem până și copii,
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Ca în țara nimănui
Și-am vândut și am tot vinde,
Dar nu mai avem de unde ...
Și dacă, totuși, mai doriți
Și altceva să târguiți,
Din zestrea noastră-mpuținată,
Grăbiți-vă că, deîndată,
După sfârșit de Cireșar,
Închidem pentru inventar,
Deși nu-s sigur c-o s-avem
Ce să mai inventariem!

SOACRA
Cu soacră-mea mă port frumos
Și nici nu-i trec pe dinainte,
Căci mușcă, deseori, prin dos,
Deși nu are niciun dinte!
Îi cumpăr flori de ziua ei
Și vin din soiul care-i place,
I-am oferit basma, cercei,
Dar nu pot s-o-mblânzesc - și pace!
Chiar și-n sezonul estival,
Deși nu știe să înoate,
Cu mine-o iau pe Litoral,
Căci, cine știe, poate, poate!
Cu dumneaei, bătu-o-ar vina,
Am fost, deși nu prea voia,
La târg, pe muntele Găina ...
Și tot nu am scăpat de ea!
Am dat anunțuri la ziare,
Nici nu mai ~tiu de câte ori,
Că ofer soacră-n bunăstare Și totuși n-au fost amatori!
Am doi vecini, e drept, glumeți
Și când ne-ntindem la taclale,
Îmi spun: știm noi niște racheți
Care lucrează pe parale!

MOTTO : DIN CÂND ÎN CÂND
AȘA CEVA...
,,-Război în Ucraina? Ce minciună!
C-am atacat spitale, grădinițe,
Când căutam, de fapt, un club de fițe,
Cu muzică ce-n bubuit răsună...
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Auzi poveste! C-am fi dat ,,bobițe",
Lovind copii cu mamele-mpreună,
Ce nu puteau durerea să și-o spună,
Obraji în lacrimi, sânge pe șuvițe...
Dar cum să spui asemenea prostii?
Noi ținem la prieteni și copii,
Chiar vrem să scoatem asta la iveală.."
Asa ceva doar ,,țarul " poate face...
Aștept ca marii iubitori de pace,
Să pună de-o ,, manevră " specială!

RONDELUL LUI BORCEA
Sunt Borcea, tăurașul, de toți recunoscutMă țin închis la ocnă, că-s prea periculos,
O damă când mă vede cât sunt de arătos,
Îmi sare-n brațe goală și pruncu-i conceput!
Nu iert ce-mi pică-n mână ( mă rog, ceva mai jos!),
În arta tăvălelii sunt foarte priceput...
Sunt Borcea, tăurașul, de toți recunoscutMă țin închis la ocnă, că-s prea periculos.
Acasă când voi merge, e rând deja făcut,
N-am să refuz nici una, că de, nu e frumos...
M-aștept și la un premiu: ,,Bărbat Merituos”,
Că vezi, natalitatea în țară a scăzut!
Sunt Borcea , tăurașul de toți recunoscut...
JOI
În podeţul de la şură, sus pe fânul parfumat
Proaspăt adunat din coastă, s-a improvizat un pat,
Unde tânăra Maria, dornică de-mbrăţişări
Azi se vede pusă-n faţa unei alte provocări.
Ignorând total scaieţii, rătăciţi acolo-n fân,
Rând pe rând când sclav e unul, este celălalt stăpân…
Radiind de fericire, fata-i tare bucuroasă
- Ah, ce bine e Ioane!…, ah, ce sculă noduroasă…
Eşti bărbat adevărat.., oh…, eşti nemaipomenit,
Ţine-o, nu te-opri Ioane…
- Cred Marie c-ai geşit,
Eu sunt George, nu-s Ion, Geoge, fiul lui Ştefoi…
- Bată-te norocul George, am crezut că azi e joi!
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Motto: şah şi mat
Mercedesul
Am trăit o întâmplare
Din acelea ce-s mai rare.
Am citit într-un ziar
Un anunţ incendiar:
”Vând un Mercedes, de-l vrei,
Două sute zece lei”.
Ca să nu fiu înşelat
Eu un telefon am dat.
– Ce este cu-această sumă
Doamnă, nu cumva e glumă?
Şi să fie „fake news” oare,
Anunţul mai stă-n picioare?
– Este-aşa cum ai citit
Şi-l vând la primul venit.
Iute eu m-am îmbrăcat
Şi la dânsa am plecat.
– Soţul meu a decedat
Şi-n testament e redat
Tot ce el mie îmi lasă,
Bani, bijuterii şi casă.
Mercedesu-l vrea vândut
Iar banii ce-am obţinut,
O măsură aberantă,
Să îi dau toţi la amantă.
Eu însă din răzbunare
Nu-l vând cu o sumă mare.
Ieri din bloc când am ieşit
Pe poştaş l-am întâlnit.
– Soţia e-acasă oare?
Un mandat poştal ea are.
Mă duc să-i dau dumneaei
Două sute zece lei.
Ştiri (Gazel)
Credeam că adevărul e-n ziare
Demult am încetat să mă mai mir,
Când vreau să mint frumos pentru-avansare
De la TV şi din ziare mă inspir.
Minciuna sta cu regele la masă
Acuma la TV e musafir.
Ziarele de azi mai greu se vând
Dar ziariştii tot mai abitir.
Citeam că băutura te omoară
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De-atunci... nu mai citesc, nu le dau gir.
Aflăm c-o duc mai bine-n închisori
Te-ntrebi adesea cine e martir.
Măriri de pensii la TV se-anunţă
Este târziu, sunt mulţi în cimitir.
Reclame mincinoase ne inundă
Că-mi vine să mai scap câte-un „sictir”.
La meteo vesteşte vijelii
Noi avem parte doar de un zefir.
Când se-anunţă-o ştire „explozivă”
Teroriştii mai să intre în delir,
După o oră-apare ştirea „bombă”:
O divă a făcut un chilipir.
Ştirile zilei
Nimeni n-a fost împuşcat,
Nimeni nu s-a înecat,
Nimeni n-a căzut în gol
Nu a fost niciun viol.
Nicio divă în Dubai
N-a „spart” mia de parai,
N-a fost niciun accident
Nicio ceartă-n Parlament.
Nici explozie în bloc
Nici bătăi pentru un loc,
Nimeni n-a fost condamnat
Niciun furt nu-i semnalat,
Nimeni n-a dat în vreo groapă
Adâncă, plină cu apă,
Poate o să vă amuze
ProTV şi-a cerut scuze.

Motto: Transparențele înșeală
Lăutarul
(Sonet fabulă, in memoriam N. Labiş)
Ştiind ce bine cântă lăutarul,
Temându-se că o să îi întreacă,
Amicii lui îl cheamă să petreacă
O seară, ca să-i consfinţească harul.
Au stabilit, din timp, ca, până pleacă,
Să-l ameţească bine cârciumarul,
Apoi, la ora când trecea mărfarul,
Un şuier trist sfâşie Valea Seacă…
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Ajuns la Domnul, bietul om întreabă:
-De ce m-au pus pe şine, ca-n copaie?
Când nu aveam să plec atâta grabă?
-Deşi n-aveai cu ucigaşii treabă,
În lumea ta barbară, Nicolae,
Fii mulţumit că n-ai mâncat bătaie!
Rondelul preţurilor
Oh, preţurile cum mai cresc,
Crezi că-i doar zvon, dar socoteşti,
De vrei să supravieţuieşti,
Cât costă grâul românesc.
Măcar coliva s-o-ncropesc,
Nici vorbă de pomeni crăieşti!
Oh, preţurile cum mai cresc,
Nici nu apuci să socoteşti…
O casă de vreau să-mi clădesc,
Chiar prin eforturi nefireşti,
Abia-ţi ajunge, socotesc,
O prăjitură să plăteşti:
Oh, preţurile cum mai cresc!

Reclama
S-a anunţat pe reţele,
Chiar şi la televizor,
Că la tigăi de cinci stele
Avem un câştigător.
Toată lumea urmăreşte,
Pe ecrane-i tot poporul,
Tot românul se-mbrânceşte,
Să vadă câştigătorul.
Astfel viaţa chinuită
Cu o rablă de maşină
Va fi, de-acum, răsplătită
Când va urca-n limuzină.
Parcă-mpins de Nostradamus
Vine să-şi ridice miza
Însă, sub hipotalamus,
Îl înţeapă hipofiza…
I s-a spus că premiul este,
Bineînţeles, tigaia
Cea râvnită de neveste
Ca, de Patzaikin, pagaia!
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E înaltă, spaţioasă,
Poţi sta-n ea, ca-ntr-o odaie,
O adevărată casă,
Cadă-n care îţi faci baie!
Divină în expediţii,
Fie soare, fie ploaie,
Chiar de cad meteoriţii,
Te protejezi cu-o tigaie.
Vin să te fure bandiţii
Şi genunchii ţi se moaie,
N-ai nevoie de muniţii:
Îi pocneşti cu o tigaie!
Te-ai pus naş, că ai ambiţii
Şi nu vrei s-o faci de oaie,
Fără să faci repetiţii,
Botezi copiii-n tigaie.
Nu-ţi dă vot alegătorul,
Nu-i decât un foc de paie,
Dacă-l iei cu binişorul :
Buletinul, la tigaie !
E nedrept judecătorul
Cu verdictul când te-ndoaie,
Ia-l cu încetinitorul
Şi jură-te pe tigaie!
Vrei să pleci în croazieră
Şi nu ai nicio leţcaie,
Nu ai ncio barieră
Îmbarcându-te-n tigaie.
Chiar de se scufunde iahtul,
Când se va ciocni de gheaţă,
Lasă altora infarctul,
Tu-n tigaie, scapi cu viaţă.
Vrei s-arăţi că tu, balcanic,
Sperii Estul, sperii Vestul,
Cu tigaia ta, vulcanic,
Escaladezi Everestul
Şi, încins precum o plită,
Strigi că toate sunt gunoaie,
Viaţa merită trăită,
Dacă-ţi faci rost de tigaie!
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Moto: În Bucovina cea frumoasă
Împliniri
Aleșii noștri-s patrioți,
În țara noastră nu sunt hoți.
Her președinte, minte trează,
Zi și noapte tot lucrează.
Țăranul se îmbogățește
Economia înflorește.
Vecinii noștri ne-ndrăgesc
Colaborăm, în mod firesc.
Partenerii ce-au venit
Ne ajută, negreșit,
Cu tancuri și alte mijloace,
Să avem în țară pace.
Nivelul de trai l-am dus
Tot din ce în ce mai sus.
Suntem o țară mult iubită
Și o națiune fericită.
Din ciclul„ Ion Creangă, contemporanul nostru”
Poveste
după Ion Creangă
Vă prezint, de astă dată,
O poveste minunată,
De la Creangă preluată
Fără cu: A fost odată…
O poveste năzdrăvană,
Din lumea contemporană:
Trăiau în gospodărie
Omul, soacra și-o soție.
Și un bebe mai era,
Ce e drept mereu dormea.
Trăiau nu prea fericiți
Dar de viață, mulțumiți.
Într-o zi, soacra nătângă,
Brusc a început să plângă.
Fata, când a observat-o,
Repede a întrebat-o:
-Ce e mamă? Ce-ai pățit,
De în plâns ai izbucnit?
-Draga mea, năpastă mare,
Tu vezi drobul cel de sare?
Dacă mâța l-ar mișca
Drept în cap el ar cădea
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La odorul ce visează!
Judecă, ai mintea trează!
-Vai, mămucă, vai de mine!
Ai dreptate: Nu-i a bine!
Porni și ea să bocească,
Lacrimi mari să slobozească.
Bărbatul, când a venit,
Pe-amândouă le-a găsit,
Plângând fără încetare
Privind drobul cel de sare.
Cu jale i-au povestit
De ce în plâns au pornit.
Dar acest bărbat nu este,
Ca acela din poveste.
El, cumplit s-a speriat,
De ce nu s-a întâmplat.
Ieși iute în pridvor
Strigă tare:-Ajutoor!
Și a apărut pe loc
Omul cel cu oboroc.
-Te ajut, cum să nu, frate,
Dă-te nițel la o parte!
Să-mi duc oborocu-n casă,
Știi că-n soare nu se lasă!
A venit apoi cu carul,
Să-l ajute și rotarul.
Multă vreme-au muncit
Până-n casă l-au proptit.
Auzind el, tărăboiul,
A venit cel cu țăpoiul.
Repede i-a oferit
Ajutor neprețuit:
-Ca să câștigi tu războiul,
Te înarmez cu țăpoiul.
În țăpoi pot sprijini,
Soața, soacra, orice-ar fi!
Nu trecu mult timp și, iaca,
Veni omul cel cu vaca.
Doamne, cât au chinuit-o,
În odaie-au grămădit-o!
Omul nostru, gospodar,
În casa lui, așadar,
Era foarte fericit!
Partenerii au venit,
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Să le facă la toți loc
Sta în ușă, drept sub toc.
A văzut că mâța vine.
-Nu e loc și pentru tine!
Tu nu vezi că în frăție,
Toți au vrut la noi să vie?
Plecă mâța, dând din coadă.
-Vai, da ce lume neroadă!
Doar bebe mereu dormea,
Nici un necaz nu vedea.
Educație cu fake news pentru copii
Ograda cu bucluc
O poveste mai ciudată
În ogradă întâmplată
Eu vă rog s-o ascultați!
Ce-am greșit să corectați!
Un curcan o ia de mână
Pe o rață mai bătrână.
Un motan vrea să-l împungă
Pe un ied cu coada lungă.
De pe gard, o râmă mare
Se ridică în picioare
Și atentă, tot privește
Vrăbiuța cum pășește.
Iar un porc a prins în gheare
O gâscă ce zbiară tare.
Un șoarece înaripat
Stă de-o bârnă atârnat.
Un boboc dă din copită
Un melc fuge și s-agită.
Un cal piuie de zor
Și nechează-un puișor.
O căpriț-a mieunat
Anunțând că s-a ouat.
Mânzul scheaună cumplit
La un deget s-a lovit.
Un dulău face mac,mac
Un iepure cotcodac.
Un cățel mănâncă iarbă
Și o cloșcă dă din barbă.
Un pisoi, tot lipa lipa,
Scutură mereu aripa.
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Doi purcei penele-și scot
Găina s-a șters pe bot.
În lanț latră un godac
O iapă zboară-n copac.
Dă cu ciocul un vițel
Și mugește lung un miel.

Motto: Flori de mac
1.Farsa lui bunicu
Într-un cătun, la marginea pădurii,
Pe când era bunicu pădurar,
Îmi tot spunea, că fluturii iubirii
Veneau seară de seară pe la bar.
M-am tot gândit, aproape-o săptămână
Cum să fac să-i prind în plasă.
Şi-am fost la bar o-ntreagă lună,
Aflând apoi, c-a fost o farsă.
Râdea în hohote bunicu...
A râs şi buna, cu mult haz,
S-a tăvălit pe jos tăticu,
Numai mămica făcea caz.
-Ce-aveți cu fata? Vin la mama!
Frumoasa mea cu ochi ca mura,
Bețivii ăştia nu-şi dau seama,
Că au cam întrecut măsura!

2. De "râsul curcilor"
Atunci când vor zâmbi salcâmii
Şi florile de măr se vor sfârşi,
Abia atunci, misterul omenirii
Pesemne, se va desluşi.
Suntem intoxicați cu falsitate
Crezând în reportaje şi în filme,
Dar ne scăldăm în laşitate
Şi am ajuns demult pe culme!
Am tot crezut că face plopul mere
Pe timpul comuniştilor,
Dar din minciuni să faci avere
E prea de "râsul curcilor!"

49

3. Fake News
-Doamnă dragă, aveți covid.
( mi-a spus asistentu-aseară)
-V-am făcut un test rapid
Şi-a ieşit cu foc şi pară.
-Vai dom'ne ce bucurie,
Să mai rămân la spital!
Dacă vrei ți-l dau şi ție
Şi-l testăm săptămânal.
N-am terminat vorba bine,
Mi-a prescris un PCR
Şi apoi, ca prin minune...
N-aveam foc, aveam doar jar.
Motto :,,Umorul te menține tânăr!’’
Declarația unui fizician-pedagog
Când în mișcare eu eram,
Ea sta în cadrul unui geam…
Strângându-mi forțele grămadă,
Am intrat la ea-n ogradă…
Viteza mea de deplasare,
Fiind accelarată tare,
N-am mai ținut nici cont de masă
Și m-am trezit în a ei casă…
Dar am rămas mut în repaus,
Că-n mintea mea era un haus
Și n-am avut nimic a spune,
Că ea era fata minune…
N-am stat prea mult în inerție,
Că-s fizician de meserie
Și aplicând o forță mare,
Am reușit o deplasare
Și m-am apropiat de ea,
S-o-ntreb discret dacă mă vrea…
Și-ntr-o mișcare circulară,
Am sărutat-o-ntâia oară…
Iar ea c-o forță centrifugă,
M-a alungat, m-a pus pe fugă…
Dar i-am propus, ca fizician,
S-o meditez măcar un an…
Folosind forțe de frecare,
A rezultat căldură mare
Și am ajuns lin, în punctul G,
Acolo unde tare frige…
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Ea s-apucat de învățat
Și doi de zece a luat:
Unul la Fizică, ușor
Și un alt zece în amor…
Declarația unui tanchist
Cum stam de santinelă-n post,
Mă tot gândeam ce slab am fost,
Că am ajuns ultimul prost
Și n-am în viață niciun rost…
Când m-am urcat pe o tanchetă,
M-am tot uitat printr-o lunetă
Și te-am văzut fată cochetă,
Cum te spălai într-o chiuvetă…
Dar nu-mi dădeai voie să sper,
Că tu umblai prin cartier,
După un tânăr ofițer,
Care avea doar revolver…
Eu îți trăgeam des, foc, cu foc,
Cu vorbe dulci, cu busuioc,
Că poate voi avea noroc,
Ca să te mângâi pe mijloc…
La câte gânduri îmi adun,
Aș vrea doar un cuvânt să-ți spun:
Că te doresc, ca un nebun
Și-mi spăl mereu țeava de tun…
Având un tanc și-o mitralieră,
Eu te voi lua ca prizonieră,
Te-oi așeza pe-o somieră,
Să ne iubim în premieră…
Dar m-am gândit că-i ințelept,
Să-ți strângi șelinilele la piept,
Iar eu cu tunul în unghi drept,
Comanda ta să o aștept…
Nu am nevoie de-alte muze,
Îmi sunt destule-a tale buze,
Ca să-ți dau jos doar niște bluze,
Să-ți trag vreo câteva obuze…
Iar la sfârșit, să-mi și cer scuze…
Declarația unui electrotehnist
Având plin de electroni,
Chiar la mine-n pantaloni,
Ți-am atins ai tăi piloni,
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Așteptând ca să-mi ordoni,
Să-ți trimit un flux mai mare,
Cu sensul de avansare,
Într-o dragoste ce are
Și dorințe și pudoare…
Intensitatea de-un amper,
Mă îndemna totuși să sper,
Că ce-ar urma poate să-ți cer,
Nu-i pentru tine un mister…
Că-ți furnizam prin conductor
Curent electric, cu mult spor,
Doar ca să-mi simți al meu fior,
Ce-i plin de îndoieli și-amor…

Câmpul magnetic nou creat,
Pe dată ne-a apropiat,
Pupându-ne neîncetat,
Până ce ne-am înfierbântat…
Cum eu eram generator,
Iar tu erai consumator,
Ți-am spus ce mult eu te ador
Și te-am chemat în dormitor,
Că nu degeaba te-am curtat…
Având dinamu-nfierbântat,
Noi repede ne-am și cuplat
Și iute am căzut, la pat…
Povestea s-a mai repetat…
Motto: BĂTRÂNUL OŞAN
1.BABA ORIŞICÂŢI ANI ARE,
TOT MAI VREA SĂ LINGĂ SARE
La un bal cu periniţă,
Cu bătrâni de veche viţă,
Scriitorul şi-o artistă,
S-au pupat pe o batistă...
La cenaclu, îl atrase,
Două babe mai focoase.
L-au chemat la balul lor,
Balul pensionarilor,
Prospătură să existe,
Să se fălească l-alte babe,
Că au descoperit noi piste,
Şi încă n-au ajuns chiar gloabe.
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Zbura cu fusta încreţită,
Cu ghetuţe largi, comode,
El o-ameţea la învârtită,
Şi-o bucura cu nişte ode.
Un pic nu l-a lăsat din mână,
Şi cum era gerontofil,
Chiar i-a venit la îndemână,
S-o cucerească-n al său stil.
Cum au dansat întreaga seară,
Vârstnica se umplu de vise,
Sătulă de viaţa-amară.
Escrocul multe îi promise...
El strânse vinul rubiniu,
Ce mai rămase, pic cu pic,
Ca să îl aibă preludiu,
Căci bietul scrib era calic.
Nu-i prea plăcuse ce văzuse,
Dar n-amână de azi pe mâine,
În scriitor nădejdea-şi puse,
Încă mânca bărbaţi pe pâine.
O puse pe o bicicletă,
(Căci scribul nu avea maşină),
Ea sta pe şa, el pe baretă,
Şi pedala-n seara senină.
Când au ajuns la ea acasă,
Băbuţa-i cânt-o partitură,
(Că avea muzica la bază)
De la o faină uvertură.
El îi compuse o canţonă,
Băbuţei ce intrase-n horă...
El un malac iar ea mignonă,
El cam minor şi ea majoră.
Dar ştiţi care era necazu´?
Ea-i vaccinată şi el nu,
Căci era antivaccinist,
Scriitorul futurist.
2.DOR DE DOR ŞI DE HUMOR
Uneori, mai mor de dor,
Şi nu-mi e de loc uşor.
De ce oare mi-este dor ?
Nu ştiu, şi-atunci de ciudă mor...
Să fie oare de Humor?
53

Ştim că nici urşii călători,
Nu găsesc miere chiar când vor
Şi mormăie, -”Mor,mor, mor, mor,
De miere nu mai pot de dor!
Hai că e miere la Humor!
Dorul lor vine din stomac,
Al meu, e zgândărit de-un drac...
Nu ştiu ce-ar trebui să fac,
De dorul chinuit să scap.
Dar sper s-astâmpăr al meu dor,
Cu fete faine din Humor.
Dorul meu din suflet vine !
Şi nu supără pe nime.
Dorul e secretul meu,
Ce mă chinuie mereu.
Sunt urmele de alean,
La un bătrânel sărman.
E vremea să mă mai gândesc,
De-acuma să mă stăpânesc !
Să nu mai plâng că mor de dor,
Căci vine vremea,... chiar să mor…
Mă mulţumesc deci, cu...umor.
Iar dacă nu pot nici să mor,
Şi nici să mă adap cu dor,
Mă răzvrătesc şi-n codru-alerg!
Pe dracu-alerg…,abia de merg!…
Dar am să merg, de-ar fi să mor,
Până la Gura de Humor.
3.POVESTEA PĂSĂROIULUI AMOREZAT
Uit de “pasărea din mână”...
O, ce pasăre-n lumină!
Întind aripa-n în hazard,
Să prind pasărea din gard.
Zboară! Mândră, triumfală,
Ciripind cu voce lină :
-Stai cu pasărea-ţi legală !
C-azi m-a invitat la cină,
“Păsăroiul cu piscină!”
Dar piscina, ce să vezi,
De îţi spun n-o să mă crezi,
Era doar râul Moldova,
Ce trece lângă Humor,
Peste care-i zbor uşor.
***
Hârjonind pe o crenguţă
Să se-ncingă olecuţă,
Vine-o ploaie din senin.
Din cerul cu norii plin.
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Zice el : -O, nu-i nimica...
În preludiu cu amica,
Se-udă bine...”păsărica...”
Şi după ceva bucate,
Păsăroiu-i urcă-n spate…
În doi timpi s-a plictisit
Şi în râu o-a asvârlit...
Mâine, cu-alta o să vină,
La “piscina” lui la cină.
Ăsta fuse-al meu hazard,
De vreau păsări de pe gard...
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