Asociația Culturală Revista „Izvorul Someșului”
Primăria Comunei Șanț – jud. Bistrița-Năsăud
Uniunea Epigramiștilor din România

FESTIVALUL NAȚIONAL DE EPIGRAMĂ
„LA IZVORUL SOMEȘULUI”
Ediția a II-a, 29 august 2022 – ediție online
Tema concursului : „Rea/rău/răi… de plată”
Juriul de la secțiunea EPIGRAMĂ:
• Constantin MOLDOVAN
• Florin ROTARU
Juriul de la secțiunea PARODIE:
• Petru-Ioan GÂRDA
• Lucian PERȚA
Secretar: Grigore COTUL
Cerințele au fost:
- La secțiunea epigramă: 2 epigrame la temă și 2 epigrame la temă liberă;
- La secțiunea parodie: o parodie după poezia „Rea de plată” de George Coșbuc.
Participanți: 43 la epigramă și 28 la parodie.
Rezultate la secțiunea EPIGRAMĂ:
Nr.
lucrare
12.
24.
14.
3.
19.
38.
8.
27.
34.
4.
20.
18.
41.
29.
10.
17.
39.

Numele și
prenumele
Nicolae Bunduri
Ioan Toderașcu
Laurențiu Ghiță
Ion Moraru
Ioan Mamaische
Grigore Chitul
Gheorghe Cireap
Gheorghe Bâlici
Ion Diviza
-

Motto
Dacă nu curge, pică
Motocoasă
Danț în Șanț
Crai
Poate... râsul ne salvează!
Bun de plată
Vin cu dor, la izvor!
CĂZUT ÎN ȘANȚul CU UMOR
O fâșie nesfârșită…
Soarele toarnă jăratic…
Per aspera
Panta rhei
Plata în natură
RADIOCLANȚ
TRANSILVANIA
Enciclopedie
MOTOROLA
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Media

Premiul

8,50
8,38
8,25
8,13
8,00
8,00
7,88
7,81
7,81
7,63
7,63
7,50
7,38
7,31
7,25
7,25
7,25

I
II
III
M1
M2
M2
M3

Pr. spec

Pr. spec

1.
25.
9.
32.
43.
16.
31.
40.
23.
7.
35.
36.

-

30.

Toader Dorel Bazga

2.

-

22.

-

37.

-

21.

-

28.
42.
11.
33.

-

5.

-

6.
13.
15.

-

26.

-

-

Sapere aude
Harpagonul
Șențaru Nămolete
E rău cu răul
Vreme trece, vreme vine…
Colea jos sub cer senin
Plata înainte
Rodna Nouă
Răsplată
Floare de colț
Ecouri tematice
Cu taxă inversă!
Pentru-o datorie veche,/
Ești fudul de o ureche…
N-am fost în Șanț, și cu regret o
spun…
Crai vechi
Nici moartea nu e gratuită, ea te
costă viața!
Viaţa este un vis, dar a visa nu
înseamnă a trăi
Fulg de păpădie
SORESCU
Uneori ai succes,… iar alteori înveți.
Darul Hordoului
Aș vrea să cred că ar mai fi o
șansă…
Hop și eu!
Printre-atâtea adevăruri…
Inginerul inventator
Să râdem deci - de tot, de toți, de
toate…

7,19
7,19
7,13
7,13
7,13
7,06
7,06
6,94
6,81
6,75
6,69
6,63
6,38

Pr.spec

6,06
6,06
5,94
5,81
5,81
5,69
5,56
5,50
5,31
5,25
5,00
5,00
Descalificat

Note:
Grupajul cu nr. 26 a fost descalificat din cauză că epigramele la temă liberă au mai fost
trimise la Concursul de epigramă „Smiling City” – 2022 și se regăsesc pe site-ul UER;
La grupajele la care motto-ul a fost un catren s-a luat (în tabel) doar primul vers;
Concurenții care s-au clasat pe podium la ambele secțiuni vor primi premiul cel mai mare
obținut și ambele diplome.
S-au acordat 3 premii, 4 mențiuni și 3 premii speciale pentru epigrame evidențiate de juriu:
• Premiul I – 400 lei
• Premiul al II-lea – 300 lei
• Premiul al III-lea – 200 lei
• Mențiunile și premiile speciale – 100 lei fiecare.
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Grupajele câștigătoare:

Premiul I
Nicolae Bunduri
Brașov
Tema: „Rea/rău/răi… de
plată”
RĂU DE PLATĂ, PE
CENTURĂ
Pe o centură mai „fierbinte”,
Să-ncep cu o fetiţă, „treaba”,
Eu nu-i dau banii înainte...
Că poate o plătesc degeaba.
PRIN COMPENSAŢIE
Spun cu inima curată,
Fără multă tevatură:
Soacra nu e rea de plată,
Dar s-o vezi ce rea-i de gură!

Temă liberă
CASA CU DOI ROBOŢI
În baza unui vechi atu,
Soţia mea - din inerţie,
Când sunt plecat se ceartă cu…
Robotul de bucătărie.
AM O PROBLEMĂ CU
PRIMĂRIA
Având problemă cam spinoasă,
Mi-a zis primarul plin de bani:
Mai aşteptaţi, vă sun acasă!
(Şi eu aştept... de şapte de ani).

Premiul al II-lea
Ioan Toderașcu
Costești, Vaslui

Premiul al III-lea
Laurențiu Ghiță
București

Tema: „Rea/rău/răi… de plată”

Tema: „Rea/rău/răi… de plată”

RĂI DE PLATĂ
Împrumutând vecinii de sub noi,
Nu bănuiam să-avem așa osândă;
Ca să ni-i dea, în rate, înapoi,
Am fost de-acord să le plătim...
dobândă!

NU MAI EXAGERAȚI!
Cum s-ar fi spus că sunt cam rău de
plată,
Tocmesc, ca să mă scape de blestem,
O zână cu baghetă fermecată
Şi-i mulţumesc! Cu plata... mai
vedem.

DUPĂ HOTĂRÂREA
JUDECĂTOREASCĂ
Casa lor va fi-n curând,
În mod sigur, confiscată;
Răi de plată, ani la rând,
Sunt, în fine... buni de plată!

DIVA, LA SHOPING
E-o clientă răsfăţată,
Care controverse-adună:
Unii zic că-i rea de plată,
Alţii zic că-i numai bună!

Temă liberă
Temă liberă
PLANURI DE VACANȚĂ
Visam la valuri ce sărută plaja
Și se retrag, agale, înapoi,
Dar, iată, Arafat ne rupe vraja,
Că, iarăși, vine valul peste noi...
Miss EPIGRAMA
Să fie grațioasă și șarmantă,
Precum ar fi o tânără cu nuri,
Să aibă prozodie, rime, poantă,
Sau, mai pe șleau, să n-aibă...
vergeturi!
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SFAT METEO
Pe galben cod de arşiţă, te-ascunde
În crâşmă, cu o bere şi adastă,
Că-i mult mai sigur ca acasă, unde
A fost emis cod roşu, de nevastă!
AMBIȚII LOCALE
Cu epigrama-având succes real,
Iar Şanţul agreând deplin reţeta,
Localnicii mai pun de-un festival,
Ca să impună lumii... „şanţoneta”!

Mențiunea I
Ion Moraru
Independența, Galați

Mențiunea a II-a
Ioan Mamaische
Botoșani

Tema: „Rea/rău/răi… de
plată”

Tema: „Rea/rău/răi… de plată”

UNEIA, ACUZATĂ
CĂ AR FI RĂU PLATNICĂ
Cu nimica, niciodată,
Nu astupi a lumii gură...
Fata nu e rea de plată
Doar c-o face… în natură!

GARANȚIE ÎN AMOR
Întrucât e rău de plată,
Nu l-a vrut nici de amant
Și i-a spus ca, altă dată,
Să-și aducă... un girant!

„EROUL” ROMÂN
Fi-ndcă n-a plătit, e riscul
Să îl execute Fiscul.
Astăzi toată lumea știe
Că-i „căzut la… datorie”!

PĂSUIRE
În chirie... am o fată,
Ce n-a achitat de-o lună,
Dar, deși e rea de plată,
O mai țin... că-i tare bună!

Mențiunea a II-a
Grigore Chitul
Bistrița
Tema: „Rea/rău/răi… de plată”
UNEI STARLETE
La bust ea n-a prea fost dotată,
Iar lumea rea a comentat
C-ar fi ca scândura de plată,
Aşa că s-a siliconat!
UNUI AFACERIST RĂUPLATNIC
Constatând la o verificare
Că în conturi n-are o lăscaie,
Fiscul i-a luat tot ce mai are,
Cămătarii,-n schimb, i-au dat bătaie!
Tema liberă

Temă liberă

Tema liberă

DEFRIȘĂRI
Pădurile ni le-au tăiat,
Cu TIR-uri au umplut șoseaua,
Având motiv întemeiat:
Că le lipsește… „cheresteaua”!

DOLEANȚĂ
Cum toate-n țară s-au schimbat,
Nu poate nimeni să conteste,
Eu mai aștept, cât sunt bărbat,
Programul „Rabla”... la neveste!

AVANSAREA ÎN GRAD
Cândva, soldat neinstruit,
Lipsit de scrupule și bunuri,
Acum e cel mai nimerit
Să deie „tunuri” după „tunuri”!

PERSPECTIVĂ LA ROMÂNI
La ce costuri vor avea
Și la cât sunt de voinici,
Pe la iarnă, s-ar putea,
Să se mute... la bunici!

OPORTUNITATE
DE ANGAJARE LA STAT
Concursul – lucru remarcabil! –
A fost lipsit de ingerinţe,
Iar postu-l ia, indubitabil,
Cel cu mai multe... cunoştinţe.
UNUI PARLAMENTAR
PALAVRAGIU
Acest ales cu gură mare
E un exemplu clar că,-n viaţă,
E greu să fii sperietoare,
Când eşti, de fapt, doar o paiaţă.

Mențiunea a III-a
Gheorghe Cireap
Cluj-Napoca
Tema: „Rea/rău/răi… de plată”

Temă liberă

O VECINĂ BUNĂ RĂU
Am vecină exersată,
Te fentează, de te uscă;
După ce că-i rea de plată,
S-a făcut și rea de… muscă!

UN SFAT ASUMAT
Riscând să par că mă reped,
Îți dau un sfat, că nu-s tălâmb:
Să nu o duci la ortoped
Pe-amanta care calcă strâmb!

PLĂTITORI RĂZBUNĂTORI
Aceia care-s răi de plată,
Frecvent sunt puși pe răzbunat;
Când și-au propus s-o facă lată,
Plătesc cu vârf și îndesat!

DESPRE POLITICIENI
Experți în discursuri de țațe,
Voi spune, în taină, atât:
Pe unii i-aș strânge în brațe,
Pe alții i-aș strânge de gât!
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Premii speciale pentru epigrame evidențiate de juriu:
Gheorghe Bâlici
Chișinău
EVOLUȚIA MONOGAMIEI
Mai mulți bărbați au demonstrat,
În practică și-n teorie,
Că monogam e-acel bărbat
Ce-nșeală-o singură soție...

Ion Diviza
Chișinău
GUVERNAREA
NE-A PROMIS BELȘUG...
Chiar dacă sărăcia-i mare,
Noi orice greu îl suportăm,
Dar vine-un val de bunăstare,
De care nu cred că scăpăm!...

Toader Dorel Bazga
Maieru, Bistrița-Năsăud
UNUI MINISTRU,
POSTMORTEM
În mormânt se întrecu
Chiar și cu mumiile,
Că s-a uns în viață cu
Toate alifiile.

Rezultate la secțiunea PARODIE:
Nr.
lucrare

26.
24.
25.
19.
14.
1.
2.
28.
13.
21.
12.
5.
9.
4.
7.
16.

Numele și prenumele

Florin Foca-Leșan
Grigore Chitul
Nică Janet
Loredana Dănilă
Valentin David
Ion Moraru
-

20.

-

23.

-

10.

-

27.
17.
11.
3.
8.
15.

-

18.

-

6.
22.

-

Motto

Media

Premiul

Plata în natură
Bun de plată
MOTOROLA
Rea de gură
Harpagonul
Crai
La Cotul… Donului
Norocel
Motocoasă
E rău cu răul
Răsplată
Șențaru Nămolete
Panta rhei
Floare de colț
Danț în Șanț
CĂZUT ÎN ȘANȚul CU UMOR
Pentru-o datorie veche,/
Ești fudul de o ureche…
Nici moartea nu e gratuită, ea te costă
viața!
Viaţa este un vis, dar a visa nu înseamnă
a trăi
SORESCU
Fulg de păpădie
Crai vechi
Aș vrea să cred că ar mai fi o șansă…
Enciclopedie
Să râdem deci - de tot, de toți, de toate…
Glumind, putem spune orice, chiar și
adevărul
Uneori ai succes,… iar alteori înveṭi.
Darul Hordoului

9,63
9,30
8,95
8,92
8,75
8,70
8,63
8,50
8,45
8,20
8,20
8,00
8,00
7,90
7,75
7,75

I
II
III
M1
M2
M3
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7,75
7,75
7,50
7,50
7,25
7,25
7,00
7,00
6,75
6,50
5,50
4,75

Grupajele câștigătoare:
Premiul I
Florin Foca-Leșan
Botoșana, Suceava

Premiul al II-lea
Grigore Chitul
Bistrița

Premiul al III-lea
Nică Janet
Ostroveni, Dolj

TROC ÎN TRAFIC

REA DE PLATĂ

ALEŞII NAŢIEI

În pană stă la moară
C-un ARO-n ulicioară;
Nici cric nu are… iacă,
Să-l poată ridica!
Aștept, viclean, o plată
S-o iau, că-i sexy fată.
Frânez și-ntreb îndată:
Rezervă ai sau ba?

Ea vine cu maşina
Şi-o roată, bat-o vina,
Acuma îşi găseşte
Să se dezumfle-n drum.
Îţi fac eu pana-ndată!
O faci? Dar cum? Cu plată!
Aprobă biata fată,
Că altfel n-are cum.

Venir-aleşii-n poartă
Vestind o altă soartă:
O viaţă de poveste
Iar noi am zis: OK!
La fel ca alte dăţi,
Promis-au bunătăţi,
Dulceaţă sub mustăţi
Făină, unt, ulei.

Schimbat-am roata-n spate;
La patru și jumate,
În noapte-mi da săruturi,
Crezând că-i plata ei.
Îi zic atunci: Socoate,
Aș vrea mai mult, de toate;
Ieșim la disco, poate?
Audi am – Q3!...

M-apuc rapid de treabă.
Îi pun rezerva-n grabă
Şi-i cer să mă plătească,
Dar ea îmi spune clar
Că-i pare rău de mine,
Că m-ar plăti, vezi bine,
Dar cash ea nu deţine,
Că nu-i e necesar,

Noi i-am trimis, cu votul,
Să aibă, dânşii, totul
Şi ne-au lăsat, în mâna
Întinsă, un fular,
O ceaşcă, o suzetă,
Un pix şi o brichetă,
Tricou cu etichetă
Şi, rar, un calendar!

Drăcoaica nu voiește,
Doar în pupici plătește;
Nu vrea ea să rămâie
De panaramă-n sat.
Vă spun că-s prost cât veacul!
Ce idiot, săracul…
Când la toți „dă” cu sacul,
Eu stau la sărutat!

Şi-n geanta ei cu farduri
Păstrează numai carduri
Cu care îşi plăteşte
Facturile lunar.
Dar ca să-mi intre banii
O să aştept cu anii,
Căci eu, ca sărăcanii,
N-am niciun cont bancar!

Români cu mintea scurtă,
Cu spiritul în burtă,
Ne-om răzbuna, de-acuma,
Şi nu va fi-n zadar!
La naiba cu bibicii
Căci răi, precum calicii,
Ne-au dat pomană micii
Dar nu ne-au dat… muştar!

Mențiunea I
Loredana Dănilă
Slobozia, Ialomița
REA DE VOTCĂ
Ea vine de la gară;
Și jos, la cârciumioară,
Își vede soțul, iacă,
Cum se împiedica.
„Ți-arăt eu ție plată!”
Iar ea, cumplită fată,
Ia făcălețu-ndată.
El numai se holba.

Îl „mângâie” pe spate.
Coloana - jumătate
E dată pe din trei.
Dar uite, felul ei:
Stă-n MAT și îi socoate
Coastele rupte toate
Și i se pare poate
Că prea-s puține trei!
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Din nou îl altoiește,
La barman nu plătește,
Ce dac-o să rămâie
Și el dator o dat'.
N-ai să-l mai vezi cât veacul
Pe omul ei, săracul,
Plimbându-și iar rucsacul
La cârciumă, în sat!

Mențiunea a II-a
Valentin David
Orăștie, Hunedoara
PLATĂ CU ORA
M-a angajat vecina,
Ca să îi sap grădina,
E mare, trei pogoane,
Dar, totuşi, mi-a promis,
C-o să îmi dea o plată,
De-a dreptul minunată
Şi bani şi noaptea toată,
Cu dezmierdări de vis.

M-am apucat de treabă,
Cu infinită grabă,
Să capăt gologanii
Şi-o noapte în iatac,
Când înfigeam hârleţul,
Privindu-i poponeţul,
Gândeam să salt şi preţul,
C-o fi și ei pe plac.

Am terminat cu sapa,
Pe spate-mi curge apa,
Visam și o palincă,
Când apăru din cer,
Ca pasărea de pradă,
Șontâc-șontâc o babă:
- Aicea în ogradă
Bunica e bancher!

Mențiunea a III-a
Ion Moraru
Independența, Galați
REA PLATNICĂ
Ea vine de la gară
Și la autogară
Cărând bagajul, iată,
Taxiul aștepta.
Vă duc eu! Cum? Cu plată!
Iar ea, îmbujorată,
Se hotărăște-ndată
Și îmi răspunde: da!

Eu pun bagaju-n spate.
Pe drum, la jumătate,
Cer plata, trei sutare.
Mă uit la chipul ei:
Stă-n cumpănă, socoate,
Se sprijină în coate,
Că-i scump de nu se poate,
Enorm de multe-s trei!

Cu două se tocmește,
Și una o plătește,
Cu alta să rămână
De plată, altădat.
Dar n-o să-mi dea „pitacul”,
Iar eu, ca prostănacul,
Am dus-o unde dracul
Copiii și-a-nțărcat!

Mulțumim tuturor… câștigători, participanți, jurați!
Felicitări câștigătorilor și participanților!
Suntem onorați!

Toate grupajele primite la ambele secțiuni pot fi citite în paginile următoare!
Identificarea fiecărui grupaj se face după numărul lucrării și moto-ul
din tabelele cu rezultate!
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Toate grupajele de la secțiunea EPIGRAMĂ,
(în forma în care au fost primite de la participanți):
________________________________________________________________________________

1
I. LA TEMĂ
„Rea/rău/răi… de plată”
1. O VESTE REA
M-a tulburat, ca niciodată,
Un lucru grav ce s-a-ntâmplat:
Soția-a fost cu altu’-n pat
Și chiar vecinul rău de plată!
2. FRUNTAȘI ÎN UE
Țara-i toată-ndatorată,
Credite pe generații,
Europa ne-are-n grații:
Ăștia-s proști, nu răi de plată!
II. FĂRĂ TEMĂ IMPUSĂ
3. SUNT BINE DOCUMENTAT
Piața imobiliare
Bine-o știu în cartier,
Nu mă-ncurc cu doamne care
Nu au geamul la parter!
4. CULTURISM
Un trup de zeu, în carne vie,
Eu pentru asta mă dedic
Și în reprize tot ridic
Factura de la energie!
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2

1. TEMA CONCURSULUI : „Rea/rău/răi… de plată” – 2 epigrame
Am fost rău platnic către al meu vecin
De când s-a combinat cu a mea soție,
Dar cu vecina aseară, în mezanin,
Mi-am achitat un sfert din datorie.
Eu rău de mare am avut odată,
Dar am scăpat de el, prin tratament.
Mai nou, însă, am rău de plată
Când văd factura la curent.
2. FĂRĂ TEMĂ IMPUSĂ - 2 epigrame
OPȚIUNEA BEȚIVULUI
Prețul n-a crescut la pâine,
Ci la sticlele de vin.
Asta înseamnă că, de mâine,
Voi mânca și mai puțin.
UNUI AFACERIST
Ale tale omagii-s toate,
Chiar și ode îți voi cânta,
De câștigi mai mult cât poate
Cheltui soția ta.
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3

Tema: „Rea/rău/răi...de plată”
Uneia, acuzată că ar fi rău platnică
Cu nimica, niciodată,
Nu astupi a lumii gură...
Fata nu e rea de plată
Doar c-o face...în natură!
„Eroul” român
Fi-ndcă n-a plătit, e riscul
Să îl execute Fiscul.
Astăzi toată lumea știe
Că-i „căzut la...datorie”!
Temă liberă
Defrișări
Pădurile ni le-au tăiat,
Cu TIR-uri au umplut șoseaua,
Având motiv întemeiat:
Că le lipsește...„cheresteaua”!
Avansarea în grad
Cândva, soldat neistruit,
Lipsit de scrupule și bunuri,
Acum e cel mai nimerit
Să deie „tunuri” după „tunuri”!
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4

Tema: “Rea / rău / răi … de plată”
REA DE PLATĂ
Vecinei, recompensă i-a cerut,
Că un serviciu i-a făcut, odată.
Răsplată în natură ar fi vrut,
Dar ea l-a refuzat, că-i rea de plată.
RĂU DE PLATĂ
Când l-am împrumutat, m-a-mbrățișat
Și mi-a jurat că nu e rău de plată,
Dar vremea a trecut, el m-a uitat,
Iar eu...cu altu-acum sunt maritată.

Fără temă impusă
STOMATOLOGICĂ
Probleme mari am cu dantura,
Dar frica de dentist e mare;
Mă tem că voi primi factura
Și-o să mă doară-n buzunare!
ÎNCEPUT DE CĂSNICIE
La ceas de noapte-ntârziat,
Un El și-o Ea, abia luați,
Își strigă of-ul răspicat:
El vrea friptură, ea cârnați.
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5

EPIGRAME FĂRĂ TEMĂ IMPUSĂ
Femeia în armată

Care pe care…

Ca-ntotdeauna, armata-i pe grade
Instrucție, vorbe, ordine, fapte
Cu deosebirea, că-n ziua de azi,
Mai multe femei sunt decât bărbați.

Se duse vorba-n lume că e afemeiat…,
Căci soața-i cam acidă și stă mai mult
plecat,
Dar ce nu știe lumea și nici el n-a aflat
De la Adam și Eva, tot el e-ncornorat… .

EPIGRAME CU TEMĂ IMPUSĂ
- “Rea/rău/răi… de plată” Rău-platnic

Simptom de sărăcie

N-am mai plătit nici gazul, nici curentul
C-am auzit, de la TV, că-i criză...
Nici să cumpăr fripturi, nu am acceptul
Comisiei Europene, făr-acciză... .

Nu pot mânca grătar sau bea spumant
Și-am și-un simptom de-a fi la gaz
restant
L-am întrebat pe doctor ce să fac...
Mi-a zis că am salariul de...modat.
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Tema:Rea,rău,rai…de plata
Datorii neonorate
Pentru-o doamna am muncit,
Însă dansa n-a plătit…
Nu c-ar fi ea rea de plata,
Dar mi-a zis sa stau la coada!
Ce-am văzut la coada ei?
Intra-n fata…derbedei.
Rău la… plata
Tatăl tău,fiind bogat,
Sume mari mi-a-mprumutat
Și a zis când sa plătesc:
“Bani nu vreau,ca te iubesc…
Eu te iert de datorie,
Dacă vrei sa-mi fii … soție”

Tema:Libere
Culmea apiculturii
Pe trântorii pe care ii hrănesc,
Albinele,normal,ii și iubesc,
Iar cele măritate-ncep sa zbiere
Ca drepturi au la…luna cea de miere.
Ciorba de 50 lei,pe litoral
Prețul asta n-ar fi fost,
Dacă ciorb-ar fi de post,
Dar,fiind puțin de vita,
Vita trebuie plătită.
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EPIGRAME
Datoria externă a depăşit 135 de miliarde
Datoria-o vom plăti în doi, trei ani,
Ţara nu e rea de plată, cum se discuta,
Dar cu ce, că momentan nu mai sunt bani?
Apăi... ne-om împrumuta.
Politicienii români
La avantaje sar numaidecât,
Au strâns averi, metodele sunt stranii,
Şi nu sunt răi de plată, dau oricât,
Un loc în Parlament... face toţi banii.
Întrebare şi răspuns
De ce ai zece feciori,
Copilaşii ţie-ţi plac?
Mă supără deseori
Dar... îmi place cum se fac.
Vacanţa de vară
a parlamentarilor
Va fi vacanţa toată
Cu multe bucurii,
În mare ei înoată
Iar noi... în datorii.

14
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a) Tema: „Rău/rea/răi…de plată”
O VECINĂ BUNĂ RĂU
Am vecină exersată,
Te fentează, de te uscă;
După ce că-i rea de plată,
S-a făcut și rea de…muscă!
PLĂTITORI RĂZBUNĂTORI
Aceia care-s răi de plată,
Frecvent sunt puși pe răzbunat;
Când și-au propus s-o facă lată,
Plătesc cu vârf și îndesat!
b) Temă liberă
UN SFAT ASUMAT
Riscând să par că mă reped,
Îți dau un sfat, că nu-s tălâmb:
Să nu o duci la ortoped
Pe-amanta care calcă strâmb!
DESPRE POLITICIENI (amfibrah)
Experți în discursuri de țațe,
Voi spune, în taină, atât:
Pe unii i-aș strânge în brațe,
Pe alții i-aș strânge de gât!
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„Rea/rău/răi… de plată”, 2 epigrame
Familială
(amfibrah)
Când soarele mândru apune
Văd soacra cu aripi de fluturi;
De plată nu-i rea cum se spune,
Din zbor mă primeşte în... şuturi.
Când împrumuţi vecinul
(amfibrah)
Vecinul mereu mă irită,
De plată e rău, ce osândă!!
Că are-o nevastă ,,smerită’’,
Ce-mi dă înapoi şi... dobândă.
Temă liberă, 2 epigrame
Despre învăţământul românesc
(amfibrah)
Ministrul e astăzi de treabă,
Iar şcoala o ţine în ,,lanţuri’’
Cu legi născocite în grabă,
De zici că-s făcute prin şanţuri.
Iluzie optică
(amfibrah)
Împins de o muză cam şuie,
Poetul dă zării contur
Visând că pe Omu’ el suie,
Dar mormăie-n şanţuri mahmur.

16

10

EPIGRAME la tema: ,, Rău/ rea/ _răi ... de plată "
DATORIILE ŢĂRII AU AJUNS
APROAPE CÂT JUMĂTATE DIN PIB.
La noi, nu e ca-n alte state,
Cu greu mai facem azi o plată;
Suntem în incapacitate
................de judecată!

AVERTIZARE
Nu ştiu care-ar fi pricina,
Însă, am văzut mai marii,
C-au aprins din nou lumina
...............de avarii!

EPIGRAME fără tema impusă

UNOR ALEŞI
Fi-ndcă este criză mare,
În Guvern s-a stabilit
Să mai dea o majorare
La ales, că-i prost...plătit.

ÎN ACORD CU INDUSTRIA OSPITALIERĂ
În Parlament, s-a pus la cale,
Să crescă mai întâi venitul
Doar la aleşi, că sunt semnale
Că s-a scumpit prea mult...dormitul!
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Tema: REA/ RĂU/ RĂI… DE PLATĂ

UNUI PRIETEN ,,PAROLIST”
L-ai împrumutat mai an…
Azi, ṭi-a zis să-l păsuieṣti,
C-o să-ṭi dea ṣi-ultimul ban
La …calendele greceṣti.
PLATĂ ṢI… RĂSPLATĂ
,,Totu,-n viaṭă, se plăteṣte!”
- zice-o vorbă înṭeleaptă Însă vezi că unii-achită
Doar la ,,Judecata dreaptă”!?...
TEMA: liberă

DESPRE MUNCĂ ȘI CINSTE
O viaţă-n cinste ai trudit,
Și ești acum un biet falit;
Dar două vieţi de ai munci
E sigur: … tot falit ai fi!
UNUI CANDIDAT
Îţi dai votul - își zâmbeşte,
Stă în urma ta o treaptă,
Îți promite că mai vine
Mâine sau… la Sfântu-Aşteaptă!!!...
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Tema: RĂU DE PLATĂ
RĂU DE PLATĂ, PE CENTURĂ
Pe o centură mai "fierbinte" ,
Să-ncep cu o fetiţă, "treaba" ,
Eu nu-i dau banii înainte...
Că poate o plătesc degeaba.
PRIN COMPENSAŢIE
Spun cu inima curată,
Fără multă tevatură:
Soacra nu e rea de plată,
Dar s-o vezi ce rea-i de gură!
Tematică liberă
CASA CU DOI ROBOŢI
În baza unui vechi atu,
Soţia mea - din inerţie,
Când sunt plecat se ceartă cu…
Robotul de bucătărie.
AM O PROBLEMĂ CU PRIMĂRIA
Având problemă cam spinoasă,
Mi-a zis primarul plin de bani:
Mai aşteptaţi, vă sun acasă!
(Şi eu aştept... de şapte de ani).
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Libere
Nici orb să fii!
Cum să fie rău în țară,
Când, peste tot, e bogăție?
Avem atâtea de făcut
Și țara-i plină de prostie.
Oglinda TV
Pentru ce-am scris anterior,
Iată că îmi vine plata,
Tocmai la televizor
Auzit-am: Ție tata!
La temă:
Rău de plata
Mi-a spus, pe când umbla-n campanie,
Domnul primar că, orice-aș cere,
Voi primi fără probleme,
Dar am rămas c-un mic si-o bere.
Rea de plata
La market am luat de toate
Dar am uitat tocmai de pui,
Cu tot că-s cocoșat de spate,
Mi-a spus: Diseară, pofta-n cui!
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Rea de plată:
Nu mai exageraţi!
Cum s-ar fi spus că sunt cam rău de plată,
Tocmesc, ca să mă scape de blestem,
O zână cu baghetă fermecată
Şi-i mulţumesc! Cu plata,... mai vedem.
Diva, la shopping
E-o clientă răsfăţată,
Care controverse-adună:
Unii zic ca-i rea de plată,
Alţii zic că-i numai bună!

Libere:
Sfat meteo
Pe galben cod de arşiţă, te-ascunde
În crâşmă, cu o bere şi adastă,
Că-i mult mai sigur ca acasă, unde
A fost emis cod roşu, de nevastă!
Ambiţii locale
Cu epigrama-având succes real,
Iar Şanţul agreând deplin reţeta,
Localnicii mai pun de-un festival,
Ca să impună lumii... „şanţoneta”!
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Tema concursului: “rea,rau, rai….. de plata”
CONCLUZIE
Guvernantii ne-au promis urgent
Sa ne sustina, si pe cei rai platitori
Omul de rind, trage nadejde permanent
Si face concluzii, de mii de ori.
GRIJA STATULUI
Are grija statul nostru
Pentru bonul, rau de plata
El mareste pretul - monstru
De opt ori, plus cinci odata..

Fara teme impusa:
ATITUDINE
Statul ne impune lunar
Preturi mari, in facturi
Si tot el, n-are habar
De saracile guri.
TARA LUI PACALA
Frunza verde, de maslin
Suntem fericiti di-n plin
Traim in Tara lui Pacala
Cand toti ne fura, si ne-nsala..!
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I. Tema: ”Rea / rău / răi … de plată” - 2 epigrame
DATORII
Din pensie, lunar, plătesc,
Rate, facturi …, ce viață cruntă!
Și îmi fac cruci să nu primesc
Vreo invitație la nuntă!!
RECUNOȘTINȚĂ
Am fost la munte, că-i răcoare,
Cu “iubi”, vara, pe căldură
Și a fost recunoscătoare,
Că tare-i place … în natură!

II. Fără temă impusă - 2 epigrame
SOȚIA LA DIETĂ
La dieta ce-și impune,
N-a înregistrat recorduri
Și pe suflet i se pune,
Să nu mai vorbim de șolduri!
INIȚIATIVĂ
Chiar dacă sunt pensionar,
Mă bate gândul să lucrez;
De pildă ca parlamentar …,
Nu știu să fur, dar m-adaptez!
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2 epigrame la tema „Rea/rău/răi… de plată”;

Teoria contrariilor
Mi-a spus vecinul meu odată
Că soacră-mea e „rea” de plată,
Eu nu mă mir de-așa postură,
La cât de „bună” e... de gură.
Ieșirea din criză
Răi de plată cic-ar fi
Guvernanții, doar se știe
Că ne-am „scoate”, de-ar plăti
Și ei... taxă pe prostie!

2 epigrame fără temă impusă.

Devoalare
Aleșii nu se tem de urs,
Sunt curajoși, nu știu ce-i frica,
Da-s îngroziți când pe parcurs
Le-arată D.N.A... pisica.
Învățăminte
Nici războiul nu mai e ce-a fost,
Azi se face mare tevatură
Doar de informații și de cost,
Că de dus... se duce prin procură.
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La temă
Datoriile mele sunt achitate regulat
Nevasta mea e fără pată,
Dă datoria-n mod frecvent
Pe la vecini, nu-i rea de plată,
Da′-i ,,rea de muscă”, evident.
Unui tinerel avut
Cinstea pe toată lumea, câteodată,
De-atâta chef se zguduia cerdacul,
Dar nu a fost rău platnic niciodată,
Că datoria i-o plătea... babacul.
Fără temă impusă
Actualitatea la zi
Cu rușii cred că treaba se împute,
Dar, bucuros, vă spun un amănunt:
N-o să murim de gloanțe, pe redute,
Murim de foame la ce prețuri sunt.
Toleranță tipic masculină
Sunt al iertărilor adept,
Când o femeie mai greșește
Și-accept să fiu chiar tras în piept,
Că... pieptul ei mă-nebunește!
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LA TEMĂ:

1.

Garanție în amor
Întrucât e rău de plată,
Nu l-a vrut nici de amant
Și i-a spus ca, altă dată,
Să-și aducă... un girant!

2.

Păsuire
În chirie... am o fată,
Ce n-a achitat de-o lună,
Dar, deși e rea de plată,
O mai țin... că-i tare bună!

LA LIBER:

3.

Doleanță
Cum toate-n țară s-au schimbat,
Nu poate nimeni să conteste,
Eu mai aștept, cât sunt bărbat,
Programul „Rabla”... la neveste!

4.

Perspectivă la români
La ce costuri vor avea
Și la cât sunt de voinici,
Pe la iarnă, s-ar putea,
Să se mute... la bunici!
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Epigrame la tema „Rea/ rău/, răi... de plată”

Unui prieten datornic
Prietenia e măreață
Și-o prețuiesc mai mult cu anii;
A noastră poate ține-o viață
Că tot aștept să îmi dai banii...

Împrumuturi și împrumuturi
La bănci de te-ai împrumutat
Luând atâtea mii și mii,
N-ai cum să uiți de datorii
Că nu ești mare șef în stat!...

Epigrame fără temă impusă:

Îngerul meu păzitor
Prin tot orașul eu îl port,
Dar simt și vă declar sfios
Că de n-am bani să iau transport
Doar eu sunt cel ce merg pe jos.

Evoluția monogamiei
Mai mulți bărbați au demonstrat,
În practică și teorie,
Că monogam e-acel bărbat
Ce-nșeală-o singură soție...
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1. Motivaţie
Eu în concediu plec la munte ,
La mare însă niciodată ,
Căci el îmi pare-o ‘naltă frunte ,
În timp ce ea e rea … de plată .

2. Tentaţie
Cum ochelarii nu-i sunt gata ,
La lucrul de la stat îndată
Ar renunţa madam Renata ,
Că doar îl vede rău … de plată .

3. Provocare
Cu Putin totul e posibil :
Născut evreu , îl dă nazist ,
Şi-actor , Zelenski e punibil
Că-i performant … ca rachetist .

4. Contrast
Nicicum nu poate-a o convinge
S-accepte a lui blândă scară :
De câte ori el bea de stinge
Ea tot se face foc şi pară .
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T.1:
VECINII MEI
Ei sunt un cuplu ideal
Dar rău e că, el, bea de uscă,
Iar ea, e bine-n general
Dar este foarte rea de…muscă!

PROFA DE CANTO
M-a invitat să îi crap lemne
Că de un an e divorțată,
N-aștept pe nimeni să mă-ndemne
Că știu, că, nu e rea de plată.

T.2:
(I)LOGICĂ ELECTORALĂ
Pe noul nostru candidat
Eu, recunosc că l-am votat,
Dar nu c-ar fi un om cu rost
Să vadă el, cât e de prost.
MAREA SURPRIZĂ
N-aș fi crezut în viața mea
Ca om ce cred în ce-i frumos,
Că o ispită, chiar și rea
Face și-un popă…păcătos.
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Tema: ,,Rea/rău/răi de plată”
UNEI TINERE NOU ANGAJATĂ
Serviciul, iată, i-a priit,
Fiindcă n-a fost rea de plată;
De cum o sarcină-a primit,
S-a și văzut însărcinată.
INTERVENȚIA INSTALATORULUI
Nu mai curge fără rost
Apa, doamna agitată
Rea de plată nu a fost…
Dar și țeava-i reparată.
Temă liberă:
ÎNTRE ALFA ȘI OMEGA
Omul pe-ale vieții arce
Multe de la viață stoarce,
Ca-n final, de vrei nu vrei,
Moartea să-și ia partea ei!
VENITUL ILICIT LA ADĂPOST
Se bucură mult barosanii,
Corupția de crește drastic,
Doar azi ușor se ,,spală banii”…
Căci sunt bancnotele din plastic.
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Tema: „Rea/Rău/Răi... de plată!”
Răi de plată
Împrumutând vecinii de sub noi,
Nu bănuiam să-avem așa osândă;
Ca să ni-i dea, în rate, înapoi,
Am fost de-acord să le plătim... dobândă!
După hotărârea judecătorească
Casa lor va fi-n curând,
În mod sigur, confiscată;
Răi de plată, ani la rând,
Sunt, în fine... buni de plată!

Temă liberă
Planuri de vacanță
Visam la valuri ce sărută plaja
Și se retrag, agale, înapoi,
Dar, iată, Arafat ne rupe vraja,
Că, iarăși, vine valul peste noi...

Miss EPIGRAMA
Să fie grațioasă și șarmantă,
Precum ar fi o tânără cu nuri,
Să aibă prozodie, rime, poantă,
Sau, mai pe șleau, să n-aibă... vergeturi!
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1. Rea/rău/răi… de plată”;
Răi de plată
Băgați de criză în găleată,
De sărăcie în rahat,
Pensionarii-s răi de plată,
Că-s foarte răi la încasat!
Plată extremă
La soața unui pistolar,
Cu care-o vară m-am iubit,
M-am dus la piept cu un dolar…
Acuma este găurit!

2.

Epigrame fără temă impusă.

Altruism
Mireasă e predestinată,
Căci cinstea ei, în bani și flori,
A încasat-o doar o dată…
Și-a dat-o de mai multe ori!
Compromis
N-am bani de „lamparoscopie”,
De lasere strălucitoare;
Când mă tăiați pentru hernie,
S-o faceți doar la lumânare!
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Rea de plată
Are la mine-o datorie
O fi uitat, tot ce se poate...
Dar parcă simt c-ar vrea s-achite
Cu cardul, dar...de sănătate!
Răi de plată
Prieteni am împrumutat
”Pentru o lună, atât cer”,
Cum suma nu au returnat,
Mă tem că-i luna,...de pe cer!
Oraș deschis, dar plin de gropi
Orașu-arată bine rău,
Și este ”smiling” cât se poate
Păcat însă e mare, zău,
Căci ne zâmbesc și niște…”groape” !
Zâmbind către viață, plângând către piață
Zâmbesc ștrengar când bat aleea
Cu strălucire și verdeață,
Și plâng în hohot dup-aceea
Când trebuie s-ajung la…piață!
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1) EPIGRAME LA TEMĂ: "Rea/rău/răi… de plată"
DEZACORD
Pasiunea, bruscă,
Nu e consumată:
Ea e rea de muscă,
El e rău de plată.
PE CEL RĂU… DE PLATĂ:
O bancă-l vrea executat,
Amanta lui - în Iad, pe jar,
Doar moartea îl respinge, iar,
Căci ortul popii nu i-a dat.
2) EPIGRAME FĂRĂ TEMĂ IMPUSĂ:
CONTRASTELE SE ATRAG
Sunt persoane diferite,
Însă, între ei, se plac:
Iubi-i ca un biscuite,
Pisi - cât un cozonac.
SOȚUL SPĂȘIT
De soață, în fine, iertat,
Se jură, pupând și icoana:
Cu "damele" a terminat,
Preferă o fata morgana!

34

28

La temă
REA LA PLATĂ
Având studii de marketing,
Şi profitând că mă încing,
Când am dorit încă odată,
Mi-a cerut o...altă plată.
NĂRAV RĂU
Nu-i rea de plată, ci de muscă,
Că are cardul meu şi PIN-ul,
Dar nu-i ajunge ce-am în puşcă,
Şi cu vecinu-şi face plinul.

Fără temă impusă
MARI EPIGRAMIŞTI LA ŞANŢ-FESTIVAL
La pas prin păcurărie,
Sorbeau o aprigă tărie,
Lângă al ierbilor parfum,
Când prin şanţ şi când pe drum.
ORI CĂ CĂ, ORI CĂ CĂ
(Vorbele lui Ctin Tănase)
M-am travestit în paparudă,
De giumbuşlucuri mi-era dor,
Mai bine-ar fi de râs să mor,
Decât să mor de ciudă.

35

29

Tema 1. Rea/rău/răi de plată
Metamorfoză
La serviciu nu-i ca altădată,
Ne ajută o schimbare bruscă:
L-a făcut pe șef mai bun de plată
Noua secretară, rea de muscă!
Patron modern
Nu ne-a plătit de patru luni
Iar lumea noastră îl mai crede,
Căci ne promite bani nebuni,
Desigur, în criptomonede!...

Tema liberă
Guvernarea ne-a promis belșug...
Chiar dacă sărăcia-i mare,
Noi orice greu îl suportăm,
Dar vine-un val de bunăstare,
De care nu cred că scăpăm!...
Subterfugiu
Adesea cu femeia mă combat
Iar dialogul nostru-i de succes:
Când ea vorbește mult și apăsat,
Eu tac și totuși dau din cap mai des!
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Tema „Rea/rău/răi...de plată„
Dispreț
Știu că sunt cam rău de plată,
Iartă-mă creștine,
Dar nu pot să dau vreodată
Nici doi bani pe tine!
K.O.
Ne lovirăm crunt, întruna,
Dar param cu stoinicie,
Doar ce i-am promis arvuna
Și-am căzut...la datorie.

Tema la alegere
Unui ministru, postmortem
În mormânt se întrecu
Chiar și cu mumiile,
Că s-a uns în viață cu
Toate alifiile.
Minte ioc, frumoasă foc
Ah, zână dulce, melopee,
Condu-mă spre Lactee!
Cu Carul Mare, trec agale
Prin bezna minții tale.

37

31

Tema Rea/rău/răi... de plată
Răscumpărare
În stradă, soacra, c-un cuțit,
De-un vagabond e atacată;
“Banii sau viața!” a răcnit
Dar, ghinion! Sunt rău de plată.
Obiceiuri la români
Mireasa dulce e furată
Duminică de patru tineri;
Cum mirele e rău de plată,
I-au dat-o înapoi doar vineri.
Fără temă impusă
Sfântul Gheorghe într-o nouă lumină
(ritm iambic, cu cezură)
Descoperiri recente anunță cum că nu-i
Prezent lângă Gheorghiță, un oarece balaur;
Venea din cruciadă, iar sulița-i de aur
E îndreptată către soția dumnealui.
Goya - Maja desnuda
(ritm iambic, cu cezură)
Am un prieten pictor, avea un obicei,
Picta mereu doar nuduri, nu gratis, pe bani grei,
Ca Maja, pe dormeză, frumosul său model
Stătea cu ochii mari, căci… se dezbrăca și el.
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Tema: „Rea, rău, răi ...de plată”
Secțiunea EPIGRAMĂ
Împăratul Vespasian are dreptate
Strânși prin sordide toalete,
Din sursa cea mai maculată –
Când banii curg, ca șpăgi discrete,
Nici la spital ...nu-s răi de plată!
Un director și o secretară
Nu, Bombonel, în veci nu descâlcim
Ciudata potriveală întâmplată:
Cum naiba am ajuns să ne iubim –
Eu, rea de muscă, tu - cam rău de plată!
Epigrame fără temă impusă
Un român întors acasă
Ce vile-n grădini uimitoare,
Ce făr-o gropiță e strada,
Ce-alai de figuri zâmbitoare –
Ce bine-i acasă-n ...Canada!

Epitaful unei amante profesioniste
În drum spre Iad, cinstit mărturisesc:
Temeinic antrenată, tot am trac,
Chitind ce șiretlicuri folosesc
Să pun cornițe-n plus, vreunui drac!
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Tema: : „Rea/rău/răi… de plată”

RESTITUIRE
Banii cu împrumut, nepoate,
Ți-i restitui în trei rate:
Când nu pot, când n-am să am
Și la moartea lui Satan.
ALTĂ PLATĂ
Moșul cere de la fată să-i dea-n grabă împrumutul.
- Nu am bani, uită-te în geantă, bate vântul.
- Atunci, dă-mi plata-n natură preacurată!
- Nici asta nu pot, tataie, că natura ta e moartă.

Epigrame – fără temă impusă
SOȚ INSTRUIT
Când eram tânăr soldat
Ordinul nu mi-a priit,
Dar de când m-am însurat
Soața m-a răsinstruit.

DEZAMĂGIRE
Dup-o noapte amoroasă
Dânsa, ființă curioasă,
Face-o simplă constatare:
Nici el n-are-avere mare.
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La temă

Rău, dar bine
Sar cu drag s-ajut o fată
Ce la suflețel mă uscă,
Niciun bai că-i rea de plată,
Bafta mea, că-i rea de muscă.
Blazare casnică
De când sunt însurat cu ea,
S-a cam topit, prin ani, iubirea
Și viața-mi pare tot mai rea,
De plată ce-i conviețuirea.

Libere
Istețime
Mizând pe zestrea mea de fler,
Pe mintea brici, pe caracter,
Cu promptitudine mă prind
În plasele ce mi se-ntind.
Bizarul autohton
În țara cu mai mari inepți
Nu-s strâmbii judecați de drepți,
Ci e de-al drepților resort
Să-i cheme strâmbii la raport.
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I
Unui mare scriitor
E faimos și e vestit,
C-a știut o lecție:
Multor critici le-a plătit
Taxă de protecție !
*

Spovedania unui scriitor
(Proaspăt membru al Uniunii Scriitorilor)

Astăzi, când s-a spovedit,
Nu a ezitat a spune
Câtă șpagă a plătit
Ca să intre-n Uniune.
II
Apa trece… taxele rămân
După ce ai achitat,
Anualul bir la Stat,
Vin apoi, curat-murdare,
Toate taxele lunare…
*

Unui deputat
Distinsul nostru deputat,
E un băiat de milioane,
Că are două mâini de luat
Și una pentru scos castane…
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1. Tema: ”Rău / rea / răi ... de plată”

Analiză financiară
M-am convins întreaga viață
Că în lumea asta lată,
Cu economii de piață,
Statu-i cel mai rău de plată!
Nedumerire cetățenească
Omul nu prea înțelege,
Când e timpul de răsplată,
După care text de lege
Este bun sau rău de plată?!
2. Fără temă impusă

La spovedanie
Un genist tânăr și viteaz,
Mărturisea, roșind ușor,
Că într-o noapte a stat treaz
Cu bomba-sexi-n dormitor!
Un beneficiar de pensie specială
Se plânge de dureri de șale
Și omenește îl pot crede,
Că-n zi de pensie ar fi jale,
De-ar ridica-o în monede!
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Răi de plată
Comandă
Astăzi o să-ți fac pe plac:
Dă-mi zece beri și un coniac!
Am s-o fac atât de lată,
de-o să uit necaz... și plată!
Unui șef
Toată ziua se gândește,
cum să scoată mult profit:
Nouă norma ne mărește,
el - salariul și-a mărit!
Fără temă impusă
Cu iz...
Putin moare de necaz
căci lumea i-a transmis ironic:
Ne lipsim de al tău gaz
și ne spălăm... mai economic.
Ecologică
Sub talpă stă încins asfaltul,
pădurea-n flăcări s-a trezit.
Și totuși, spune unul, altul
că clima lui, nu s-a-ncălzit.
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Tema: „Rea/rău/răi… de plată!”
1.Unei starlete
La bust ea n-a prea fost dotată,
Iar lumea rea a comentat
C-ar fi ca scândura de plată,
Aşa că s-a siliconat!
2.Unui afacerist rău-platnic
Constatând la o verificare
Că în conturi n-are o lăscaie,
Fiscul i-a luat tot ce mai are,
Cămătarii,-n schimb, i-au dat bătaie!
Tema liberă
3.Oportunitate de angajare la stat
Concursul – lucru remarcabil! –
A fost lipsit de ingerinţe,
Iar postu-l ia, indubitabil,
Cel cu mai multe... cunoştinţe.
4. Unui parlamentar palavragiu
Acest ales cu gură mare
E un exemplu clar că,-n viaţă,
E greu să fii sperietoare,
Când eşti, de fapt, doar o paiaţă.

45

39

1. Tema: rău, rea, răi, rele de plată
RĂI DE PLATĂ
Am văzut că, după toane,
Epigramele “în Şanţ”,
Chiar de sunt de milioane,
Premiul mare e de-un… sfanţ!
ŞI MAI RĂI DE PLATĂ
N-am să vin , de astă dată,
La concurs: se ştie totul,
Căci, la urmă, ca răsplată,
Cinic, ni se-arată… “Cotul”!
2. Temă liberă
MEA CULPA
Cum sunt un frate bun cu epigrama,
Precum mătreața soră e cu părul,
Luat cu gluma, zău că nu-mi dau seama
Și-adesea spun, ca prostul, adevărul!

NEDUMERIRE
Beau vin curat, cum e lumina,
Acas’, la crâșmă, la agapă,
Dar, când mi-admir, prin gard, vecina,
De ce îmi lasă gura…apă?
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Tema: Rea de plată
Psihologie motivațională
Educați să fim cuminți,
”După faptă și răsplată”Încasam de la părinți
Bonus: o curea ... de plată!
Standard
Un băiat cu gust
Si-a ales o fată
Etalon de bust:
Una, rea de ...plată!
Fără temă impusă
Organizatorilor Festivalului de Epigramă ”La Izvorul Someșului”
Asumându-și multe riscuri,
Epigrama - la bilanț,
Au luat-o de pe piscuri
Si-au băgat-o-n ȘANȚ!
Autoevaluare
M-aș putea mândri oricât
Că-ntr-un geniu mă transpunUneori, deștept încât...
Nici eu nu-nțeleg ce spun!
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Tema: Rea/rău/răi...de plată
Analiză literară
În „Rea de plată”, la Coșbuc,
Dilema care mă ofuscă,
Mă face trist acum, năuc:
Fătuca nu-i și rea de muscă?
Refuz
Bani tu vrei cu împrumut?
Nu-ți mai dau iar ajutor,
Căci repeți, cum am văzut:
„Mulțumesc, rămân dator!”
Fără temă impusă
Dor de țară
Sunt la nemți și rău tânjesc
După tine, Românie;
Căci aici nu mai găsesc
Bar, să beau... pe datorie!
Virtuoz popular
Un ciobănaș cu trei mioare
Din părțile Humorului,
Mereu își cântă jalea mare
La fluierul...piciorului.
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LA TEMA „RĂU, REA, RĂI, RELE ”
Unuia cu prieteni „buni„ de răi
Citat fiind, la cercetare,
Mari surprize-avu aici,
Sursele de informare
Erau bunii lui amici !
Răul bun în stare de necesitate
Biblia, cartea curată,
Spune-ntr-un capitol clar,
Că și răul câte-odată
Este foarte necesar !

LA TEMA LA ALEGERE
Stare de asediu la Untold 2022
Petarde sute-au explodat,
Încât credeai că-s zeci de tunuri,
În timp ce unii-au savurat,
Trăgând pe nas sute de „fumuri” !
Război și pace
La șah, cu soața în „război”,
Cum nu prea știe ea să joace,
Să prevenim un tărăboi
Cădem la pat, apoi la pace !
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Tema „Rea/rău/răi… de plată”;
Instinct primar
Am amantă karatistă…
,,Bună rău’’ dar ,,rea de muscă’’...
Dacă n-o plătesc, insistă
Și mă bate de mă uscă.
In memoriam
Iubito! Mi-amintesc cu dor
Ce nopți aveam, ce bani, ce spor...
Cum îmi cereai, înfierbântată,
Doar ,,apă plată’’...Apă...Plată.
Fără temă impusă.
Trafic.ro
De mergi pe graniță, la noi,
Pentru tranzacții sau vânzări,
Vezi numai negustori, eroi,
Cărând cartușe...de țigări.
Atenție amatori!
Bunică-mea mereu ne spune,
C-a fost și ea intoxicată:
,, Toate ciupercile sunt bune
Și comestibile...o dată’’.
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Toate grupajele de la secțiunea PARODIE,
(în forma în care au fost primite de la participanți):
________________________________________________________________________________

1

Rea de plată
de George Coșbuc

Rea platnică

Ea vine de la moară.
Și jos în ulicioară
Punându-și sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
Ți-l duc eu! Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se și-nvoiește-ndată,
De ce ar și zice ba?

Ea vine de la gară
Și la autogară
Cărând bagajul, iată
Taxiul aștepta.
Vă duc eu! Cum? Cu plată!
Iar ea, îmbujorată,
Se hotărăște-ndată
Și îmi răspunde: da!

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum și să socoate,
Și-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Eu pun bagaju-n spate.
Pe drum, la jumătate,
Cer plata, trei sutare.
Mă uit la chipul ei:
Stă-n cumpănă, socoate,
Se sprijină în coate,
Că-i scump de nu se poate,
Enorm de multe-s trei!

Cu două se-nvoiește,
Iar unul mi-l plătește
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Și iată-mă, săracul,
Să-i duc o poștie sacul
P-un singur sărutat!

Cu două se tocmește,
Și una o plătește
Cu alta să rămână
De plată, altădat.
Dar n-o să-mi de „pitacul”
Iar eu, ca prostănacul,
Am dus-o unde dracul
Copiii și-a-nțărcat!
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REA DE PLATĂ
De George Coșbuc

CU SAU FĂRĂ PLATĂ
(după „Rea de plată”de G. Coșbuc)

Ea vine de la moară;
Și jos în ulicioară
Punându-și sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
Ți-l duc eu! Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se și-nvoiește-ndată.
Ce ce-ar și zice ba?

El vine des la moară,
Urcând pe ulicioară.
Îi joacă ochii, iacă,
Și nasu-n vânt ridică;
Ar bea o apă plată,
Dar întâlni o fată
Și constată îndată
Că-n veci n-ar zice ba

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum și să socoate,
Și-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

De-ar da-o-ncet pe spate
S-o-ndoaie-n jumătate,
C-o ploaie de săruturi
Așa, pe placul ei.
Dar stă și se socoate
Că parcă, dintre toate,
E singura ce poate
Iubi cât alte trei!

Cu două se-nvoiește,
Iar unul mi-l plătește,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Și iată-mă, săracul,
Să-i duc o poștie sacul
P-un singur sărutat!

De-aceea se-nvoiește,
De-i cazul, o plătește,
Iar, dacă nu, rămâie
S-o fure pe-nserat,
Că nu o sta cât veacul...
Și-acum, la el, săracul,
E peticul și sacul
Uniți de-un sărutat!
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Rea de plată
Ea vine de la moară;
Şi jos în ulicioară
Punându-şi sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
Ţi-l duc eu! Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se şi-nvoieşte-ndată.
De ce-ar şi zice ba?

Rea de plată
(Doar de la o bretea…)
Ea mergea pe trotuar
Acasă se-ntorcea
De la serviciul care
Mereu o obosea… .
Venea pe jos de-o lună
Căci bani nu mai avea
Nici de benzină chioară
Și nici de o cafea… .

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum şi să socoate,
Şi-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

De-atâta mers pe tocuri
Cedase o bretea
De la pantoful care
Abia se mai ținea.
I-am zis că mă ofer
Să-i dau lipiciul meu
Pe ce? Pe jumătate
Din ceea ce eu sper… .

Cu două se-nvoieşte,
Iar unul mi-l plăteşte,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Şi iată-mă, săracul,
Să-i duc o poştie sacul
P-un singur sărutat!

Credulă, se-nvoiește
Îi dau lipiciul meu,
Dar cel ce se lipește
Sunt eu și numai eu… .
Ajuns-am și-nsurat
(Muncind tot mai din greu
Plătind rate la stat)
Și fără niciun leu.
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Rea de plată
de George Coșbuc

Statul, bun de plată

Ea vine de la moară;
Şi jos în ulicioară
Punându-şi sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
Ţi-l duc eu! Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se şi-nvoieşte-ndată.
De ce-ar şi zice ba?

Ea vine azi la oră,
Cu toate că-i majoră
Nu are simţ estetic,
Se-mbracă c-o fustiţă
Şi cum le e tipicul
O bluză cam cât plicul,
Se vede ombilicul,
Iar mintea-i de oiţă.

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum şi să socoate,
Şi-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Apare şi colegul,
A-ntârziat năvlegul,
În şlapi şi în cămaşă,
Din când în când prezent
Cu multă osteneală.
Renunţă şi la şcoală
Metoda ideală
Să nu fii repetent.

Cu două se-nvoieşte,
Iar unul mi-l plăteşte,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Şi iată-mă, săracul,
Să-i duc o poştie sacul
P-un singur sărutat!

E bun de plată statul
Cu şcoala şi-nvăţatul,
În van câteodată.
Ce fac cei doi şcolari?
E greu de cercetat,
Dar azi de la Senat
La TV am aflat
Că sunt... parlamentari.
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Rea de plată
de George Coșbuc

Rea de sete
de Şenţaru Nămolete

Ea vine de la moară;
Şi jos în ulicioară
Punându-şi sacul, iacă
Nu-l poate ridica.

Ea vine într-o doară
Căzând pe ulicioară,
Săltându-şi capu’, iaca…
Gemând ca maniaca.

Ţi-l duc eu! Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se şi-nvoieşte-ndată.
De ce-ar şi zice ba?

Te duc eu, dar cu plată!
Ce spui mahmură fată,
Măcar, măcar o dată,
De ce m-ai refuza?

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:

Eu plec cu ea în spate,
E grea şi ce se zbate!
Îmi trage pumni şi şuturi,
Mă place-n felul ei!

Stă-n drum şi să socoate,
Şi-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Râzând isteric poate
Să strige, şi socoate,
Că sticlele pe toate
Le-a scurs, mai mult de trei.

Cu două se-nvoieşte,
Iar unul mi-l plăteşte,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.

Şi-acuma ea pofteşte
O sticlă şi-mi plăteşte
La mine, că rămâne…
Cam până pe-nserat.

Dar n-am să-l văd cât veacul!
Şi iată-mă, săracul,
Să-i duc o poştie sacul
P-un singur sărutat!

Dar a căzut ca sacul
Şi a dormit… cât veacul!
Eu am rămas, săracul,
Ca prostul… derutat!
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Rea de plată
de George Coșbuc

Rea de plată?
Rezolvare

Ea vine de la moară;
Şi jos în ulicioară
Punându-şi sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
Ţi-l duc eu! Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se şi-nvoieşte-ndată.
De ce-ar şi zice ba?

- parodieEa pleacă iar la moară,
Cu sacul în spinare,
Dar nu-l mai încărcase
Cu multe bănicioare.

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum şi să socoate,
Şi-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Însă, când să cotească
Spre moara din răzoare,
Văzu că, în cărare,
Un june aṣtepta
Voios nevoie mare.
Era flăcăul care-i
Dusese-n cârcă sacul,
Iar ea îl păgubise
De un sărut, săracul!

Cu două se-nvoieşte,
Iar unul mi-l plăteşte,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Şi iată-mă, săracul,
Să-i duc o poştie sacul
P-un singur sărutat!

-Scăpaṣi deunăzi,
Mândruṭa mea cea hoaṭă,
Dar, uite că, acu’,
Suntem iar faṭă-n faṭă.
Te-ajut ṣi-ṭi car desaga,
Dar, mai întâi, plăteṣti!
Nu mă mai duci cu vorba,
Nu mă mai amăgeṣti!
De nu-mi dai plata veche,
Te-o râde satu-ntreg,
Să nu gândeṣti că scapi,
Să nu crezi că-s un bleg…
Mi-o prinse scurt flăcăul
Ṣi-o sărută cu foc,
Iar fata, ‘mbujorată,
Nu protestă deloc.
Ṣi, după plata gurii,
Cu sacul subsuoară,
Cu mândra după dânsul,
Se îndreptă spre moară.
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Rea de plată

La alegeri

Ea vine de la moară;
Şi jos în ulicioară
Punându-şi sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
Ţi-l duc eu! Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se şi-nvoieşte-ndată.
De ce-ar şi zice ba?
Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum şi să socoate,
Şi-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!
Cu două se-nvoieşte,
Iar unul mi-l plăteşte,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Şi iată-mă, săracul,
Să-i duc o poştie sacul
P-un singur sărutat!

Sosesc toţi candidaţii
Şi unul, la tribună,
Anunţă cu ovaţii
O pensie mai bună:
“Ţi-o cresc eu”!
“Cum”?
“Dublată”!
Iar eu, credul, măi tată,
Mă şi-nvoiesc îndată,
De ce aş zice ba?
Eu plec deci la votare,
Dar, până la intrare
Cer plata, trei găleţi,
Dar uite, hoţul ce-i,
Stă-n drum şi se socoate
Că-i scump, că el nu poate,
Că sunt prea multe trei.
Cu două-s la-ndemână,
Dă una, cel puţin,
Cu alta să rămână
Dator, după scrutin.
Dar n-o s-o văd, cât veacul
Şi iată-mă, săracul
Votând, ca-ntreaga gloată,
Pe-o singură găleată!
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Rea de pagubă (parodie)

Rea de plată
de George Coșbuc

Venise de la moară;
Văzând-o-n ulicioară
Cum trece mândră, iacă
Privirea-și ridica,
Și s-a gândit ca plată
Să ceară de la fată,
Că dacă nu îndată
De păr o va lua.

Ea vine de la moară;
Şi jos în ulicioară
Punându-şi sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
Ţi-l duc eu! Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se şi-nvoieşte-ndată.
De ce-ar şi zice ba?

Și i-a sărit în spate
La calea jumătate
Și nu vă spun ce șuturi
I-a dat în felul ei
Și nu se mai socoate
Măscările, pe toate
Le-a spus, că ea nu poate
Să spună două, trei.

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum şi să socoate,
Şi-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Apoi se învoiește
Că dacă nu plătește
Ca soțul să-i rămâie
Pe viață asumat,
N-o va ierta cât veacul
Iar soțului săracul
I-o pune în cap sacul
Să-l ducă la REMAT.

Cu două se-nvoieşte,
Iar unul mi-l plăteşte,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Şi iată-mă, săracul,
Să-i duc o poştie sacul
P-un singur sărutat!
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Ce mai soartă!
Rea de plată
de George Coșbuc

El vine de la sediu,

Ea vine de la moară;

Dar va intra-n concediu

Şi jos în ulicioară

Și va pleca la Delhi

Punându-şi sacul, iacă

Să poată medita.

Nu-l poate ridica.

La ce? Vă spun îndată!

Ţi-l duc eu! Cum? Pe plată!

La soarta lui ciudată,

Iar ea, cuminte fată,

Schimbată de-al său tată. (...)

Se şi-nvoieşte-ndată.

Însă, nu zice ba!

De ce-ar şi zice ba?
Dorea să fie pictor
Eu plec cu sacu-n spate.

Sau, de ce nu, și doctor

La calea jumătate

Ori poate scriitor...

Cer plata, trei săruturi.

Și-ajunse senator!

Dar uite, felul ei:

Stă azi și socotește,

Stă-n drum şi să socoate,

Regretu'-l ispitește

Şi-mi spune câte toate,

Și nu se domolește...

Că-s scump, că ea nu poate,

Tătuțu-i e dator!

Că prea sunt multe trei!
Dar?! Zău!... Se potolește.
Cu două se-nvoieşte,

Ar fi trăit regește,

Iar unul mi-l plăteşte,

De-ar fi ales orbește? (...)

Cu altul să-mi rămâie

Era un papițoi,

Datoare pe-nserat.

Sfrijit ca toți sărmanii

Dar n-am să-l văd cât veacul!

Și canci costume-Armani!

Şi iată-mă, săracul,

De unde scotea banii? (...)

Să-i duc o poştie sacul

,,Partidul e cu noi!”

P-un singur sărutat!
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Rea de plată de George Coșbuc

Rău de plată

Ea vine de la moară;
Şi jos în ulicioară
Punându-şi sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
Ţi-l duc eu! Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se şi-nvoieşte-ndată.
De ce-ar şi zice ba?

Îmi zise într-o seară .
-Văzui în ulicioară
Cu saci morman ,căruţe ,
Erau la număr trei .
Străini de satul nostru
Mânau cai în buiestru
Notând ceva-n registru.
I-am întrebat ce vând .

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum şi să socoate,
Şi-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Mi-au spus că-nţelepciune
Îmi dau la sac pe-arvune
Din bunuri de pe-acasă .
Dar vai , să nu-l desfac ,
Altminteri rău din lume
Va da să mă sugrume
Şi m-a-neca în ciume ,
C-am fost prea curios !

Cu două se-nvoieşte,
Iar unul mi-l plăteşte,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Şi iată-mă, săracul,
Să-i duc o poştie sacul
P-un singur sărutat!

Luai doi saci la mine ,
Pe două blânde-ovine
Şi-aştept ca-nţelepciunea
Să-mi vină pe-nserat .
Dar n-a veni cât veacul !
Vecinul meu , săracul ,
Sub cinci pică iar Bacul
Şi tot nu s-a-ntremat !
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Rea de plata
de George Coșbuc
Ea vine de la moară
Și jos în ulicioară
Punându-și sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
Ți-l duc eu! Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se și-nvoiește-ndată.
De ce-ar și zice ba?
Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum și să socoate,
Și-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Zgârcita
Parodie
O tânără fecioară,
trecea seară de seară
pe aceeași ulicioară,
peste deal, peste imaș,
să ia trenul spre oraș,
mândră ca un îngeraș.
Mă opresc chiar lângă ea
și-o întreb: dragă, n-ai vrea,
să te urci? Nu-ți cer prea mult
să-mi dai câte un sărut
la fiecare kilometru-nregistrat,
nu e nici mult și nici păcat.
Ea s-a mirat:
vai Sfântu Petru…
să-ți dau câte-un sărut
pe… kilometru!?

Cu două se-nvoiește,
Iar unul mi-l plătește,
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Și iată-mă, săracul,
Să-i duc o poștie sacul
P-un singur sărutat!
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.

Mi-a spus c-ar vrea,
că se-nvoiește
că-i obosită, și-mi plătește!
Fără să fie păcălită,
că, târgul ar fi bun
pentru-amândoi,
dar vrea să o sărut
numai din doi în doi.
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Rea de plată
de George Coșbuc

Rea de plată
parodie după poezia cu același
titlu de George Coșbuc

Ea vine de la moară;
Şi jos în ulicioară
Punându-şi sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
-Ţi-l duc eu! Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se şi-nvoieşte-ndată.
De ce-ar şi zice ba?

Ea speră, bunăoară,
Să mai reziste-o vară
Poporul de-o să tacă
Și nu s-o revolta.
- Dăm bani de astă dată!
Noi Guvernarea toată,
Când este pentru plată,
S-aveți ce număra!

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum şi să socoate,
Şi-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Poporul se socoate,
La două luni jumate
Făcând și împrumuturi
Ceru avans, dar ei,
Cei fără demnitate
Doreau să dea în rate,
În cinci sau șase, poate,
Că n-au în conturi lei!

Cu două se-nvoieşte,
Iar unul mi-l plăteşte,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Şi iată-mă, săracul,
Să-i duc o poştie sacul
P-un singur sărutat!

Cu două se-nvoiește,
Norodul de primește
Azi una, să rămâie
A doua de Ignat.
Dar înflorit-a macul,
Bujorul, iar săracul
Primi să-și umple sacul,
Doar c-un prelung oftat!
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Rea de plată

Rău de încasat

de George Coșbuc

Parodie

Ea vine de la moară;
Şi jos în ulicioară
Punându-şi sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
Ţi-l duc eu! Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se şi-nvoieşte-ndată.
De ce-ar şi zice ba?

Plecând din cârciumioară,
Pe strâmta ulicioară,
Căzut, nu poate, iacă,
Să se „ridice-n șa”.
-Eu te ridic, pe plată!
Iar el spre mine cată
Și-acceptă, deîndată,
Sperând că-i dau să bea.

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum şi să socoate,
Şi-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Îl duc mai mult în spate,
Dar, pe la jumătate
De cale, vreau trei șuturi
Să-i dau, în semn de-OK.
El stă și se socoate
(Atâta cât mai poate!)
Și-ngaimă, dând din coate,
Că dor și-s multe trei!

Cu două se-nvoieşte,
Iar unul mi-l plăteşte,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Şi iată-mă, săracul,
Să-i duc o poştie sacul
P-un singur sărutat!

De-aceea, îmi șoptește
Că unul doar primește,
Cu altul să rămâie
Dator pe altădat’.
Eu îmi pornesc atacul,
Dau înapoi, ca racul,
Și-i trag un șut, săracul,
Taman în tur plasat!
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Plată cu ora

Rea de plată
de George Coșbuc

M-a angajat vecina,
Ca să îi sap grădina,
E mare, trei pogoane,
Dar totuşi mi-a promis,
C-o să îmi dea o plată,
De-a dreptul minunată
Şi bani şi noaptea toată,
Cu dezmierdări de vis.

Ea vine de la moară;
Şi jos în ulicioară
Punându-şi sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
Ţi-l duc eu! Cum?
Pe plată! Iar ea, cuminte fată,
Se şi-nvoieşte-ndată.
De ce-ar şi zice ba?

M-am apucat de treabă,
Cu infinită grabă,
Să capăt gologanii
Şi-o noapte în iatac,
Când înfigeam hârleţul,
Privindu-i poponeţul,
Gândeam să salt şi preţul,
C-o fi și ei pe plac.

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum şi să socoate,
Şi-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Am terminat cu sapa,
Pe spate-mi curge apa,
Visam și o palincă,
Când apăru din cer,
Ca pasărea de pradă,
Șontâc-șontâc o babă:
- Aicea în ogradă
Bunica e bancher!

Cu două se-nvoieşte,
Iar unul mi-l plăteşte,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Şi iată-mă, săracul,
Să-i duc o poştie sacul
P-un singur sărutat!
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Rea de plată

Rea de plată

de George Coșbuc
Ea vine de la moară;

Datoare e la mine

Şi jos în ulicioară

Și știe foarte bine,

Punându-şi sacul, iacă

Că orice datorie

Nu-l poate ridica.

Trebuie ca să fie

Ţi-l duc eu! Cum? Pe plată!

Achitată, vezi bine,

Iar ea, cuminte fată,

De ea și către mine.

Se şi-nvoieşte-ndată.

Iar eu, băiat decent

De ce-ar şi zice ba?

Accept termen scadent

Eu plec cu sacu-n spate.

Ba chiar propun, prudent,

La calea jumătate

Din cont, un virament.

Cer plata, trei săruturi.

Dar într-o zi…minune

Dar uite, felul ei:

Mă vede și îmi spune

Stă-n drum şi să socoate,

”Ia cardul meu și scoate

Şi-mi spune câte toate,

Să mă achit de toate.”

Că-s scump, că ea nu poate,

Eu iute am plecat,

Că prea sunt multe trei!

Da'-n drum spre bancomat

Cu două se-nvoieşte,

Aud strigând în spate

Iar unul mi-l plăteşte,

Cu un șuvoi de șoapte

Cu altul să-mi rămâie

” Ți-am dat cardul corect

Datoare pe-nserat.

Dar are un defect!

Dar n-am să-l văd cât veacul!

Iubitul meu vecin,

Şi iată-mă, săracul,

Nu ți-am dat codul PIN

Să-i duc o poştie sacul

Și mai are-un păcat

P-un singur sărutat!

E gol…și expirat!”
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POEZIA DE PARODIAT:
REA DE PLATĂ
de George Coșbuc

ȘI MAI REA DE PLATĂ
De la moulin rouge vine,
În unduiri divine,
Scufița-n crinolină,
Târând un sac baban.
Te-ajut? Că-i prima oară
Și văd că ești avară:
Plătești cu-n dans la bară,
Apoi, cu french can-can.

Ea vine de la moară
Și jos în ulicioară
Punându-și sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
Ți-l duc eu! Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se și-nvoiește-ndată.
De ce ar zice ba?

Sunt lupul din poveste,
Dar homeless - codru-i peste
Hotare, dus cu TIR-ul…
Cât timp dansezi lasciv,
Verific sacul, mi-este
Cam teamă că-mi joci feste
Iar eu port, făr' de veste,
Vrun proiectil activ.

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plată, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum și să socoate,
Și-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că sunt prea multe trei!

Mă uit și-s în derută:
E flota "dispărută",
Șaizeci de tone, aur,
Rezerva de petrol.
Scufiță UE,-n sacul
Ce-ți car, tu ai caimacul,
Iar țara mea-i săracul
Cu buzunarul gol!

Cu două se-nvoiește,
Iar unul mi-l plătește,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Și iată-mă, săracul,
Să-i duc o poștie sacul
P-un singur sărutat!
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REA DE PLATĂ
de George Coșbuc

REA DE PLATĂ
(Parodie)

Ea vine de la moară;
Şi jos în ulicioară
Punându-şi sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
Ţi-l duc eu! Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se şi-nvoieşte-ndată.
De ce-ar şi zice ba?

Venea Adela de la moară,
Cu sacul de făină-n spate...
Vâzând cum greul o îndoaie,
Şi că mai vine şi o ploaie,
I l-am luat, cerându-i plată,
Doar un pupat, ca altădată...
S-a învoit, dar un necaz:
M-a pupat numai pe obraz...

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum şi să socoate,
Şi-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Sacul e greu, dar eu, isteţ,
Că nu-s flăcău chiar nătăfleţ,
I-am zis că îi las sacu-n drum,
De nu-mi dă trei pupici uium...
-Ţi-aş da, însă mă ia cu frig,
La gândul că ar afla Grig,
Dar nici să car aşa povară...
Unul arvună, două-n vară!

Cu două se-nvoieşte,
Iar unul mi-l plăteşte,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Şi iată-mă, săracul,
Să-i duc o poştie sacul
P-un singur sărutat!

Unu-am primit, a trecut vara,
Restul de două n-a plătit...
-Mă doare-n “Cot”, nu-s supărat,
Găsesc eu alte fete-n sat.
Dar o-ntrebai, suflând din greu:
Ce are Grig şi nu am eu?
-Ţi-oi spune, tare-mi place mie,
Că-mi face câte-o poezie...
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Rea de plată
de George Coșbuc

Rău de plată
Parodie

Ea vine de la moară;
Și jos în ulicioară
Punându-și sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
Ți-l duc eu? Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se și-nvoiește-ndată.
De ce-ar și zice ba?

El vine de la baltă
Și jos, mai face-o haltă.
Minciog, nade, lansete
Le-așază lângă el,
Când, iaca, îl zărește
Pe paznicul la pește
Și hotărăște-ndată
A-l păcăli nițel!

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum și să socoate,
Și-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Dar omu-i iese-n față,
De braț i se agață
Și-i cere-n caterincă:
"Trei sticle de pălincă
Drept plată pentru pește!"
Pescarul se gândește
Că-i scump și el nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Cu două se-nvoiește,
Iar unul mi-l plătește,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul,
Și iată-mă, săracul,
Să-i duc o poștie sacul
Pe-un singur sărutat!

Cu două se-nvoiește
Și-i vine o idee:
„În loc de cea pălincă
Îți dărui o Ilincă,
O ocoșă femeie,
Frumoasă și vioaie!”
Sărmanul nu ghicește
Că-i dă în dar... o oaie!
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Rea de plată (George Coșbuc)
Rea de vodcă
Ea vine de la moară;
Şi jos în ulicioară
Punându-şi sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
- "Ţi-l duc eu! - "Cum? - "Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se şi-nvoieşte-ndată.
De ce-ar şi zice ba?

Ea vine de la gară;
Și jos, la cârciumioară
Își vede soțul, iacă,
Cum se împiedica.
„Ți-arăt eu ție plată!”
Iar ea, cumplită fată,
Ia făcălețu-ndată.
El numai se holba.

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum şi să socoate,
Şi-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Îl „mângâie” pe spate.
Coloana - jumătate
E dată pe din trei.
Dar uite, felul ei:
Stă-n MAT și îi socoate
Coastele rupte toate
Și i se pare poate
Că prea-s puține trei!

Cu două se-nvoieşte,
Iar unul mi-l plăteşte,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Şi iată-mă, săracul,
Ducând o poștie sacul
Pe-un singur sărutat!

Din nou îl altoiește,
La barman nu plătește,
Ce dac-o să rămâie
Și el dator o dat'.
N-ai să-l mai vezi cât veacul
Pe omul ei, săracul,
Plimbându-și iar rucsacul
La cârciumă, în sat!
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Rea de plată- de George Coșbuc
Ţăranca şi taxiul

Ea vine de la moară;
Şi jos în ulicioară
Punându-şi sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
- "Ţi-l duc eu! - "Cum? - "Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se şi-nvoieşte-ndată.
De ce-ar şi zice ba?.

Ea vine de la țară
Cu greaua ei povară
Având și tocuri, iacă,
Nu poate a mai mișca.
-„Te duc eu! – „Cum?- „Pe plată!
Rapid, ca o săgeată
O urc în taxi-ndată.
De ce-ar și zice ba?

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum şi să socoate,
Şi-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!.

Driftez cu dânsa-n spate.
La calea jumătate
Cer plata: trei sutare.
Dar...vai de mama ei!
Din boarfe trupu-și scoate,
O dor membrele toate,
Și-mi zice că nu poate
Să-mi dea pe cursă trei.

Cu două se-nvoieşte,
Iar unul mi-l plăteşte,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Şi iată-mă, săracul,
Să-i duc o poştie sacul
P-un singur sărutat!

Cu două se-nvoiește,
S-o port împărătește,
În taxi să-mi rămâie
Din zori spre înserat.
Azi chiar am dat de dracul
Și iată-mă, săracul,
Făcând mereu pe placul
Țărăncii cu tărhat.
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Rea de plată
de George Coșbuc

Rău de plată

Ea vine de la moară;
Și jos în ulicioară
Punându-și sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
-„Ți-l duc eu!”-„Cum?”-„Pe plată!”
Iar ea, cuminte fată,
Se și-nvoiește-ndată De ce-ar și zice ba?

Mulți trag de-o pensioară,
Taman cât să nu moară;
Dar vine criza, iată –
Război, covizi, scumpeturi,
Triplând orișice plată!
Guvernul drag de-ndată,
Cu-o rugă disperată
Cutează-al perturba!

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum și se socoate,
Și-mi spune câte-toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Prea grele dări în spate,
Mâncăm răbdări uscate,
Trăim din împrumuturi ...
Mai dați câțiva bănuți!
Guvernul, calm, socoate,
Le-ndrugă câte-toate,
C-ar da, dar nu se poate,
Că-s prea mult trei leuți!

Cu două să-nvoiește,
Iar unul mi-l plătește,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Și iată-mă, săracul,
Să-i duc o poștie sacul
P-un singur sărutat!

Cu doi, se învoiește,
Și jură că-i plătește
Cândva, mai peste-un an ...
Bătrânii vor un ban,
Iar termenu-i cât veacul!
De-acuma, tot săracul,
Va drămui colacul,
Grăind, mult ...suburban!
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S-A CÂȘTIGAT
Lina, tânără jumară,
Vine c-un taxi la scară
Și rucsacul încărcat
De cărți ce a editat.
Când să plece voinicește,
Bagajul abia clintește.
Privește la el, în părți
Și mai pleacă dacă poți.
Deodată un ecou
Se aude: Ți-l duc eu!
Ea uimită, oarecum,
Întreabă pe june: Cum?
El hipnotizat de fată,
Îi răspunde scurt: Cu plată!
Ea se-nvoiește-n dată
Să-și vadă marfa cărată.
El pune rucsacu-n spate
Și pe scări se tot socoate
Cât să ceară cu dreptate
Pentru-așa o greutate.
Ea gândește cu ardoare
Să-i spună că-i scriitoare
Și cum urcă contemplând
Își fixează-n minte-un gând.
El, pe la juma’ de cale,
Cere-o parte din parale.
Ea cu ochii pe betoane
Spune că e scriitoare,
De bani nu prea are parte
Și-i va oferi o carte.
El gândește despre ea:
Asta-i cu bani la saltea
Și îi spune cu glas cald:
Primesc banii și pe card.
Ea din mersu-i se oprește
Și răspunde ștrengărește:
Card, de el mă cam sfiesc,
Nu știu ca să-l folosesc.
El călcat pe bătătură
Vrea o plată în natură.
Ea făcând-o pe-a niznaia,
Îl întreabă ce e aia.
Mai discută una, alta
Și deodată asta-i halta.
Zvârle geanta în pridvor,
Mulțumește de-ajutor.
Îi trântește ușa-n nas
Și îi spune bun rămas.
El, descumpănit, săracul
Pipăie simbolic capul:
Pentru cât i-am dus rucsacul
N-am să văd plata cât veacul!

Rea de plată de George Coșbuc
Ea vine de la moară;
Şi jos în ulicioară
Punându-şi sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
Ţi-l duc eu! Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se şi-nvoieşte-ndată.
De ce-ar şi zice ba?
Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum şi să socoate,
Şi-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!
Cu două se-nvoieşte,
Iar unul mi-l plăteşte,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Și iată-mă, săracul,
Să-i duc o poştie sacul
P-un singur sărutat!
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Rea de plată - de George Coșbuc
Ea vine de la moară;
Şi jos în ulicioară
Punându-şi sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
Ţi-l duc eu! Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se şi-nvoieşte-ndată.
De ce-ar şi zice ba?

Parodie
El de la Kaufland vine
și cum nu vede bine,
de cărucior se ține
și caută după ban.
Ți-l iau eu! Zău? Cu plată!
El doamnei de îndată,
îi dă căruțul iată
și pleacă spre Logan.

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum şi să socoate,
Şi-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Spre portbagaj se duce
sacoșa să o urce.
Deodată-și face cruce
căci cheia a pierdut!
Stă-n drum și se socoate
și caută printre toate:
În traistă o fi poate
sau în căruț i-o fi căzut!

Cu două se-nvoieşte,
Iar unul mi-l plăteşte,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Şi iată-mă, săracul,
Să-i duc o poştie sacul
P-un singur sărutat!

Pe doamna o ochește,
la coadă o găsește,
căruțul plin de marfă,
la casă aștepta.
Drăguța se-nvoiește:
de coșul i-l golește
și marfa i-o plătește,
ea cheia îi va da!
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Rea de plată

Rea de plată
de George Coșbuc
(poezia originală)

parodie după Rea de plată
de George Coșbuc
Ea vine cu maşina
Şi-o roată, bat-o vina,
Acuma îşi găseşte
Să se dezumfle-n drum.
Îţi fac eu pana-ndată!
O faci? Dar cum? Cu plată!
Aprobă biata fată,
Că altfel n-are cum.

Ea vine de la moară;
Şi jos în ulicioară
Punându-şi sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
Ţi-l duc eu! Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se şi-nvoieşte-ndată.
De ce-ar şi zice ba?

M-apuc rapid de treabă.
Îi pun rezerva-n grabă
Şi-i cer să mă plătească,
Dar ea îmi spune clar
Că-i pare rău de mine,
Că m-ar plăti, vezi bine,
Dar cash ea nu deţine,
Că nu-i e necesar,

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum şi să socoate,
Şi-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Şi-n geanta ei cu farduri
Păstrează numai carduri
Cu care îşi plăteşte
Facturile lunar.
Dar ca să-mi intre banii
O să aştept cu anii,
Căci eu, ca sărăcanii,
N-am niciun cont bancar!

Cu două se-nvoieşte,
Iar unul mi-l plăteşte,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Şi iată-mă, săracul,
Să-i duc o poştie sacul
P-un singur sărutat!
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REA DE PLATĂ
De George Coşbuc

ALEŞII NAŢIEI
parodie

Ea vine de la moară
Şi jos în ulicioară
Punându-şi sacul, iacă
Nu-l poate ridica,
Ţi-l duc eu! Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se şi-nvoieşte-ndată,
De ce-ar şi zice ba?

Venir-aleşii-n poartă
Vestind o altă soartă:
O viaţă de poveste
Iar noi am zis: OK!
La fel ca alte dăţi,
Promis-au bunătăţi,
Dulceaţă sub mustăţi
Făină, unt, ulei.

Eu plec cu sacu-n spate,
La calea jumătate,
Cer plata, treri săruturi,
Dar uite felul ei:
Stă-n drum şi se socote,
Şi-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Noi i-am trimis, cu votul,
Să aibă, dânşii, totul
Şi ne-au lăsat, în mâna
Întinsă, un fular,
O ceaşcă, o suzetă,
Un pix şi o brichetă,
Tricou cu etichetă
Şi, rar, un calendar!

Cu două se-nvoieşte,
Români cu mintea scurtă,
Iar unul mi-l plăteşte,
Cu spiritul în burtă,
Cu altul să-mi rămâie
Ne-om răzbuna, de-acuma,
Datoare pe-nserat.
Şi nu va fi-n zadar!
Dar n-am să-l văd câ veacul! La naiba cu bibicii
Şi iată-mă, săracul,
Căci răi, precum calicii,
Ducând o poştie sacul
Ne-au dat pomană micii
Pe-un singur sărutat!
Dar nu ne-au dat …muştar!
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PARODIE

Ea vine de la moară
Și jos în ulicioară
Punându-și sacul iacă
Nu-l poate ridica.
Ti-l duc eu ! Cum? Pe plată !
Iar ea, cuminte fată
Se și-nvoiește-ndată,
De ce-ar și zice ba ?

Venind pe-o ulicioară,
Cu-n sac greu, de la moară,
Adusă mult de spate
De-așa greutate,
Un fante de bani gata,
Doar ce văzuse fata,
Gândi, ca pe frumoasă
S-o atragă-n plasă !

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei :
Stă-n drum și să socoate
A întrebat îndată fata?
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei !

Crezând că-i o prostuță,
Îi spuse-atunci :„Drăguță,
N-ai vrea fată frumoasă,
Să-ți duc eu sacul greu”?
Dar spune care-i plata?,
Puse-ntrebare fata,
Eu nu-ți voi cere un leu,
Mă jur pe Dumnezeu !

Cu două senvoiește,
Iar unul mi-l plătește,
Cu altul să-mi ramaie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am sa-l văd cât veacul
Și iată-mă săracul
Să-i duc o poștie sacul
Pe-un singur sărutat !

Pe drum, cum i-a făcut,
Avansuri, încrezut,
Bine să ia aminte
I-a spus lui răspicat :
Eu nu-s fată de un ghiul,
Să merg la Istambul,
Nici noaptea la bairam,
Adio și ... mulțam !
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Rea răsplată
Parodie

Rea de plată
de George Coșbuc

El vine, să nu moară
De foame, bunăoară,
La o patiserie,
Spre a se angaja,
Visând râvnita plată,
Iar șefa, bună fată,
Se și-nvoiește-ndată.
De ce-ar și zice ba?

Ea vine de la moară;
Şi jos în ulicioară
Punându-şi sacul, iacă
Nu-l poate ridica.
Ţi-l duc eu! Cum? Pe plată!
Iar ea, cuminte fată,
Se şi-nvoieşte-ndată.
De ce-ar şi zice ba?

Când, gârbovit de spate,
La ușa șefei bate
Și cele trei miare
Le cere, dragii mei,
Patroana se socoate,
Și-i spune câte toate,
Că-i scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei.

Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumătate
Cer plata, trei săruturi.
Dar uite, felul ei:
Stă-n drum şi să socoate,
Şi-mi spune câte toate,
Că-s scump, că ea nu poate,
Că prea sunt multe trei!

Cu două se-nvoiește,
Iar el se și grăbește
Nu stă ca o momâie,
Ci ia imediat
Rahatul, nuca, macul
Și uite-așa, săracul,
Frământă cozonacul
Pe-o leafă de rahat!

Cu două se-nvoieşte,
Iar unul mi-l plăteşte,
Cu altul să-mi rămâie
Datoare pe-nserat.
Dar n-am să-l văd cât veacul!
Şi iată-mă, săracul,
Să-i duc o poştie sacul
P-un singur sărutat!
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