
 

 

 

CONTRASTE, într-o lume mai bună, decît aia !? 
 

 

Cine sînt cele dou  personaje? 

BOIE şi RUL sînt dou  personaje inventate de mine, de fapt, este un singur cuvînt, adic  
„BOIERUL”, unde le pun în gur  nişte afirmaţii, m  rog, îns  cu miez, adic  o anumit  tem  pentru 
dezbatere. 

Eu am inventat tot aşa şi pe IOBA şi GUL, de fapt, este tot un singur cuvînt, adic  „IOBAGUL” prin 
care încerc s  le r spund lui BOIE şi RUL, dar atenţie!, este un r spuns pe m sura iobagului, cel f r  de 
nimic, dar s  fie un r spus la tema în discuţie. 

Aşadar, asta e!  
 

BOIE şi RUL : S  curg  vinul în pahare, aduceţi şi curcanul, e s rb toare ! 
IOBA şi GUL : E s rb toare, oare?, aş vrea s  beau şi s  m nînc, dar tomberonu' îi gol ! 
.............................. 

 

BOIE şi RUL : Lîng  şemineu st  întins, bea vin, mîngîie cei feminin şi totul este aşa divin! 
IOBA şi GUL : Pe vatr  st  întins, îi rece, este un chin, plin de venin, dar viseaza vin pelin! 
.............................. 

 

BOIE şi RUL : Are ROABE multe, chiar şi de vînzare ! 
IOBA şi GUL : Ar fi bun  o ROAB  şi pentru noi ! 
.............................. 

 

BOIE şi RUL : Unii au şi vor mereu ! 
IOBA şi GUL : Alţii n-au, dar dau iubire ! 

.............................. 

 

BOIE şi RUL : Mai bine de aşa pentru unii, va fi mîine ! 
IOBA şi GUL : Mai r u de aşa pentru alţii, sigur mîine ! 

.............................. 

BOIE şi RUL : La biseric , unii vin cu autoturismul Mecedes-Benz ! 

IOBA şi GUL : La biseric , alţii vin doar cu sufletul ! 

.............................. 

BOIE şi RUL : Fuse Boboteaza, unii se îmb tar ! 
IOBA şi GUL : Fuse Boboteaza, alţii ar dori s  bea! 
.............................. 

BOIE şi RUL : Cînd ninge, pentru unii este o feerie ! 

IOBA şi GUL : Cînd ninge, pentru unii este un chin ! 

.............................. 

 

BOIE şi RUL : De atîta bine, nu ştie, c  el îi r u ! 
IOBA şi GUL : De atîta bine, îl caut  pe ,,cel r u'' ! 
.............................. 

 

BOIE şi RUL : Unii îşi fac de treab  ! 
IOBA şi GUL : Alţii caut  de treab  ! 


