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REPLICI 
 

 
NIC  JANET: 
CONCLUZIE 
Din elanul democrat, 
Însuşit cu toat  graba, 
Ieri, la urne, turmentat, 
Mi-am f cut, pe bune, treaba! 
 

IRIMIA OPREA: 
De pe aci: 
Eu, treaba, m i Vasilic , 
O f cui cu dreapta mîn . 
Bucuros şi f r’ de fric  
Stînga este foarte bun . 

 
NIC  JANET: 
E BUN ŞI VOTUL LA CEVA! 
Chiar de nu miroase bine, 
Când gr bim, spre urne, pasul, 
Votul, vede orişicine, 
Ne desfund , totuşi…nasul! 

 

IRIMIA OPREA: 
VOTUL PENTRU NAŞ ! 
Chiar dac  nu are haine, 

an oş el gr beşte pasul, 
Nu e el chiar oarecine, 
Dar de el depinde naşul ! 

 
NIC  JANET: 
REVERGORARE (SIC!) 
Noi credeam c -i dus pe mare, 
Îns , nu trecu un an, 
Şi-n politic , se pare, 
Iar avem un CAL TRAIAN! 
 

IRIMIA OPREA: 
DETERIORARE 
Noi credeam, c -i un om mare, 
Îns  el este-un vulgar. 
Şi-n politic , urmare, 
Avem un TRAIAN M GAR ! 

 
NIC  JANET: 
ADEVERIRE DE ZICAL  
Spun cu toat  for a vocii: 
Am vecin cum altul nu-i! 
Toamna-mi num r eu bobocii… 
Ce-au sc pat de mâna lui! 

 

IRIMIA OPREA: 
JUR, C  ESTE O ZICAL ! 
Iar  unii au prea vicii 
De la Sfatul Popular. 
Vin ei toamna ca novicii 
Şi mi-aduc un formular! 

 
NIC  JANET: 
CU OCHII MARI 
Mereu, în jur, cu ochii mari, 
Îmi pierd vederea, vai de mine! 
Uitându-m  la demnitari, 
Am constatat c  nu-i v d bine! 
 

IRIMIA OPREA: 
CU OCHII CÎT CEPELE 
Diminea a cînd m  uit, 
Tare mai sînt fericit! 
V d doar pe cine vreau eu 
Şi aşa doresc mereu! 

 
NIC  JANET: 
DE LA CRONICARI CITIRE 
Ştefan cel Sfânt –URECHE d  de ştire, 
Pe ton arhaic, dar impar ial – 
Pre mul i îi omora, nervos din fire… 
Amintrilea, era un om normal! 
 

IRIMIA OPREA: 
ALTMINTERI ! 
URECHE d  de ştire, scurt, 
Ştefan cel Mare e iubit. 
Omoar , îns  nu d  raport, 
Celui ce este, nemul umit! 
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NIC  JANET: 
ALEXANDRU VLAHU  A ZIS: 
„Nu de moarte m  cutremur, 
ci de veşnicia ei!” 
ÎN STILUL LUI VLAHU … 

 
V  spun - şi am, în glas, un tremur, 
Când este vorba de femei - 
C  nu de soacr  m  cutremur, 
Ci, mult mai mult… de fata ei! 

 
 
 
 
 

IRIMIA OPREA: 
Spun cinstit, mi-e dor şi ,,tremur'', 
S  am în preajma mea ,,femei''. 
Soacra dac  ar fi tr it ar fi ,,cutremur'', 
C  tare mult ea m  iubea ... ca ,,fata ei!'' 

 
IRIMIA OPREA: 
Mor ii cu mor ii, vii cu vii! = asta e via a, asta ni-e 
soarta! 
Dar P storel zice: 
Nu contrazice 
Nu contrazice voia sor ii 
Şi nu sfida stihiile! 
Aşa fu scris: cei mor i cu mor ii, 
Iar  cei vii cu ... viile! 

 
NIC  JANET: 
DE CR CIUN 
Cr ciunul, l udat s  fie, 
Le-aduse, celor ce-l ador , 
Cadouri, din belşug, iar mie… 
O indigestie major ! 
 

IRIMIA OPREA: 
DE CR CIUN 
Cr ciunu'-i s rb toare sfînt . 
Cadouri facem celor dragi. 
Mîncam şi bem, dar nu e nunt . 
Şi astfel drag , nu mai ragi! 

 
NIC  JANET: 
CR CIUNUL, DEFINI IE  
Cr ciunul, s rb toare cumsecade, 
E perioada când, pe an odat , 
La minus zece-cincisprezece grade, 
Creştinul, dup  datini, se dilat ! 
 

IRIMIA OPREA: 
CR CIUNUL, DEFINIȚIE   
Cr ciunul dac -n var  ar fi pus. 
Gurmanzii şi cei f r' de m sur  
Dilat -s  cît vor, probleme nu-s, 
Dar de ruşine a , se f cur ! 

 
NIC  JANET: 
O! 
Ochiul nu ne joac  fest : 
Moş Cr ciun, când ni se-arat , 
Sub cojoac  are VEST … 
O, ce VEST  minunat ! 

 

IRIMIA OPREA: 
O! O! O! 
El e-un moş, dar este unic, Moş Cr ciun! 
Ce se mişc  şi mai zboar  şi c-o VEST !?, 
Este frig, apoi d  VESTE, c -i moş, dar bun 
Şi aduce tuturora daruri multe, c  nu-i fest . 

 
NIC  JANET: 
B UTUR  ŞI CULTUR  
S -şi „cultive” b utura, 
Înainte s  se-mbete, 
A citit, iubind cultura, 
Unsprezece… etichete. 
 

IRIMIA OPREA: 
B UTUR  ŞI CULTUR  
Om al cîmpului, eu sînt. 
Beau ,,cultur '' şi m  simt, 
Plin de minte şi v  mint 
C-am citit în vis, presimt. 

 
NIC  JANET: 
DEMNITARII NOŞTRI 
Demnitarii democra i, 
Puşi de noi, mereu, în fa , 
Sunt b ie ii dezghe a i 
Care, culmea, mint de-nghea ! 
 

IRIMIA OPREA: 
DEMNITARII NOŞTRI 
Dac  azi ar fi în ar ! 
Şi-ar vorbi un demnitar 
Pentru el ar fi povar , 
S  nu mint , elitar!? 
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NIC  JANET: 
REVELIONUL  
Oamenii, la o adic , 
Dup  câte în eleg, 
Cu acest prilej, se stric , 
Iar, a doua zi... se dreg! 
 

IRIMIA OPREA: 
REVELIONUL 
Dac  nu ai mare beci 
Şi-n el, varz  la murat. 
Nu încerca ca (sic!) s  petreci, 
Zeam  n-ai, vei fi sup rat! 

 
NIC  JANET: 
CONSOLARE 
Ghea a iernii cum s-o-nduri? 
Dar, privind un pic atent, 
Nu-s pe strad  c z turi, 
Câte sunt în parlament! 
 

IRIMIA OPREA: 
CONSOLARE 
Caz turi sînt peste tot 
De le numeri ies cu mo , 
Dar fii mîndru, patriot, 
Barem tu s  nu fii ho ! 

 
NIC  JANET: 
ÎMI BAG PICIOARELE 
Cu buzunarul tot mai gol, 
C-o ar  pus  pe butuci, 
Eu, diminea a, când m  scol, 
Îmi bag picioarele-n…papuci! 
 

IRIMIA OPREA: 
ÎMI BAG PICIARELE 
Eu sînt n scut, dar şi crescut 
La ar , într-un bordei pe prund. 
,,ÎMI BAG PICIOARELE''-n ... lut, 
Ca s  tr iesc, eu sînt imund ! 

 
NIC  JANET: 
ANUL COCOŞULUI 
Începe anul cocoşesc, 
Guvernu-i tare în hârtii 
Şi ne-aştept m, în mod firesc, 
La noi şI noi…g in rii! 
 

IRIMIA OPREA: 
ANUL COCOŞULUI 
E început de an, pare c -i firesc. 
Prea mul i îns  se dau cocoş! 
Ei uit  c , de regul , e nefiresc 
La curte, un cocoş este an oş! 

 
NIC  JANET: 
OMAGIU SOACREI 
Se duse soacra unde-i doar uitare 
Şi pot s  jur pe sfintele scripturi : 
O cas  f r  soacr , mi se pare 
C  e ca beciul f r  … mur turi. 
 

IRIMIA OPREA: 
OMAGIU SOACREI 
Ce pot s  spun acum, îmi pare tare r u! 
N-aş vrea s  fi i nici voi în pielea mea. 
Dar trecerea la lumea de apoi, spun z u! 
Cu soacr  mur tur , eu mai puteam a bea! 

 
NIC  JANET: 
PARADOX RUSTIC 
To i din satul meu v zur  
Faptul c  vecina mea 
N-are niciun dinte-n gur , 
Dar le trage…la m sea! 
 

IRIMIA OPREA:  
PARADOX RUSTIC 
Într-un sat, unde se fur  
Banii to i pentru dantur . 
Nu-i normal s  fie o ur , 
C  nu-s bani, de b utur !? 

NIC  JANET: 
PROFET 
Profet cum nu e altu-n zare, 
N scut pe plaiuri carpatine, 
V-aduc o veste-ngrozitoare: 
De mâine ve i tr i mai bine! 
 

IRIMIA OPREA: 
PROFET 
Eu v  anun  din dep rtare: 
De munci i aşa de bine, 
Cu regret, v  cer iertare! 
Vom tr i tot f r' de pîine! 
Unii vor merge-n botine! 
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NIC  JANET: 
ANUL COCOŞULUI,2 
Deşi va fi un an de pace, 
S  nu ne facem to i c  plou : 
De-acuma, toate se vor face, 
Mai mult ca orişicând…pe ou ! 

 

IRIMIA OPREA: 
ANUL COCOŞULUI, 2 
Dac  nu ai cocoş în b t tur , 
D  fuga la un ,,Moş şi-o bab '', 
C  pe al lor cocoş ei mi-l b tur  
Şi ou  multe el f cu, de prob ! 

 
NIC  JANET: 
ALEŞII NOŞTRI 
Aleşii noştri publici din Banat, 
Ardeal, Moldova şi din p r i valahe, 
Sunt foarte cul i, precum s-a constatat, 
C ci to i citeşte numai almanahe. 
 

IRIMIA OPREA: 
ALEŞII NOŞTRI 
Dac  eşti cult şi c r i în cas  ai, 
Rişti s  te faci de rîs, c  vai! 
Aşa ales s  fie în parlament, 
Cînd to i au lips  un filament ! 

 
NIC  JANET: 
ANUL COCOŞULUI, 3 
Puicu ele vor sta mai mult pe ou  
S  ne înv luie-n mister şi-n vraj , 
Iar guvernan ii – nu-i o ştire nou ! – 
O s  ne-o trag  r u de tot…pe coaj ! 

 

IRIMIA OPREA: 
ANUL COCOŞULUI, 3 
Pentru b rbatul pîrît, c  face ou , de nevast  
La prim ria comunal , a fost o zi nefast . 
A dus şi pus guvernul s  dea o ordonan , 
C  începînd de azi, cocoşul este o zdrean ! 

 
NIC  JANET: 
DE POVESTE 
Ca fapt  demn  de poveşti, 
Aici, la noi, pe plai de daci, 
Copil, te str dui s  vorbeşti, 
Iar, ca adult, înve i…s  taci! 
 

IRIMIA OPREA: 
DE POVESTE 
Dac  ai vorbit prea mult, cînd ai fost mic. 
Eu drag  î i garantez, c  tu po i fi anemic. 
Acum, chiar dac  tu vrei ca s  taci, nu po i, 
C ci în poveste to i mai au şi str nepo i ! 

 
NIC  JANET: 
SENTIN A 
Dup  ce te-ai însurat, 
Fost-ai, bade, condamnat, 
Cu verdictul dat de soa : 
Munc  zilnic  pe via ! 

 

IRIMIA OPREA: 
BUCURIA UNEI SENTIN E! 
Dup  ce m-am însurat 
Traiul mi-a fost uşurat. 
Soa a mi-a fost sprijin 
Nici vorba de-un aşa chin! 

 
NIC  JANET: 
MERSUL RII 
S  nu gr bi i, acum, ocara, 
Eu sunt deştept, mereu am fost, 
Dar, când m  uit cum merge ara, 
R mân, aşa de-odat …prost! 

 

IRIMIA OPREA: 
MERSUL RII 
S  nu îmi spune i, c  v -njur, 
Demult am fost cu capsa pus , 
Dar azi cînd v d c  totu-n jur 
E la p mînt, eu cad în ... plas !

 
NIC  JANET: 
SINCERITATE DEMOCRATIC  
Eu pentru luxul meu m  lupt 
Şi, chiar de sun  cam sinistru, 
La cât se spune c -s corupt, 
Aş fi un foarte bun ministru! 
 

IRIMIA OPREA: 
SINCERITATE DEMOCRATIC  
Eu pentru luxul t u m  lupt 
Şi, chiar de sun  cam hazliu, 
C  pantalonul în fund mi-e rupt, 
Eu fac s  fie bine, nu-s zurliu! 
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NIC  JANET: 
LA SLUJB  
La slujb  – unul din secrete - 
Am via  dulce şi amar : 
Îmi beau cafeaua pe-ndelete 
Şi-o sorb, din ochi… pe secretar . 

 

IRIMIA OPREA: 
LA SLUJB  
La slujb ? eu n-am secrete. 
Muncesc cu spor şi cu avînt. 
R splata? e gazeta de perete, 
Iar banii sînt pentru vreun sfînt. 

 
NIC  JANET: 
COABITARE 
V  rog, m  crede i pe cuvânt, 
C ci n-are rost s  dau ocol, 
Vecinul Valentin e-un sfânt, 
Dar soa a lui e… dracul gol ! 

 

IRIMIA OPREA: 
COABITARE 
Dragobete vine-n dat , 
E pe drum, va bate-n poart . 
El iubeşte fetele, muierile, 
E de aci, şi le ia durerile!

NIC  JANET: 
ÎN PREAJMA ALEGERILOR 
Degeaba, fra ilor, v-am spus, 
Dar v  repet mereu şi iar şi, 
C  DOMNII sunt acolo, sus! 
A i în eles, acum, TOVAR ŞI? 

 

IRIMIA OPREA: 
ÎN PREAJMA ALEGERILOR 
Iar dac  vrem s  ajungem cît mai sus. 
Da, sus, sus acum, voi dragi TOVAR ŞI ! 
Noi, p lmaşi şi muncitori, mai presus 
De DOMNI, trebuie s  fim uni i, nu supuşi ! 

 
NIC  JANET: 
G SELNI  POLITIC  
Aleşii noştri, puşi pe fapte, 
Uni i în cuget şi-n osânz , 
Degeaba-n şcoli b gar  lapte, 
C  nu f cur  nicio brânz ! 
 

IRIMIA OPREA: 
G SELNIȚ  POLITIC  
Tu dac  lapte ai s  m nînci 
În şcoal , în pauza cea mare 
Şi nu înve i s  dai în brînci 
Ajungi zgîrie-brînz , dar nu valoare! 

 
NIC  JANET: 
UE şi ROMÂNIA 
Privit din larg  perspectiv , 
Se vede clar un vechi raport: 
La ei, cireaşa de pe tort, 
La noi, bomboana pe coliv ! 
 

IRIMIA OPREA: 
UE şi ROMÂNIA 
De nu mai vre i şi sînteti sup ra i. 
Acum români pute i s  v  c ra i. 
Ce a fost de dat şi de furat, am luat. 
Voi a i dat totul, noi doar  am preluat, 
De bun  voie, iar noi v-am şi evaluat! 

 
 

NIC  JANET: 
TOT ÎNAINTE! 
Din VALENTIN, din DRAGOBETE, 
Ieşir m to i, cu for e slabe, 
Da’-ncet-încet, uitând de fete, 
Curând-curând, intr m…în BABE! 

 
 
 

 

IRIMIA OPREA: 
TOT ÎNAINTE, c  tot înainte era mai bine! 
Aşadar, cu BABELE, noi românii ne mîndrim, 
Cele rele sînt, doar nou , la care ne referim. 
(Mai sînt iar şi înc  nou , dar nem eşti, 
Dragii mei, îns  ele nu sînt româneşti !) 
Apoi şi ei MOŞII vin, dup  ele, c -s la fel. 
C  dac  de o BAB  rea, ştim s  ne ferim, 
De un MOŞ care nu bea, ştim c  nu-i model !
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NIC  JANET: 
LIBERTATE F R  FRONTIERE 
Democra ia, azi, pe val, 
Ne-a dat, cu-atâtea bun t i, 
Şi dreptul excep ional 
De-a debita…banalit i!  
 
 
 
 
 

IRIMIA OPREA: 
LIBERTATE F R  FRONTIERE 
Bun  ziua! Bun  ziua! 
Azi avem democra ie, zice Ion. 
Bun  ziua! Bun  ziua! 
Vasile : La prînz m nînc ghinion. 
Bun  ziua! Bun  ziua! 
Aştept m revelionul pentru-n ton! 
Bun  ziua! Bun  ziua! 
Dac -l prinde, daca nu, iar ghinion! 
Bun  ziua! Bun  ziua! 

 
 
NIC  JANET: 
ÎNVIERE CIUDAT  
Vecinul meu e deocheat, 
Dar, culmea, are şi noroc: 
El vine-acas  mort... de beat 
Şi-a doua zi, e viu, la loc! 
 

IRIMIA OPREA: 
ÎNVIERE CIUDAT  
Dac  bei, dar cu m sur , 
Ui i s  vii acas' cu ur . 
Azi aşa, mîine la fel 
Eşti şi viu, mort ... de fidel !

 
 
NIC  JANET: 
ÎNCREDERE ÎN GUVERN 
Acest guvern, ce merge ferm pe cale - 
Se vede c -i turnat din oameni cul i - 
Ar da destule pensii speciale, 
Dar nu şi pentru proşti, c ci suntem… 
mul i! 

 

IRIMIA OPREA: 
ÎNCREDEREA ÎN GUVERN 
Guvernul acesta este guvernul lor. 
Al celor cul i cu pensii speciale. 
Iar pentru noi cei mul i cu miile 
Avem guvern doar  cu numele. 
Noi sîntem îns  caracterele 
De care duc ei lips , leprele ! 

 
 

NIC  JANET: 
RECALIFICARE 
Epigramiştii-n mod frecvent, 
Chiar cei mai buni şi mai zglobii, 
Când sunt în pan  de talent, 
Încep s  scrie… poezii! 
 
 
 
 
 

IRIMIA OPREA: 
RECALIFICARE 
Epigram  dac  scrie i, vre i nu vre i, poezie o 
numim. 
Epigramist vre i s  fi i? da, dar tot poet sînte i, nu 
mim. 
Cum a i da-o şi-a i suci-o, tot în cercuri ne 
învîrtim. 
Poezia epigram  este o specie redus , de nu ştim! 
Abscons – Bombastic. Aferim!
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NIC  JANET: 
PEISAJ PRIM V RATIC 

 
Prim vara râde-n muguri, 
Pe ogor se-avânt  pluguri, 
Cad, adesea, ploi şi, rar, 
Cade câte-un…demnitar!  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRIMIA OPREA: 
MAREA ... TRECERE! 
 
Prim var , prim var ! 
Venişi iar la noi în ar ! 
Totul e cum ai l sat 
Doar  unii au ... plecat! 
............... 
 
CONTRASTE 
 
Prim var  vezi cum eşti 
Tu mereu te primeneşti 
Iar  noi ne am gim 
Şi mereu ... te p r sim! 
.............. 
 
AM GIRE 
 
Prim var  tu cînd vii 
Tu aduci doar bucurii, 
Îns  noi f r  s  vrem 
Via a toat  ne-o ... petrecem!  

 
 

NIC  JANET: 
DE M R IŞOR 

Întâia dat -n via , jur: 
So iei, vrând s -i fac un dar, 
Nu i-am luat decât un şnur, 
C ci sunt, de-acum … pensionar! 

 
 
 

 
IRIMIA OPREA: 
DE M R IŞOR 

De cînd sînt pensionar  
În fiecare an de M r işor 
M  bate-un gînd vizionar. 
S -i cump r mîndrei l n işor, 
Fiindc  în via  am fost trişor. 
Şi şti i voi, mi-ar fi uşor! 
M  crezi drag  puişor?  

 
 

NIC  JANET: 
PERFEC IONISM 

Sunt, dar fost-am şi-n trecut, 
Exigent cu orişicine: 
R ul, dac  l-am f cut, 
L-am f cut destul de …bine! 

 

 
IRIMIA OPREA: 
PERFEC IONISM 
Cînd faci r u şi crezi b die, c -i bine, 
F  şi bine, nu fi r u, tu la orişicine. 
Şi în timp ce anii trec, fii şi exigent 
Doar cu tine, altfel r mîi ... repetent! 

 
NIC  JANET: 
C LDUR  MARE! 
De m  exprim pe româneşte, 
Pricep şi cei cu min i retarde: 
Nevasta, zilnic, te-nc lzeşte, 
Amanta, permanent, te…arde! 

 

IRIMIA OPREA: 
C LDUR  MARE? 
Limba mea, în exprimare, îmi e matern , 
Iar pe caldur  femeile în elepte ziser , 
C  dragostea muierilor este etern , 
Iar a amantelor din p cate îi ... efemer ! 
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NIC  JANET: 

ARA MEA 
Rai din vremi patriarhale, 

ara mea cu mun i şi dalii, 
N-are gropi şi nici canale 
Câte sunt, la vârf… canalii! 

 

IRIMIA OPREA: 
ARA MEA 

Dalii? Eu îs ran, le spun gherghine, 
Iar azi de Sfînta S rb toare de Florii, 
Eu, pe toate, vi-le dau în dar creştine. 
L sa i canaliile în pace, nu-s ... valorii! 
                                           09.o4.2017

 
 

NIC  JANET: 
OMAGIU FEMEII IUBITE 
Tu po i s  fii lalea, sau, poate, 
Bujor, narcis  şatirat , 
Brânduş , crin sau, dintre toate, 

i-ar sta perfect s  fii…muşcat ! 
 

IRIMIA OPREA: 
OMAGIU FEMEII IUBITE 
Tu ,,Muşcat '' !? ... floare din ograd  
De ,,Gura leului'' turbat s  ai tu parte. 
,,Rochi -rîndunicii'' bine ar fi s  cad  
În plasa celor ,,Trei crai'' şi ... s  nu te ierte! 

 
NIC  JANET: 
1 MAI, ZIUA MUNCII 
Noi ne-am f cut, şi nu în van, 
Dreptate veşnic  sub soare: 
O ZI a MUNCII-avem, pe an, 
Iar restul, de recuperare! 

IRIMIA OPREA: 
1 MAI, ZIUA OAMENILOR MUNCII 
Azi e 1 Mai, ziua oamenilor muncii. 
Prin jertf  şi-au cîştigat-o s racii. 
Acum de ea se bucur  şi ei, porcii 
Ce-i obligau şi le ineau şi predicii. 

 
NIC  JANET: 
5 MAI, ZIUA B RBATULUI 
S  nu v  fie cu b nat 
C -s filosof, de data asta: 
O zi, pe an, m  simt b rbat!... 
Dar nu ştiu dac  şi nevasta! 
 
 
 

IRIMIA OPREA: 
5 MAI, ZIUA B RBATULUI 
Drag , nevasta de b rbat v-a luat. 
Nu mai nega i, eu cred, nici ea. 
C -n timp a i fost mereu evaluat. 
Puterea ta de-a pururea ... nu-i rea! 

 
P.S. Ziua b rbatului este totuşi pe 19 noiembrie.

NIC  JANET: 
EPITAFUL UNUI OM VESEL 
Chiar dac  nu mai zice ”pâs”, 
Eu, dup  mintea mea, socot 
C  nu e mort decât de râs, 
Deci, Doamne, nu e mort de tot! 
 

IRIMIA OPREA: 
EPITAFUL UNUI OM VESEL 
Mort s  fie, şi nu crede, 
C  dac  Laz r a înviat. 
De rîs? te lepezi repede, 
C  rîsul poate fi ... şi gra iat! 

 
NIC  JANET: 
SINCERITATE 
Iubind, la culme, armonia, 
Sus in c , din al vie ii rost, 
De-ar disp rea, pe veci, prostia, 
Eu m-aş sim i extrem de prost! 
ZIUA MONDIAL  A RÂSULUI 
Ieri n-am ştiut c -i ziua mondial  
A RÂSULUI, luat, mereu, cu treaba, 
Dar azi, de râd, se ine socoteal , 

IRIMIA OPREA: 
SINCERITATE - ZIUA MONDIAL  A 
RÂSULUI 
,,De-ar disp rea, pe veci, prostia, 
Eu m-aş sim i extrem de prost!'' 
,,Dar azi, de râd, se ine socoteal , 
Sau râd ca prostul, s  nu zic degeaba!'' 
 

                 de unul numit: Nic  Janet 

Sau râd ca prostul, s  nu zic degeaba! 
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NIC  JANET: 
OMUL, DEFINIȚIE 
Un individ destul de deocheat 
Ce moare, dac  bine eu socot, 
De râs, de dor, de frig, de prost, de beat, 
Cu mult ’nainte de-a muri de tot! 
 

IRIMIA OPREA: 
OMUL, DEFINIȚIE 
Dar oare, s-a n scut? 
Eu ştiu c-a fost f cut. 
De-o mîn , dar ce mîn ! 
De Dumnezeu în tain ! 

 
NIC  JANET: 
DESPRE CARTEA UNUI AMIC 
Din experien -mi vast , 
Spun, s  nu stârnesc furtun : 
Epigrama nu e proast , 
Dar hârtia e mai bun ! 
 
 
 

IRIMIA OPREA: 
DESPRE CARTEA UNUI AMIC 
De-aş fi g sit eu, hîrtie velin . 
O carte mare(!?), dar şi o felin  
V-aş fi pictat, v  spun precis, 
Dar epigrame ... n-aş fi scris! 

 
P.S. 
P i, nu sînt eu sui-generis? 

 
 
NIC  JANET: 
CINE ŞTIE CUNOAŞTE 

B rbatului de vârst’a treia, 
Ciudate griji s  nu-l d râme, 
Vorbeşte-i clar, urmând ideea, 
De orişice, dar nu…de râme! 
 
  

IRIMIA OPREA: 
CINE ŞTIE !? 
Dac -l întrebi ce vîrst  are 
Şi dac  merge pe picioare 
La dame. Umbl  cu-o şotie, 
Dar şi se ine. Cine ştie!?  
Cunoaşte doar o so ie!? 
Care de regul -i ... femeie.

 
  

NIC  JANET: 
CA TOT ŞEFUL 

Şeful, animal de soi, 
N-are dou  mâini, ca noi, 
Ci, în plus, cu to i ai s i, 
Are-o… mân  de ling i. 
 
 

IRIMIA OPREA: 
ŞEFU-I ŞEF ... 
Cu to ii ai s i sînt nişte boi, 
Dar to i ai lor sînt ca şi noi. 
Adic , to i cu to ii împreun  

Noi l-am ales nu o ... nebun !  
  
Toti cu to ii = absolut to i. 

  
 
NIC  JANET: 
MAI PU INE PREMII 
Anu-acesta, cum se ştie, 
Premii, munca s-o-ncunune, 
N-am luat, c ci, [eu] din prostie, 
Scriu doar epigrame … bune! 

 

IRIMIA OPREA: 
MINTEA, EA, R MÎNE. 
Cînd tu scrii ca s  iei premii 
Poate iei, poate nu iei. 
Îns  în timp, precum boemii, 
Şi uitat, de ai t i, şi ... piei! 

 
NIC  JANET: 
NU CERCETA ACESTE LEGI 
Deşi, de-a dreptul, se-n elege, 
Oficial, mereu s-a spus: 
La noi, prostia este lege 
Şi nimeni nu e mai presus! 

 

IRIMIA OPREA: 
LEGE, LEGARE!? 
Unde-i lege, nu-i tocmeal , 
Îns  poate fi momeal  
Pentru cei f r  de minte, 
C-au ajuns la cele ... sfinte! 
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NIC  JANET: 
DEMOCRA IE ORIGINAL  
Stângiştii-ncununându-şi fapta, 
Venir  cu m suri de dreapta, 
Iar cei de dreapta, cul i, dibaci, 
Se dovedir -a fi … stângaci! 
 
 
 
 
 
 
 

IRIMIA OPREA: 
H IS ! şi CEA ! 
H is!, la ar , spune ranul. 
Cea!, cult, spune intelectualul. 
H is! şi cea! spune partidul 
Celor doi înjuga i la carul 
Cu bun t i pentru la anul !? 

 
LEGEND  pentru or şeni:  
H IS interj. Strig t cu care se mîn  boii înjuga i 
pentru a merge spre stînga.  
CEA interj. Strig t cu care se mîn  boii spre 
dreapta.  

 
 
NIC  JANET: 
EPIGRAMISTULUI PETRU IOAN 
GÂRDA 
C -i picat, ades, din Lun  
Și-i c zut din pom, e dram , 
Îns  e o treab  bun  
C -i c zut…în epigram ! 

IRIMIA OPREA: 
RÎDE EL, NU-I RÎSUL LUI ! 
Rîde ciob de oal  spart , 
C  din pom GÂRDA c zu, 
Dar din c z tur  art  
GÂRDA f cu. Şi pe mul i îi dec zu. 

 
 
NIC  JANET: 
MINCIUNA ARE PICIOARE SCURTE 
Le m surai, de data asta, 
Picioarele, cam timp de-o lun , 
Şi, comparând-o cu nevasta, 
Vecina mea e o … minciun ! 
 

IRIMIA OPREA: 
PICIOR DE ... PUI !? 
Picioare lungi, picioare scurte, 
Dar ca vecina, minciun  nu-i ! 
De vrei s  tragi în jug, în curte, 
F  împrumut, picior de ... pui !? 

 


