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                      SCURTE 

 
 

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

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

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

 
         CU OCHII CÎT CEPELE 

 
Diminea a cînd m  uit, 
Tare mai sînt fericit! 
V d doar pe cine vreau eu 
Şi aşa doresc mereu! 

 
      ALTMINTERI ! 
 
URECHE d  de ştire, scurt, 
Ştefan cel Mare e iubit. 
Omoar , îns  nu d  raport, 
Celui ce este, nemul umit! 

 
BISERICOASA DE CR CIUN 
 
Îi bisericoas  ea şi tare-i mînioas  
Pe cea pe care n-o ascult , sfioas ! 
Cr ciunul? Îi s rb toare, azi se bea 
Şi se distreaz  lele, aşa c -i o belea? 

 
          DE BEI 
 
Problema nu e c  se bea. 
Po i bea şi un butoi de vin. 
M sur  tu s  ai, eu te previn. 
Nu-i bai, tu cap s  ai, lunea. 
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     B ŞTINAŞI, ADIC  AI LOCULUI. 
 
Românii noştri, adic  noi, 
Nu am furat nicicînd, ca voi, 
Dar nici de fel din obicei, 
C ci noi nu sîntem jidancei. 

 
             MOARTEA 
 
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!'' 
 
       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! 

 
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 ! 
 
                       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 . 

 
         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. 
 
DEMNITARII NOŞTRI 
 
Dac  azi ar fi în ar ! 
Şi-ar vorbi un demnitar 
Pentru el ar fi povar , 
S  nu mint , elitar!? 
 
   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! 
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    CONSOLARE 
 
Caz turi sînt peste tot 
De le numeri ies cu mo , 
Dar fii mîndru, patriot, 
Barem tu s  nu fii ho ! 

 
   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 ! 

 
     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! 

 
         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! 

 
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 !? 
 
         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! 

 
  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 ! 

 
       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 ! 
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             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 ! 

 
                  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 ! 

 
           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! 

 
      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 ! 

 
                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! 
 
       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. 

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

 
     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 ! 
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   G SELNI  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! 

 
           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! 

 

               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 ! 

 
    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, dac  nu, iar ghinion! 
Bun  ziua! Bun  ziua! 

 
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 ! 
 
  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 ! 
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                      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! 

 
 

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!  

 
      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?  

 
        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! 

 
        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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    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 
      
    OMAGIU FEMEII IUBITE 

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

 
                  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. 
 
 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. 

 
                 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! 

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

 
                   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? 
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      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. 

 
         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 !  
  

To i cu to ii = absolut to i. 
 

            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! 

 
     LEGE, LEGARE!? 

 
Unde-i lege, nu-i tocmeal , 
Îns  poate fi momeal  
Pentru cei f r  de minte, 
C-au ajuns la cele ... sfinte! 

 
     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. 
 

         BRÎDE 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. 
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    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 !?  

 


