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Autorul:
Mai pe bune, mai în glumă,
Am o vorbă de când îs,
Decât să mor de moarte bună,
Mai bine e să mor de râs.
Posibililor cititori
Ofer această mini carte,
Celor care-s încă trişti,
Cu epigrame INSPIRATE.
(de la alţi epigramişti.)

4

*Neaoşă
- Bade, cum o fost la nuntă?
O-ntrebat nişte vecini.
- Lume-o fost destul de multă,
Oameni însă… cam puţini.
*Mangă
Fără nici un ban în pungă,
Am ieşit din făgădău.
Uliţa nu e prea lungă
În schimb a fost… lată rău.
Aviara la Sulina
Să nu dea gripa aviară,
Ţine-ţi în coteţ găina,
Iar de sida-n orice seară
Protejaţi-vă SULINA.
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Homosexuală
Fiindcă nu ne dă Videanu,
Voie să mai demonstrăm aici,
Toţi am hotărât… la anul
Demonstrăm doar la Curtici.
Epigramiştii
Noi, epigramişti octogenari
Râdem cu atâta artă
De preşedinţi şi demnitari
Noi, şi ciob şi oală spartă.
Întrebare
Ridícă-te, Caragiale,
Din morminte şi ne spune:
Teatrele Naţionale,
De ce nu-s pentru Naţiune?
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Socialistă
Aveam servici, bată-l amaru’
Mai munceam, mai stam un pic;
De furat, furam cu caru’,
Însă nu lipsea nimic.
Hoţii de azi
Ăi de astăzi nu sunt hoţi,
Fură dacă dau din coate,
Noi pe timpuri, furam toţi
De la noi, şi-aveam de toate.
Tranziţie
Aveam bani, bată-i amaru’,
Marfă nu era deloc.
Astăzi, marfă e cu caru’,
Bani în pungă însă… ioc.
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Cugetare
Omu-i leneş negreşit,
E o lege-a lui firească.
Mii de ani a tot trudit
Ca apoi… să nu muncească.
Sărac îi rău - Bogat e greu
Să mă bată Dumnezeu,
Dacă ştiu cum e mai bine:
Când mi-e bine o duc greu,
Când mi-e rău nu prea-mi convine.
Epitaf
M-ai operat fără să ştiu,
Că de mâna ta m-oi duce.
De-aveam şi eu un bisturiu,
Zăceai tu aici sub cruce.
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Gheorghe: unui chirurg
Bine c-ai ajuns doctór,
Că cum m-ai cusut la foale,
De erai un croitor,
Erai mort de mult… de foame.
Actoricească
Toată viaţa am fost actor
De comedie, ştii prea bine,
Chiar astăzi când a fost să mor
Toţi prietenii râdeau de mine.
Duce tava
Am jucat şi rol de mort,
Stăteam cu morgă în sicriu
Am învăţat să mă comport
Ca mort… de viu.
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Iubitei
La-nceput, după cum ştim,
Nu ne-am iubit cât am fi vrut,
Iar acuma ne iubim…
Ca la-nceput.
Unui fost director
Secretarele veneau întruna
Cu “actele” să le semnez.
De-o vreme nu vine niciuna
De când nu mai… secretez.
Se plâng bărbaţii
Brăţări, inele şi-un belciug în buză,
Îmbrăcată mai mult goală,
Şi-apoi tot pe noi ne-acuză
De hărţuire… sexuală.
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Diva pe catafalc:
La mine la înmormântare,
Mulţime de bărbaţi galanţi,
Îi văd de-aici şi mă-ntreb oare
Ăştia toţi mi-au fost… amanţi?
Mie
Îmi spune unul la “Tribuna”,
Cam prin anii şaizeci şi şase:
- Poezii n-ai scris niciuna,
Versuri însă-ai scris… frumoase.
Macabră 1
Că n-ai venit, amice, nu-mi pare rău,
La-nmormântarea mea, deci suntem chit.
De-ai fi murit în locul meu,
Nici eu n-aş fi venit.
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Macabră 2
Când vei veni şi tu, amice, poţi să dai
O fugă-n universul ăst etern
Şi mă găseşti pe dreapta cum purcezi în rai.
De nu-s… atunci la prima crâşmă din infern.
Infidelitate
Recunosc că mi-ai fost dragă,
Iubita mea!
Ţi-am fost fidel o viaţă-ntreagă,
Numai tu n-ai fost… fidea.
Adevărată
Urc la crâşma din obor,
Beau rachiu, mănânc răbdări
Şi-apoi cobor
Pe trei cărări.
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Şi mai adevărat
În grădină, sub un nuc,
Beau o halbă de rachiu
Şi-apoi mă duc
De parcă viu.
Prezidenţială
Puteam s-ajung şi preşedinte:
La-nvăţătură eram botă,
Şi nici acum n-am multă minte,
Da’ cum s-ajung? Dacă n-am flotă!
Cum afli adevărul
Mi-a spus nevasta-ntotdeauna
Că eu sunt un afemeiat.
Şi-atunci m-am dus şi eu la una
Să văd de e… adevărat.
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Gheorghe la crâşmă
Mă duc acas’ şi-mi bat nevasta
Şi numa una îi mai cer
Să nu mai uite altu, proasta,
Lumina-aprinsă-n frigider.
Curiozitate
Soaţa-mi spune de Mărie,
Că-i prea slabă, că-i prea-naltă,
Curios cum sunt din fire,
M-am dus s-o văd. Şi-acum… mi-e amantă.
“Hagi Tudose”
Drămuiesc agoniseala
Ca o viaţă să-mi ajungă,
Cum nu-mi iese socoteala,
Cred că viaţa… e prea lungă.
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Nabab
Am cheltuit în viaţă – o avere,
Am fost şi sunt încă galant,
Chiar azi, pe sticlele de bere,
Mi-am luat… un nou trabant.
Du-te - Vino
La grădina cea de vară,
Beau o bere şi-un rachiu,
Fumez ultima ţigară
Şi-apoi plec… de parcă viu.
Dacă eşti prost şi uiţi,
Fă ca mine: notează
Tot ce văd, unde mă duc
Îmi notez în trei cuvinte.
Nu că eu aş fi uituc,
Dar n-am … ţinere de minte.
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Lui Dumitru Fărcaş
Mitre, bată-te pustia,
Plânge după tine via,
Plânge vin de poamă-aleasă,
De când bei ER două-şasă.
Unde dai şi unde crapă
Dictatorului cu toţii am vrut
Să-i batem în sicriu un cui.
Dar n-am ştiut
Câţi vor veni în urma lui.
Unui fost ministru
Economist
Sinistru
Ne-a prăbuşit
Când a fost ministru.
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Unui ministru al transporturilor
Are har
Şi e isteţ
Nu-i drumar,
Dar e… drumeţ.
Negarea negaţiei
Este o regulă în viaţă
Pe cei mici să-i duci în braţă,
Iar apoi mai abitir
Te duc ei… spre cimitir.
Plagiat
Mă chinui de mai multe ore,
Să pun trei versuri pe caiet
Şi-apoi descopăr cu stupoare
Că-s scrise… de un alt poet.
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Constatare
Când eram actor de dramă,
Nu mă băga lumea-n samă,
Azi, comediant, în fine,
Toţi nerozii râd de mine.
Efortul creaţiei
Îmi este creierul pustiu,
Când, cát două trei cuvinte.
De mă jur că nu mai scriu
Şi o sută-mi vin în minte.
Reumatică
Nu mi-e rău şi nu mi-e bine,
Mai mă doare, mai mă lasă.
Stă reumatismu-n mine,
Ca la el acasă.
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Unui fost posibil poet
Am ştiut pe unul Tase
Ce făcea-n doi peri catrenul,
Deşí avea atâtea clase
Ca trenul.
Balaurul
Fost poet de preamăriri
În nomenclatură,
Mai are-o flacără-n priviri
Şi câteva pe gură.
Napolact ca odinioară
N-aveam E-uri, bunăoară,
Aveam marfa cea mai fină,
Fabricam odinioară
Untul doar din… margarină.
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Haiducească
Toţi haiducii ce-au prădat
Pe bogaţi, n-au prea scăpat.
Să vedem cam ce noroc
Va avea haiducul… BOC.
Boacăne politice
Ai promis că dai mălai
Şi-acu-l iei în loc să-l dai,
Astăzi nu ne, mâine ne.
Astea-s simple… boacăne.
Cititorilor mei
De nu vă place această broşurică,
Deşi-i de gratis pentru voi,
Iar eu n-am câştigat nimică,
Vă dau toţi banii… înapoi.
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Criticilor mei
De criticaţi aste catrene
Pritocite de Iuşan,
Că nu-s noi şi nici perene,
Nu vă mai dau nici-un ban.
Final
Toate-astea fiind zise,
Sper ,,cacuma“ vă fac praf:
Epigramele sunt scrise
De un… fotograf.
Postscriptum
Dacă scrii o epigramă
Şi vrei s-ajungi din om neom
Trimite-mi-o, de bună seamă,
Pe arond yahoo punct com.
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