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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.)
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Motto:
Jonglerii
Jalbe, (jenă, jecmăneală),
Jaf, jignire, jumuleală,
Judecată, jurisdicţie,
Jurământ, juraţi, justiţie.
Eugen Deutsch
Lui Eugen Deutsch
Astăzi, dragă Eugene,
Din a tale “jonglerii”
Am făcut zece catrene
Clasa-ntâi.
Dedicaţie lui Eugen Deutsch
Aceste epigrame ale mele,
Ţie doar ţi le dedic
Şi în faţa dumitale,
Pălăria mi-o ridic.
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Jalbe
De când era “jalba”-n proţap,
Noi întruna ne jelim,
Însă nu ne dă prin cap
Să şi... muncim.
Jenă
Astăzi, fără nici-o “jenă”,
Scuipă şi-njură toţi blegii,
Legea nefiind perenă,
Toţi sunt împotriva... legii.
Jecmăneală
“Jecmăneala” e o plată
Ce o dai la avocat,
Să te scoată
Din rahat.
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Jaf
“Jaf” era “la drumul mare”,
Iar acum...
E la mare căutare
Pe orice drum.
Jignire
Azi “jignirea”-i un tipic,
Nu bine intră pe uşă,
Toţi îţi zic:
Ce-au în guşă... şi-n căpuşă.
Jumuleală
Străinii toţi ne-au “jumulit”
De aur şi de grâu şi oi;
Acuma rândul a venit
Să ne jumulim şi noi.
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Judecată
Aia nu e “judecată”,
Dacă legea e-ncălcată
Şi sentinţa este dată
De cei fără... judecată.
Jurisdicţie
Organele de orişiunde,
Fără de excepţie,
Ce vor să ierte, sau să-nfunde
Ar fi... “jurisdicţie”.
Jurământ
“Jurăminte” de iubire,
Jurământ lui Hipocrate!
Jurământ la învestire,
Toate date... şi-ncălcate.
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Juraţi
Curtea cu “juraţi” era... odată,
Pe când judeca (poporul),
Judecau toţi laolaltă
Cum dicta... judecătorul.
Justiţie
“Justiţia”, într-un stat de drept,
E-atât de oarbă şi de rea,
Încât oricare-i mai deştept:
Trece sigur... peste ea.
Post scriptum lui Eugen Deutsch
De eşti supărat pe mine,
Îţi rapórtez cu onor:
Mai că-mi vine
Să-ţi dau dreptul... de autor.
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Fiecare-n legea lui
“Legea-i una pentru toţi”,
Ca la noi la nime’ nu-i;
- E cinstit sau că e hoţ,
Fiecare-n legea... lui.
Strânge cureaua
Când vezi că nu-ţi mai merge bine,
Cureaua strănge-o cât de cât,
În caz de criză mai că-ţi vine
Cureaua să o strângi... de gât.
Epigrama şi justiţia
Epigrama este-n sine
Mult mai mult justiţiară,
Justiţia de-o plăteşti bine
Te dă din închisoare-afară.
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Mult scrii, puţin publici
Epigrame-am scris vreo mie,
Din taina sufletelor noastre
Când le citesc fir-ar să fie,
Observ că-aproape toate-s... proaste.
Profesorii la guvern (urare)
- Să trăiţi să înfloriţi,
Ni-i urarea cunoscută.
De salariul ni-l mariţi
Cu cincizeci la sută.
Guvernul
- Mulţumim pentru urare,
V-am promis că vă dăm bani.
Zero, neavând valoare;
Cinci procente... de la anu...
şi... la mulţi ani.
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Fiii risipitori
Zidit-am ţara cu un rost
Şi azi o vindem pas cu pas.
Deştepţi am fost,
Proşti am… rămas.
La divorţ
- N-o mai bate peste gură,
Dă-i la fund cu o curea!
- Că de fund îi tare bună
Da’ de gură îi mai rea!
Să nu uităm... trandafirii
- Trandafirii de ce oare
S-au unit a doua oară !?!
- Şi-au dat seama că c-o floare
Nu se face... primăvară.
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Zicală
“Legea-i lege,
Nu-i tocmeală!”
Pentru unii… se-nţelege,
Pentru alţi’... nici pomeneală.
Liberalii
Orice-ar spune fiecare,
Ca şi liberalii nu-s.
Cât au fost la guvernare
Au stat cu... săgeata-n sus.
Unde eşti chimiţă
Justiţia-i o mândră fată,
Să nu-i fie de deochi.
... Monitorizată,
Fiindcă o-aţi legat la ochi.
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Uşor de zis, greu de făcut
- Oameni buni, nu faceţi bine,
Şi-o să-ajungeţi toţi de râs.
- Da’ cum îi bine, măi vecine?
- Asta, dragă-i... greu de zâs.
Decret
Azi Obama mi se pare,
Ca s-arate că-i integru,
A dat un decret prin care
Albii pot lucra… la negru.
Între soţi
- Io ţi-o spun pe aia dreaptă,
De te-mbeţi, te las de tot.
- Spune tu, că eşti deşteaptă,
Cum să beau… să nu mă-nbăt?
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Gheorghe la C.A.P.
T-aşu’ preş’ lumea e mică
Şi se cam aude-n sat,
Că nu ne mai dai nimică.
Rămâném... cu ce-am... furat?
Cotroceală
Domnu’ Gioană, ai ajuns bine,
Însă nu va trece anu’,
Te va “cotroci” pe tine
Ca pe domnu’ Tăriceanu.
Gafă
Numai ieri s-a lăudat
Că pe toti excrocii-i saltă,
Fiindcă nu-i prea diplomat,
Iar a dat cu bota-n baltă.
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De mamă
Suntem tentaţi să ne blamăm
Trecutul nost, de bună seamă.
Suntem lăsaţi de Dumnezeu
Să ne-njurăm... de mamă.
Dragă Stolo
Ţi-am plâns pe umăr, ţii tu minte,
Când m-ai făcut preşedinte?
Îţi plâng din Tisa până-n Nistru,
De mă faci şi prim-ministru.
Zece pentru România
La “cei zece’’, mi se pare,
Că Băsescu-i la-nălţime.
Fiindcă e sătul de mare,
Face baie... de mulţime.
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“Escu”
,,Escu’’de-astăzi e-un novice,
Se dă mare deşi-i mic,
Ori eu nu-nţeleg ce zice,
Ori el nu zice nimic.
Război între palate
Pentr-o bucată de os,
Mare război s-a ivit,
Când e unul Victori-os,
Celălalt e Cotro-cit.
Echilibru
Doi balauri cu-a lor trupe
Ţin razboi pe-a mării (rii) undă:
Nice Iceberg nu se rupe,
Nici Titanic se scufundă.

17

Înnădită – conjugală
- Unde umbli hăbăuc,
Ori ai fost să-ţi vezi “femeia”?
- N-am fost, fă, da-acum mă duc.
Bine că mi-ai dat... ideea.
Du-te, du-te...
- Du-te... să nu te mai văd altu’
Du-te şi în plata mea mă lasă!
Că mă ceartă iar amantu’
C-ai venit... devreme-acasă.
Răvaş într-un sicriu gol
Dacă şi acuma... vrei să ştii ce fac,
Mă găseşti de-aici la trei morminte,
Mă lăfăi într-un superb iatac
La madam... Melinte.
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“Am fost amanta tuturor”
Amanţi avut-am cu duiumul,
Veneau cu braţele de flori,
Acum, la catafalc, nici unul
Nu vine... cum venea adeseori.
Noaptea în cimitir
- Bine-ai apărut, măi Ţâcă,
În cimitiru’ ăst pustiu,
Că era să mor de frică
- Şi eu era... când eram viu.
Gheorghe tot Gheorghe...
Io nu prea cred, dar încă sper
Măria să se vindece de boală;
De-o lună-i cumpăr frigider
Şi proasta... tot cu mâna spală.
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Adevăraţi prieteni
Avem vreo trei prieteni Ilie,
Ne cântă anual “mulţi ani trăiască”.
De ziua lor, fir-ar să fie,
Se-ascund de noi... să nu-i... trăsnească.
Juristprudenţă
“Juristprudenţa” e o ceartă
Între juriştii vechi şi noi,
Pe legi, pe hotărâri şi judecată
Şi chiar pe judecata... de apoi.
Mărie şi Ion la divorţ
- Io de asta divorţez,
Nu mi-o făcut nicio treabă.
- Io nu vreau să o forţez
Şi-apoi ce... atâta... grabă!
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Legea
Legea e o barieră
Peste care sar deştepţii,
Cei săraci nici nu mai speră...
Şi în care dau inepţii.
O voce la geam
- Gheorghe e pe preoteasă!
Cum părintele nu crede,
Iese furios din casă:
- De la geam... aşa se vede!
Dialog familial
- Bea şi tu mai cu măsură,
Nu bea vinu-odată tăt.
- Nici nu duc vadra la gură
Şi mă-nbăt.
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