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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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Estivală
Pe aşa căldură mare,
Te visezi plutind pe-un val,
A-nceput pe cât se pare,
Azi... sezonul estival.

La plajă
Stau prăjindu-se la soare
Una blondă, alta brună,
Blonda e cam visătoare
În schimb bruna-i... numa’ bună.

Nudiste
Toate sunt pe gustul meu,
Par statui într-un muzeu,
O statuie mă excită
Parcă stă puţin... crăcită.
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Dialog orăşean-ţăran
- Cum îs aste prune oare?
- Negre după cum le vezi.
- Eu le văd că-s roşioare.
- Dacă-s verzi.

Două mere
Ion către Mărie zice:
- Tu ai două mere-n sân,
Dacă vrei să nu se strice,
Hai să le-aşezăm în fân.

De Sfântul Ilie
Anu’ ăst de Sânt’ Ilie,
Pe la crâşme nici un sfânt,
Geaba-i caţi, fir-ar să fie,
Parcă-intrară în pământ.
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Nedumerire
Nu-nţeleg pe cei cu fiţe
Şi minţile slabele,
Nu-s la mare cu pipiţe,
Ci-n Bucegi cu babele.

Blonde
Blonde care mai de care
Stau la sfat:
- Lupţi pentru emancipare?
- Da, dar numa-n pat.

Iulie
Geaba-i soare şi e bine
Sunt pustii potecile,
În schimb toată noaptea-s pline
Dicotecile.
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Bulă
După o vacanţă mare,
O-ntrebă pe-nvăţătoare
Ce venise de la mare,
Dacă marea e tot mare.
- Ea e mare... eu nu-s mare.

Ce-ai făcut la mare?
Pe-o căldură-ngrozitoare,
Într-o noapte, la Mamaia,
Am făcut o baie-n mare
Şi m-am... aia.

Vameşii litoralului
Din Mamaia-n Vama Veche,
Toţi pun vamă şi îţi spun:
- Ai un trup fără pereche,
Ori dai vamă, ori ţi-o pun.
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Efectul de seră
- În efectul ´ăst de seră,
Să mai stai este un chin.
Hai la mine-n garsonieră
Să te răcoresc... puţin!

În deltă
Delta toată-i inundată
De turişti şi de pescari.
Sar pe tine deodată
O cohortă... de ţânţari.

Românii, Udrea şi turismul
Facem noi turism? Ei, lasă!
Măi române, nu fi prost,
Stai tu frumuşel acasă,
Face ea în locul nost’.
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Bărbaţii
La grădina cea de vară,
Savurându-şi berile,
Stau bărbaţii decuseară
Şi-şi bârfesc muierile.

La ştrand
Cam zbârcită şi cam slabă
Pe o-aşa caniculă,
Printre fete şi o babă
Părea cam... ridiculă.

Ion către Mărie
Am scăpat de cătănie,
Să te cer veni sorocul.
Tu eşti mare-acum, Mărie.
- Cum ţi-o fi norocul.
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Ion şi Ioana pe malul lacului
Amândoi ţineau de-undiţă,
Iese-un peştişor afară.
- Pune-ţi, Ioană, o dorinţă!
- Să nu rămân grea ast’sară.

Concerte estivale
La concerte estivale,
Tineri-s cu miile,
Cântă doar la intervale,
Când ştiu melodiile.

Furtuna
Dispăruse sfântul soare,
Ne-am făcut bagajele,
O furtună dinspre mare,
Spală-acuma plajele.
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Miracolul furtunii
Toţi de-aicea prind viteză,
Parcă vor să prindă trenul,
Rămân însă pe faleză
Ca să vadă fenomenul.

Călduri
- Hai, Mărie, dă-mi o gură,
Să te răcoresc la nuri.
- Nu mă scapi tu de căldură,
Când tot timpu-s în călduri.

Turism ecumenic
Cu turismul ecumenic
Pline-s mănăstirile,
Înspre fete unui cleric
Îi sticlesc privirile.
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Programe estivale
Fiindcă vara „se impune”
Doar programe estivale,
La orice televiziune,
Toate-artistele sunt goale.

Fecunditate
Pe o asemenea căldură
Nimeni pe nimeni înşeală,
Se prevede în natură
Fecundare generală.

Boschetarii
Boschetarii mâncă, beau
Toată ziua în obor,
Înspre seară şi ei au
În boscheţi... o casă-a lor.
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Tradiţie
De ţigani nu avem milă,
Îmbrăcaţi în a lor port
Îşi aşează lângă vilă
Vechiul cort.

Pe baltă
Şi din când în când pe-o baltă,
După gâze peştii sar,
Până-o dată, ce îi saltă
Vreun... pescar.

Urşii
Urşii şi ei mai umani,
Nu vor oi de pe imaş,
Fără plată, fără bani,
Servesc masa... în oraş.
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Pe şosele
Pe-o asemenea căldură,
Şade ca pe jar
Un şofer care înjură
Ca un... birjar.

Florăresele
Florăresele-s stilate,
Au tonetă şi confort.
-Florile sunt: „importate
din import”.

Trei fetiţe
Trei fetiţe necrescute,
La propriu şi figurat,
Spun că şi ele s-ar... puncte
Şi vorbesc numai de pat.

14

Inventive
Fetele sunt inventive
Încă de la grădiniţă,
Băieţii-au prezervative
Şi le-arată la fetiţă.

Dans de groază
Cu chiloţii lor doar şnur,
Parcă-s câinii cu... căţelele;
Toţi dansează cur în cur,
Când aud... manelele.

Fetele de la ţară
Nu mai umblă pe potecă,
Nu-s desculţe, nu au praf,
Au şi ele discotecă cinematograf.
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Tinerii de azi
N-au emoţii, nu au trac,
Însă au un mic defect;
Toată ziua tot ce fac,
Fac... pe Net.

Cosaşii
Cosaşii de odinioară
Cu mâinile harnice,
Azi cosesc cel mult o oră
Cu coase mecanice.

Noi ardelenii
Pepeni mari de Dăbuleni,
Cu coaja lor pestriţă,
Cumpărăm de la „olteni”
Şi mâncăm o... lebeniţă.
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Primarul Constanţei
Cu veşmântul lui tărcat,
Pestriţ ca un zarzăre,
La o paradă s-ambrăcat
Neamţ deşi e... Mazăre.

Două ministrese
Ritzi fu sacrificată
Pe altarul Ebei,
Udrea va cădea odată
Cu căderea... Tebei.

Festivaluri
Festivaluri fără număr
De cântec şi de umor
Ne-mbătăm umăr la umăr
Şi cântăm... folclor.
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Vară, vară
Vară, vară şi iar vară,
Taberele-s pline,
Toţi copiii stau afară,
Iar profesorii-o duc... bine.

Cu gândul la şcoală
Toţi cu tărtăcuţa goală,
Se-ngrozesc, fir-ar să fie,
S-ar întoarce iar la şcoală
Cu o falsă... bucurie.

Căldura nu mă inspiră
Pe-o căldură ca şi asta,
În ăst an de graţie
- Recunoaşte, - a zis nevastaNu ai inspiraţie.
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Fetele
Au plecat de pe centură,
Pe nisipuri stau să-l cearnă,
Mai fac câte-o procedură
Contra frigului de-ast iarnă.

Tineri şi tinere
Astăzi sigur nu se poartă
Sărutatul peste poartă,
La oraş ori pe la sat
Fac concurs... de sărutat.

Nimeni nu ştie să danseze
Fiindcă nu ştiu să danseze,
Pe la club în orice seară
Vor să se iniţieze
Doar în dansul de la... bară.
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Miri şi mirese
Sâmbetele se cunună,
Pline-s primăriile,
La biserici merg... să-şi pună
Pirostriile.

Fetele fumează
Toate fetele fumează
Ori ţigară, ori lulea
Şi mereu se adresează
Cu... „ce p-la mea”!

Lume zurlie
În lumea asta cam zurlie,
Oricât de zdravăn eşti,
De n-ai puţină nebunie,
Poţi... să-nebuneşti.
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