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VASILE IUŞAN

Am cap de neamţ,
nu de chibrit !
EPIGRAME

Casa de Editură DOKIA
Cluj-Napoca 2009
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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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Lui Hanţ
(Când s-a dus am rămas trist,
Fost coleg de-nvăţătuă,
Fost jurist
La Prefectură.)

Zicea Hanţ,
Cam plictisit:
Am cap de neamţ,
Nu de chibrit!

Caragialiană
Caţavenci avurăm cu duiumul
Care au condus această ţară
Şi toţi ne arătară drumul:
“Politic… economic… şi... şi… finanţiară”.

Pe malul Mureşului
- Adâncă-i, bade, apa-n faţă?
- Nu-i adâncă nici de cât,
Acu trecură două raţă
Şi nu era... nici până-n gât.
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Homo
- Cum e apa la Săsar?
- Ca şi sula dom’ părinte
- Ei, atuncea o să sar
Cu fundu’...-nainte!

Autoreproş
Băut-am haina şi iţarii,
Şi-am mai băut tot ce-am avut.
“Mă ştiau toţi cârciumarii”
Mai bine… nu m-ar fi ştiut!

Ne plângem
Românul veşnic reproşează
Când n-a făcut nimic în viaţă:
Că tata n-a fost om de vază,
Că popa nu i-a dat povaţă.
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Dialog Bulă-tată
- Am auzit că la pigmei
Soţia o cunoşti doar după nuntă.
- Aşa e şi la noi, ca şi la ei
Numai ne trebe’ vreme mult mai multă.

Amintiri
Intrând în sat într-o toligă,
De casa părintească îmi e dor,
Să-mi facă mama-o mămăligă
Cu sămătişe şi groştior.

“Se caută un mincinos”
Deşi deştept şi, şi frumos
N-am cap de neamţ sau de evreu,
De aceea-mi trebe’ un mincinos
Să mintă el în locul meu.
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Alegeri prezidenţiale 2009
Nu-s regalist, dar m-am gândit
Să fiu cu lumea bună-n ton :
Mai bine-un rege parvenit,
Decât un vechi bufon.

De ce sunt drept
În această sarabandă
Azi juriştii ies pe bandă.
Eu doi ani am repetat
Să-mi intre bine dreptu-n cap.

Preşedinte jucător
L-am votat mediator
Între puteri rebele
Şi-a ajuns un "jucător"
De sârbe şi manele.
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Lumea e cu susu-n jos
Un prieten când trăgea să moară
Spunea că lumea e cu susu-n jos,
C-ar fi mai bine bunăoară
Să moară omul... puţin mai sănătos.

Elenele nu mor niciodată
Elena fu’pusă la zid
Şi-au răsărit alte Elene,
Viteze ca un Baiazid
Şi toate se credeau... troiene.

Dialog de criză
- N-avem unde să muncim.
- Cu atât mai bine.
- O s-ajungem să cerşim.
- Da, dar de la cine ?
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Între vecini
- Dă-mi cinci sute împrumut
- Eu ţi-aş da, dar n-am la mine
- Dar acasă, măi vecine?
- Merci... acasă toţi sunt bine.

Corupţie
- Uite aici ai zece zloţi,
Fă-mă marinar pe mare!
- Dar tu ştii măcar să-noţi?
- Păi ce, voi nu aveţi vapoare ?

Ce o-ntrebi şi ce-ţi răspunde
- Bubulină bob mărunt
Şi plăpândă ca o floare
Ce te faci când vei fi mare ?
- Mare, nu mai sunt… de mult.
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Dialog mamă – fiică
- Draga mea, nu mai eşti mică,
Vino să vorbin de sex.
- Cam ce-ai vrea să ştii, mămică?
[mama a rămas perplex (ă)].

Bitter Senator
(reclamă la Prodvinalco)

În loc să îl voteze pe "Napoleon",
Ori pe "Gorbaciov", să fie-n ton,
"Senatorul melcilor" se pare c-a votat
Să intre "Bitteru"-n senat.

Băsescu
(are un nou sprijin)

Stolo-nbraţe-am să te strâng
Că ţi-ai găsit la Eu-Ro un loc.
Deaci-nainte am să plâng
Pe umărul lui Boc.

11

Ion şi Mărie pe calea ferată
- Pe calea ferată-i bine,
Aud ţăcănit de roţi,
Mie-mi vine, ei îi bine,
Na, opreşte dacă poţi .

Piersic preşedinte
Preşedinte fă-te, măi Florine,
Şi-aş fi mai vesel decât îs,
Chiar dacă n-am trăi mai bine,
Măcar am muri... de râs.

Eminesciană
Piersic, piersicuţule,
Ce mai faci drăguţule?
De când ciocoflender eşti
Tot mai mult întinereşti.
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Trei Elene
Soaţa soţului, chimistă,
Fata tatii e model,
Blonda de la Cotroceni, turistă.
Toate s-au mărit... la fel.

Piersic vs. Puric
Celebrităţi prea bine cunoscute,
Mânate de acelaşi pur destin,
Doar Dan, în piesele lui mute,
Vorbeşte puţin... mai mult decât Florin.

Pe Tăriceanu
Ne-a dat investitori şi cărturari
Dacă mai ţine-ţi minte
Şi pensii şi salarii mari.
De ce să-l mai alegem... preşedinte ?
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Olteanul aude o voce
- Ioane ! şti’ tot satul
Că nevasta ta-i cu altul.
Olteanu-aleargă. – Stai puţin;
S-alerge Ion, că io-s Mărin.

Doi scoţieni
Doi scoţieni pluteau pe mare,
Naufragiaţi în colacii de salvare.
Ea-l molestă privind de sus:
- Ţi-am spus ? Să iei bilete numa’ dus?

Despre Tarlapan
(epigramist)

Că nu-i prea rău, dar nici prea bun
Mi-am zis când a venit din Chişinău.
Acuma chiar că pot să spun
Că-i cel mai bun... că-nţeapă rău.
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Despre Eugen Albu
(epigramist)

Când ne-ntâlnim întâmplător pe stradă,
Cum ştiu că e abil şi consecvent,
Sunt convins că-mi zice-o epigramă
Pritocită-atuncea pe moment.

Lui Lali
(Mişto la filmul Baftalo TIF 2009 la premieră)

Puteai să-l chemi şi pe Florin,
Fiindcă purtaţi aceeaşi pălărie.
Nu de alta zic, dar cel puţin
Învăţa şi el puţină... meserie.

Unui epigramist
Cu zecile de premii şi volume,
Epigramistul nostru eminent
E cel mai tare azi din lume.
Şi parcă are şi ceva... talent.
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Birlic la o înmormântare
Auzind o bârfă la o-nmormântare;
- Asemenea jignire n-o suport
(îi dete replica cu indignare)
Măcar de-ai şti ce-nseamnă... să fii mort.

"Transmitem în direct"
(bâlbă)

Transmitem în direct o sarabandă
Pe postul unu’ de s-a nimeri.
Pe când înregistram pe bandă
Cel puţiam puţim gândi.

Premiantul
La concursuri de-epigramă,
Participă maeştrii-n gen,
Dar locu-ntâi, de bună seamă,
Îl ia tot… Albu Eugen.
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Epigramiştilor clujeni
Maeştrii din SATIRICON
Nici nu mă miră
Că scriu aşa, doar de bonton,
Fără… SATIRĂ.

Epigramiştilor
Nu-mi place, când pana vi se moaie,
Războiţi-vă şi voi pe mii de draci.
De n-ar fi existat războaie,
Eram, merci…, şi-acuma în copaci.

La mine-n sat
Grijeam de fraţi, de oi şi vite
Şi-aici doream ca să rămâi,
Aveam în sat şi câteva iubite
Vreo două chiar în clasa-ntâi.
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Dragă Mitre
(reclamă la Prodvinalco)

Singur doar, c-o sticlă de rachiu,
Ai stat prin crâşme aproape-un an
Şi fiindcă te simţeai pustiu
L-ai invitat şi pe Dorel Vişan.

Profesorului Stănescu
(epigramist)

Despre profesorul Stănescu
Aş scrie-o epigramă bună,
Dar n-am o rimă, decât EscuAl nostru... fulgeră şi tună.

Îmi place epigrama lui
Despre Albu Eugen,
Aş scrie epigrame-o mie,
Nu fiidcă-i cel mai tare-n gen,
Dar "ăsta-i ăla"... care-mi place mie.
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Gala TIFF 2009
Trei monştri sacri ne-a fost dat
S-avem la TIFF într-un destin,
Îndelung am aplaudat
Pe Albulescu, pe Claudia şi pe Florin.

Şansa lui Piersic
(gala TIFF 2009)

Toţi o iubim pe Cardinale.
Privind ecrane, ne prindeau fiori.
Doar tu Florine, ai şansa vieţii tale
Să o săruţi de-atâtea ori.

Când eram mic
Când eram mic, eram deştept,
Din clasă, cel mai tare,
Dar, de cuminte, vă spun drept,
Aveam doar "zero la purtare".
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Revigorare
De când trăiesc cu Ana-Liza,
Sunt puternic ca un bou;
Zilnic îmi fac dializa
Şi mă simt... ca nou.

De sănătate
Mulţam’ lui Dumnezeu de sănătate,
N-am decât stomacul scos
Şi câteva dureri în spate
În rest sunt bine… sănătos.

Lui Andraşoni
(epigramist)

Despre-Andraşoni, ce să zic?
Aş spune o mulţime
S-a înălţat. Deşi-i tot mic,
De înălţime.
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Lui Teognoste
(epigramist)

Pe Teognoste-l ştiu din şaişinouă,
Era un amator - profesionist.
De când cu lumea asta nouă,
E cel mai bun epigramest.

Lui Vişinescu
(epigramist)

Vişinescu venea la teatru, dar
Mai des la Albu-mbătătură,
Care era la teatru secretar,
Şi mă-nvăţa să fac literatură.

Judecata judecătorului
Cei prezenţi la un proces, se mituiesc
Reciproc. Şi asta-i foarte trist,
Dar dacă bine socotesc
Şi éu sunt… tot jurist.
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