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CINCINAT VERSUS NIGRIM 

 
     Am intrat în luna Noiembrie 2009 
în care comemorăm la data de 30,  
împlinirea a 75 de ierni de la plecarea 
spre Olimpul scriitorilor români a lui 
Cincinat Pavelescu şi la data de 11 a 
58 de veri din clipa plecării tot într-
acolo a lui N. Mihăescu – Nigrim. 
     Primul era născut la 20 octombrie 
1872, scriu unii,  în comuna Milcov 
din fostul judeţ  Râmnicu Sărat iar 
alţii că la Bucureşti,  iar cel din urmă 
la 19 Martie 1871 în Gura Sărăţii, 
judeţul Buzău.  
     Epigramistul râmnicean Octavian 
Moşescu a realizat, în anul 1977, 
placheta „Epigramişti râmniceni” în 
care sunt publicate epigrame scrise de 
sau privind pe epigramişti născuţi în 
Râmnicu Sărat sau prin apropiere, 
printre care Cincinat Pavelescu, Ion 
Pavelescu, Nicolae Gr. Mihăiescu – 
Nigrim şi Camil Petrescu. 
     Redăm, în cele ce urmează, 
epigramele publicate chiar pe primele 
file ale plachetei şi aflăm – credem 
noi – cum s-a ajuns ca, de la un 
început de duel epigramatic, Cincinat 
să dedice circa 20 de epigrame lui 
Nigrim, cel ce i-a făcut propunerea. 
     Se aflau, se confirmă mai jos, la o 
agapă la care, desigur, Cincinat era 
gazdă dar şi vioara-ntâia încât 
acţionează citind un catren privind pe  
 
 

 
Nigrim, locatar al judeţului învecinat 
Buzău:  
 
Oraşului Buzău 
   O fabuloasă-ascensiune 
   Îţi e destinul – toţi o ştim – 
   Dar îţi păstrăm compasiune 
   Că-ntre poeţi ai pe Nigrim. 

Cincinat 
  
     Probabil că Nigrim a ripostat 
lansând invitaţie la un duel epig-
ramatic, primind însă un refuz prin 
catrenul: 
  
Invitat la un duel cu Nigrim 
   Cu un Nigrim, într-un duel,  
   E neloial să lupt cândva, 
   Floreta mea e de oţel, 
   Pe când a lui... de mucava. 

Cincinat 
 
     Imprudent, probabil, Nigrim 
contraatacă scriind: 
 
Lui Cincinat 

(În Râmnic este lipsă de apă) 
   Lipsa de apă e o dramă... 
   Dar nu-nţeleg în epigramă 
   De unde, dragă Cincinat, 
   Mereu ai spirit... diluat ! 

Nigrim 
     Urmează riposta ameninţătoare a 
preopinentului: 
 
Lui Nigrim  
   De apă-oraşul duce lipsă, 
   Aici e-o vreme-apocalipsă, 
   De-aceea fii prudent, băiete, 
   Când eu lovesc... lovesc cu sete!  

Cincinat 
 (Continuare în «Spinul»nr. 18) 
 

 
MIHAI HAIVAS 

IAŞI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soţiei  
 
   De câte ori o înşelam 
   Un vers de dragoste scriam. 
   Imbătrânind, şi nu sunt glume, 
   Constat c-am scris zeci de volume. 
 
Leac pentru o nevastă îndărătnică 
 
   Antidotul, s-ar părea, 
   Vine chiar de la natură: 
   Orişice soţie rea 
   Are-o noră pe măsură. 
 
Compensaţie la un şcolar 
 
   Cum se vede limpede, 
   Două calităţi el are: 
   Prinde greu la învăţare 
   Şi-uită foarte repede. 
 
Dialog la medic 
 
   A intrat cam peste rând 
   Un bătrân, un om plăpând: 
   - Spune-mi, ce ai moş Tilincă? 
   - Ouă, brânză şi palincă! 
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Aselenizarea soacrei 
 
   Fiindcă-i o idee bună, 
   Plătesc oricât, chiar şi-n valută, 
   S-ajungă soacră-mea pe Lună... 
   În partea care-i nevăzută. 
 
Paradox  
 
   Un caz întruna mă abate 
   Şi am un semn de întrebare, 
   Că sunt femei cu greutate, 
   Iar unii spun că sunt... uşoare! 
 
Unei tinere modeste 
 
   Se observă, nu-i mister, 
   Domnişoara mult nu cere, 
   Nu vrea Luna de pe cer... 
   Doar mai multe luni de miere! 
 
Armonie conjugală 
 
   E-o căsnicie ideală, 
   In viaţa asta complicată, 
   Când soţii între ei se-nşeală 
   Şi nu se află niciodată. 
 
Unui ales 
 
   Sunt dezamăgit cu totul, 
   Căci un lucru-i elocvent: 
   Treaz am fost când i-am dat votul, 
   Iar el doarme-n Parlament! 
 
(Din volumul «Tangoul poantelor în pas de vals» - 2009) 
 

     Cineva îmi spunea că ar vrea să fie melc, 
             să aibă casa lui, dar, curios,  
                            nu pomenea nimic de 
                 cele două corniţe... 
 



4 
MEMORIA 

 
SEXTIL PUŞCARIU 

1877 - 1948 
Unui poet de promenadă 
   Geaba lucri ca zilerii, 
   Toată ziua ca să placi! 
   Din sudoarea frunţii tale 
   Stropi de rouă n-ai să faci! 
 
Unui poet pesimist 
   “Lumea e deşărtăciune!” 
   Zice-acest poet mereu; 
   Îl cred mai ales când spune: 
   “E o lume-n capul meu!” 
 

GEORGE RANETTI 
1875 - 1928 

Pe mormântul unui avar 
   Mai groaznic decât Mărunţelu, 
   În marea-i arghirofilie, 
   Şi-a cumpărat un loc la Bellu, 
   Şi-i trist că nu-l dă cu chirie! 
 
Unei pianiste începătoare 
   Domnişoara Miţa are, 
   La clavir, răbdare mare; 
   Dar socot că cei ce-ascultă 
   Au răbdare şi mai multă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIMPULUI 
 

CONSTANTIN RÂULEŢ 
1882 - 1966 

Unui furios 
   C-are să-mi mănânce capul, 
   M-a ameninţat nea Nae; 
   Şi-a-nceput cu pălăria… 
   Că-i de paie. 
 
Unei domnişoare 
   Am comparat-o c-o icoană 
   Şi n-am greşit – o ştie bine –  
   Căci pe-amândouă deopotrivă 
   Le poate săruta oricine. 
 

RADU D. ROSETTI 
1874 - 1964 

Lui bunicu-meu 
   C-am aerul lui tata mare, 
   Aud spunându-mi-se-ades; 
   Cât despre partea moştenirii, 
   Cu aerul doar m-am ales. 
 

SANDU RUSU 
1908 - 1989 

Unui avocat, adept al lui Bachus 
   Pe conu’ Tache, lucru rar, 
   Să-l înţeleg nu pot de fel: 
   Când este vorba de pahar, 
   El este veşnic în apel! 
 
Lui Păstorel Teodoreanu 
   Aş vrea să fiu eu cunoscut 
   De marii critici literari, 
   Precum matale eşti ştiut 
   Şi-apreciat de cârciumari. 
 

Culese de I. Ş. 
 

 
RONDEL DE URGENŢĂ 

 
   Se vinde totul, şi în grabă, 
   Tranzacţie-n cel mult un ceas, 
   Dăm şi pământul de sub labă 
   Şi stăm pe sufletul de mas. 
 
   Din câtă minte ne-a rămas, 
   Cu-apocalipsa la tarabă, 
   Se vinde totul, şi în grabă: 
   Tranziţie-n cel mult un ceas! 
 
   Cădem în târguială slabă – 
   Ce nu-i vândut, e bun sustras – 
   Şi terminăm cu parastas. 
   Să fie-n treabă, unu-ntreabă: 
 
   Se vinde totul, şi în grabă?! 
 
 

MODESTIE 
 

Numai cu pipăitul 
   să-ţi aduci dimineaţa pe buze, 
   când se închide regina nopţii, 
   să te duci pe unda lăsată 
                de privighetori; 
   să găseşti găurile negre în 
         poveştile asamblate din 
         ce se arată în vise… 
 
O, câte poveşti înnobilate! 
 
Poate că te fac să renunţi 
                 şi la pipăit… 
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RONDEL PSEUDOBOEM 

 
   “Cafea, vin roşu şi femei…” 
   Cât în boemă se afundă, 
   Hipotensivii rotofei 
   Repetă-şi zisa lor profundă. 
 
   Plăceri de fitece secundă 
   Pândesc descurcăreţii grei: 
   Cafea, vin roşu şi femei, 
   Cât în boemă se afundă. 
 
   În lumea lor mereu rotundă 
   Se strânge cercul de idei. 
   E tensiune, vrei, nu vrei, 
   Cu viitură-n orice undă: 
 
   Cafea, vin roşu şi femei… 
 

Ioan Şiman 
(Din volumul „Prierul uzurpat”- 2004) 
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IONUŢ-DANIEL  ŢUCĂ 

CONSTANŢA 
 
EPIGONISM ROMÂNESC 
 

Ne tragem din înaintaşi 
Fărădelegea doritori s-o curme, 
Dar stofă n-avem de urmaşi, 
Căci nu prea ştim să le călcăm 

                                         pe urme. 
 
BADYGUARD-UL 
                 (succintă caracterizare) 

Scut de fier, supusă „umbră“, 
Ochi sticloşi ca de lăcustă, 
Bicepşi aspri, mână sumbră, 
Spate lat şi… minte-ngustă. 

 
DEMAGOGUL 
 
Cu-o vervă de neîntrecut, 
Aruncă vorbe multe care, 
Pe cât de pline-s de ardoare, 
Pe-atât de goale-n conţinut. 
 
SĂRĂCIA 
 

Extinsă, iată, alarmant 
Şi amtrenând dureri acute, 
Ea penetrează mult mai iute 
Când LENEA-I este aghiotant. 

 
OM “DINTR-O BUCATĂ” 
 

Chiar de-am minţit (şi nu o dată!) 
Şi-s dăţi când n-am avut cuvânt, 
Croit sunt tot “dintr-o bucată”; 
(Dintr-o bucată de… pământ). 

 
           (Din volumul “EPIGRAME” – 2007) 
 

 
VASILE ŢINCAŞ 

BAIA MARE 
 
Răsplată  
   Când fu prins cu-o coţcărie, 
   L-am scăpat de sărăcie; 
   Ca răsplată pentru asta, 
   Întro zi-mi fură nevasta. 
 
Rezolvarea crizei de către guvern 
   Criza este arzătoare 
   Şi corupţia e-n toi, 
   După felul de-abordare, 
   Costul cade tot pe noi. 
 
De 1 aprilie 
   Unii spun că sunt un bleg, 
   Că nevasta mă înşeală, 
   Eu, naivul înţeleg 
   Că-i o simplă păcăleală. 
 
Unui scriitor 
   Autorul ne declară 
   Că a scris o carte rară. 
   După cum şi-a pus oferta, 
   Bună este doar coprerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce ţi-e şi cu epigramiştii ăştia! 
O tolbă plină de epigrame în loc de bani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Recent, Clubul epigramiştilor “Spinul” 
din Baia Mare a editat o antologie cu 
cele mai reuşite produse în domeniu. Un 
lucru demn de toată lauda, ţinând seama 
că, la ora actuală, în ţară sunt puţine 
cercuri şi cenacluri de profil care-şi pot 
permite să editeze o carte, în care sunt 
înserate creaţiile unor autori, ce se au cu 
acul tămăduitor al albinei, când e vorba 
de bătut cu pălmuca la funduleţul unei 
societăţi ce nu mai ştie să se maturizeze: 
nici politic, nici social, cu atât mai mult 
spiritual. Sunt prezenţi fix 13 epigramişti 
maramureşeni. Ioan Şiman şi Romulus 
Filip, diriguitorii clubului şi ai antologiei 
au făcut o selecţie din epigramele 
publicate în revista trimestrială “Spinul” 
în perioada ianuarie 2006 – decembrie 
2008 (adică în cele 12 numere tipărite de 
la apariţia revistei). 
   Volumul cuprinde peste 400 de 
epigrame. Temele lor sunt variate: 
social, politic, cultural, viaţă de familie.  
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   Spicuim din antologie: Chiar de s-ar 
părea stupid / Iată un răspuns abil / Ştiu 
că-n fiece partid / Nu-i un singur imbecil. 
(Mihai Bodnar); Jurământ bărbătesc // 
Atras de marea ei iubire / O noapte-
ntruna i-a jurat / Că vor trăi în fericire / 
Şi-aşa a fost... doar pân’ la pat.(Nistor I. 
Bud); Tăcerea de aur// Adesea-n 
conversaţii vaste / Dispun de un real 
talent / Decât să-nşirui vorbe proaste / 
Mai bine tac... inteligent. (Ioan Fârte 
Adi); Ger în casa de cultură // La 
spectacol de umor / Cât p-aci era să mor 
/ De-atâta „literatură” / Şi de frigul din 
cultură. (Romulus Filip); Informaţia 
contează // - Ştii că soţul tău te-nşeală? / 
- Poate face orişice / Nu-i teribilă 
scofală, / Dar aş vrea să ştiu... cu ce? 
(Viorica Găinariu); Poliţiştii şi hoţii // 
Nu-s doar nişte ipoteze / Poliţiştii fug de 
zor / Nu ca să îi aresteze, / Ci să-mpartă 
prada lor. (Mircea Micle); Deziluzie // Îl 
făcea fudul odată / Puşca şi cureaua lată, 
/ N-are mândră fericită / Dacă puşca-i 
ruginită. (Vasile Mureşan); Dreptate // 
Se fură mult şi fură toţi, / Dreptatea 
noastră-i la netoţi: / De furi un ac te 
arestează, / Un sat de-l furi te avansează. 
(Toma G. Rocneanu); Epigrama // Are-n 
vorbele rotunde / Râsul, starea 
radioasă... / Reuşită-i dac-ascunde / Că e 
treabă serioasă. (Ioan Şiman); Popa 
între vorbe şi fapte // Adunaţi averi în 
ceruri, / Zice în lăcaşul sfânt. / El adună 
bani şi bunuri / Pe pământ. (Vasile 
Ţincaş); Guvernanţii deştepţi // Pensia ar 
fi mai mare / Însă preţu-ntruna sare; / 
Plângem, nu tăind o ceapă, / Ci că iar 
ne-au tras o... ţeapă. (Aurelia Velea). 
    Merită tot respectul cititorilor. 

Ion Burnar 
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DIN „CULTUL” 

 
UNEI IPOCRITE 
 
   Ea seamănă grozav cu luna, 
   Aşa i-am spus întotdeauna, 
   Dar nu că e vreo frumuseţe, 
   Ci doar că are două feţe. 

Victor Halmu 
 
UNEI FRUMOASE 
 
   Prinde sângele să-mi fiarbă 
   Când mă aflu-n preajma voastră, 
   De-aş avea, ca alţii, barbă, 
   Cred c-ar deveni albastră. 

Al. Clenciu 
 
CUPLU 
 
   Ea – vioara – e regină, 
   El – arcuşul – e-un biet lord 
   Ce se zbate să obţină 
   De la ea un mic acord. 

Iulian Bostan 
 
ETERNUL FEMININ 
 
   I-aparţine-ntreg misterul, 
   Ca să ştie – vorba ceea – 
   N-are-atâtea taine cerul 
   Câte poare-avea femeia! 

Eugen Pop 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FEMEII 
 
UNEI DUDUI 
 
   Eşti atâta de suavă, 
   Că, la viaţă de n-aş ţine, 
   N-aş mai cumpăra otravă, 
   Ci te-aş săruta pe tine. 

Ion P. Antonescu 
 
FEMEIA 
 
   «Femeia-i sfântă... ne dă zile», 
   Grăieşte-o cugetare-adâncă, 
   Dar cu-nţelesuri mai subtile: 
   Ne dă, dar ni le şi mănâncă! 

Corneliu Pop-Neli 
 
DOAMNEI 
 
   Doamna nu primeşte curte, 
   Nici cadouri, probe noi: 
   Ics i-a dat o sărutare, 
   Ea i-a dat-o înapoi... 

Octavian Goga 
 
UNEIA 
 
   Ce ciudat! Această fată, 
   Cu un trup ce te-nfioară 
   A rămas nemăritată... 
   Pentru-a nu ştiu câta oară! 

Ioan Arnot 
 
UNEIA 
 
   Ce ochi ai, doamnă, şi ce gură 
   Şi într-atât mă ispiteşti 
   Că ţi-aş propune-o aventură... 
   Dar ce mă fac dacă primeşti? 

Al. Clenciu 
Culese de Nicolae Valentin, Bucureşti 

 
DE DRAGUL EPIGRAMEI 

SPINUL în 2009 
 
     Azi, mai mult ca oricând, asistăm la 
înflorirea epigramei româneşti, care 
pătrunde în toate zonele ţării, devenind o 
adevărată “terapie prin râs”. 
     Clubul epigramiştilor Spinul contri-
buie la dezvoltarea mişcării epigra-
mistice în cetatea băimăreană, fapt 
ilustrat prin creaţiile membrilor acestui 
club. Creaţiile, peste 1500 de epigrame, 
au fost publicate în ziare locale şi 
centrale, reviste de satiră şi umor, 
îndeosebi EPIGRAMA, organul Uniunii 
Epigramiştilor din România. 
     O realizare deosebită, în 2009, este 
tipărirea şi lansarea a trei volume de epi-
grame: Tolba cu ţepi (Antologie a clubu-
lui), În slujba-reginei…EPIGRAMA (M. 
Micle), Femeia, timpul şi…bărbatul 
(N.I.Bud), 
     În acest an s-a înregistrat o mai bună 
participare la cele 30 de concursuri şi 
festivaluri de umor. S-a remarcat Ioan 
Fârte cu două premii naţionale: Premiul 
unic la pamflete –Tg.Jiu şi Premiul II la 
epigrame –Buzău.  
     Pentru popularizarea creaţiilor umo- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocoliş, MM, 16 iul. 09, Tabăra Naţională 
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ristice ale membrilor Clubului Spinul au  
fost organizate 7 întâlniri cu publicul la 
cluburile pensionarilor, la TV AXA şi TV 
Maramureş, cea mai interesantă la casa 
sculptorului Ioan Marchiş de la Ocoliş, 
unde creaţiile prezentate, peste 100 de 
epigrame, au fost savurate şi apreciate de 
toţi membrii Asociaţiei scriitorilor din 
Baia Mare prezenţi la manifestare. 
     O parte din realizările Clubului Spinul 
au fost reflectate în 24 de articole scrise 
în cotidianul Graiul Maramureşului de 
către redactorii acestui ziar. 
     Prin intermediul internetului, epi-
grammele băimărenilor au ajuns să fie 
savurate de milioane de cititori din peste 
40 de ţări: Austria, Germania, Ungaria, 
Moldova, Elveţia, Franţa, Spania, SUA, 
Chile, Canada etc. 
     Cronica anuală a clubului , începută la 
1 apr. 2002, cuprinde aproape 100 de 
pagini, iar albumul are peste 130 de 
fotografii cu imagini de la întruniri şi 
lansări de cărţi şi reviste. 
     În ciuda tuturor crizelor sperăm că 
anul 2010 să fie şi mai bun. Mulţumim 
tuturor colaboratorilor. 

Nistor I. Bud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de Literatură şi Arte Plastice ARCHEUS 
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CE-AM AVUT, 

 
Unui amic 
 
   Colega rău ne pedepseşti 
   Când prin ziare ne loveşti; 
   Optat-ai, tu, doar pentru ură 
   Şi zici că faci… literatură?! 
 
Colegialitate 
 
   Colegii-i întrerup mai bine 
   Când n-am a zice mai nimic; 
   Am permament venin în vine 
   Şi dacă pot le dau un pic. 
 
Stampă de primăvară  
 
   E primăvară-aşa, un pic; 
   Am semne că cea iarnă-i  
                                      dusă: 
   Arunc din haine, scap de tusă,  
   Văd fete faine… c-au buric. 
 
Avertismente europene 
 
   Europa-i "peste noi", 
   N-avem gropi pentru gunoi; 
   Şefii, deh, încruntă frunţi: 
   - Care gropi... aceia-s munţi?! 
 
Se poate...totuşi 
 
   “Salariile-or îngheţa” 
   E vestea ultimă primită,  
   Dar nu şi la domnia ta 
   Ce-l rotunjeşti c-o ţâr’de 
                           “mită”. 
 
 

 
S-A ÎMPĂRŢIT 
 
"Emisiuni distractive" 
 
   Happy hur-ul lui Măruţă 
   Nu am ce bârfi pe el: 
   Fi’ndcă tare mult arată 
   Că e un umil... bordel. 
 
Veşnica obsesie  
 
   Ce-am avut, s-a împărţit,  
   Celor cu mai mult venit; 
   Iar cei mulţi la rând (ca morţii)  
   Mai aşteptă că vin …sorţii. 
 
Dacă aveam cui să-l dăm… 
 
   Votul meu cel sfânt şi drept 
   Îl păstrez şi mă mândresc;  
   Pe-ndelete-l mai citesc 
   Şi-l voi da la... alt “deştept”. 
 
Se distruge învăţământul 
                             românesc 
 
   Guvernanţi, mai novatori, 
   Se descurcă, foc şi pară: 
   Toţi românii muncitori 
   Să înveţe carte… afară! 
 

Toma G. Rocneanu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VASILE MUREŞAN 

-  65  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMARUL ŞI POLITICA 
 
   Ziceai că ai destinul scris: 
   Să fii profesorul umil, 
   Dar prin politici, compromis, 
   O faci pe marele edil! 
 
DREPTATEA 
 
   Ochii-i tot îndrepţi spre cer 
   Poate afli-acest mister; 
   Unde-o fi aşa minune 
   Că pe Terra-i noţiune! 
 
FEMEIA DIVINĂ 
 
   Creatoare de iubire, 
   Nobil vis de fericire; 
   Toate pot să fie sacre, 
   Dacă nu... sunt poame acre! 
 
 
     A plecat îngândurat de la întâlnire: 
             muza nu i-a dat adresa 
                   nici de data aceasta… 
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BĂRBATUL SUB PAPUC 
 
   Condus năpraznic de-o femeie, 
   Postura ta-i de eunuc; 
   Alergi mereu ca un năuc, 
   De-ţi pierzi uşor a minţii cheie! 
 
SECRETUL FEMEII 
 
   Pricepută-i în iubire 
   Şi emană fericire, 
   Stăpânită de ideea 
   Că doar ea deţine cheia! 
 
UNEI CREDINCIOASE 
 
   Când apari ca o divină 
   Vrei să faci la toţi pe plac; 
   Cum te văd, cu duh sărac, 
   Demonstrezi că eşti haină! 
 
 
     Colegii de la Clubul 
«Spinul» din Baia Mare îţi 
urează viaţă lungă şi fericită, 
realizarea dorinţelor personale 
şi mult succes în activitatea 
scriitoricească. 

L a   m u l ţ i   a n i ! 
 
 
LUI VASILE LA 65 DE ANI 
   Vor colegii să-ţi dorească 
   Epigramele să-ţi crească, 
   Căci de-acuma, mai vânjos, 
   Ştii şi tu că-i creşte-n jos! 

Aurelia Velea 
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NICOLAE NICOLAE 

CARANSEBEŞ 
 

MĂTURA ŞI FĂRAŞUL 
Fabulă 

 
Se spune că-ntr-o debara, 
O mătură şi un făraş, 
Se ciondrăneau mereu cândva, 
Ca orice neam de cârcotaş: 
 
- Eşti fără personalitate, 
Făraş ce stai printre gunoaie... 
Atâta ştii tu – din păcate! –  
Să cari gunoiul din odaie! 
 
Zicea trufaşa mătură 
In timp ce curăţa-n rutină 
Covoru-ntins şi-o pătură, 
Cum face orice gospodină. 
 
- Pe câtă vreme eu, mai nou, 
Mai fac cu rândul – când e zorul –  
Şi-n dormitor sau în birou 
Inlocuiesc aspiratorul!... 
 
Făraşul nostru – mai de casă –  
Dorind să pună punct la sfadă, 
La mătura cea firoscoasă 
Ii spune, rezemat în coadă: 
 
- Ascultă-aici – o spun pe-a 
                                     dreaptă! 
Că pân’ la urmă amândoi –  
Făraş sau mătură-„nţeleaptă” –  
Ne întâlnim tot la gunoi!... 
 
 (Din volumul”Pe aripile timpului” – 2009) 

 
 
 

 
VASILE MUNTEANU 

SIBIU 
 

DACĂ TOTUŞI VREM 
SCHIMBARE 

 
Dacă totuşi vrem schimbare, 
Dar mai sigur cotitură, 
Hai, s-o facem fără ură, 
Poate fi o avansare! 
 
N-o vedem ameninţare, 
Nici cu ac pe sub centură, 
Dacă totuşi vrem schimbare, 
E mai sigur cotitură! 
 
Merită o precizare, 
Cu adaos pe măsură, 
Să nu fie aţâţare, 
Că transpiră la fisură, 
 
Dacă totuşi vrem schimbare! 

* 
 
Iar ne-mprumutăm la bănci 

   Ca motiv mai necesar 
   A rămas un trai decent, 
   Ne împrumutăm, măcar, 
   Să  fentăm un... faliment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 CALEIDOSCOP 
 
VIITORUL 
 
   Un viitor făr' de trecut, 
   Deşi ne pare anormal, 
   Se-aseamănă c-un general 
   Ce nu a fost nicicând recrut! 
 
FEMEIA 
 
   E mamă, e iubită 
   De mulţi poeţi slăvită, 
   Epigramiştilor li-e acră 
   Căci văd în ea doar soacră. 
 
UNUI EPIGRAMIST VÂRSTNIC 
 
   Şi-n trezie ca şi-n vis 
   Numai sexu-l ispiteşte, 
   Cum puterea îi lipseşte, 
   O mai face doar în scris! 
 
MIHAI EMINESCU 
 
   Aşa precum de mult se ştie, 
   Muri sărac, bolnav, uitat, 
   Iar cei ce mult l-au defăimat 
   Fac burtă la Academie! 
 
CANONIZAREA LUI EMINESCU 
 
   Nu-i nevoie-a fi canonizat, 
   Căci pe merit şi l-a câştigat 
   Dreptul sacru de-a rămâne 
   “Sfânt al... Limbii Dragi Române”! 
____________________________________ 
     Când eram tânăr, timpul îmi era aliat. 
         Acum, la bătrâneţe, timpul îmi pare 
                                   cel puţin… obraznic! 
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MINISTRUL FINANŢELOR 
   NU CUNOAŞTE COMPUTERUL 
 
   E rămas în urmă rău 
   Dar cum este prunc de dac, 
   O să-l scoatem noi din hău 
   Cumpărându-i un abac. 
 
INJUSTIŢIE 
 
   Se încalcă legi, se fură, 
   Chiar şi numai cu o mână, 
   Iar justiţia română 
   Este-a doua… mână-n tură. 
 
CURIOZITATE 
 
   Sunt tare curios de poţi 
   Doar cu o mână să-înoţi, 
   Cu alta să dai tare 
   Din ambele picioare?! 
 
UNUI DIRIJOR FOARTE 
                                VÂRSTNIC 
   - Tare mult îmi place 
   Că mai poate dirija; 
   - Eu, în schimb, îţi spun ceva: 
   Cred că se preface! 
 
                                     Mircea Micle 
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ÎN DRUMUL 

 
ISPITĂ 
 
   O sorb din ochi, cât mi-e de dragă, 
   Căci fata-i tare frumuşică, 
   Semeaţă, radiind în vlagă, 
   Dar cum o scap, la altul… pică. 
 
SURPRIZA CEA MARE 
 
   Mână-n mână au luptat 
   Geoană şi cu Iliescu 
   Şi-amândoi au câştigat 
   Un mandat tot cu… Băsescu. 
 
DEŞTEPTUL 
 
   Vesel a pornit cu dreptul, 
   Însă tot îi scade scorul, 
   Căci aşa e cu “deşteptul”, 
   Dă la urmă cu… piciorul. 

Nistor I. Bud  
 
DEGUSTARE DE VINURI 
 
   Atâtea sticle are-n bar 
   Amicul meu, acasă, 
   C-am început c-un Murfatlar 
   Şi-am încheiat... sub masă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“SPINULUI” 
 
PROFEŢII DESPRE TRECUT 
 
   În ţara asta tristă, de low-cost, 
   E foarte simplu să constaţi ceva: 
   Că viitorul nu e cum a fost 
   Şi nici trecutul cum va fi cândva. 

Ioan Fârte Adi 
 
NEVASTĂ 
 
   Fiinţa care câteodată, 
   De-i falsă ca un diamant, 
   Uşor înşeală doi deodată: 
   Pe soţul ei şi pe amant. 
 
UNUI CONSERVATOR 
 
   Computerul nu-l agrează 
   De-aceea-am zis că-i dăm abac, 
   Dar cine oare garantează 
   Că are pentru-acesta cap?! 
                                   Mircea Micle 
 
EPITAFUL MEU 
 
   Sub această cruce zac, 
   Locul unde pot să tac; 
   Cum pământul mă destramă, 
   Nu-l înţep cu… epigramă. 
 
IMBOLD 
 
   Până pe pământ mai eşti, 
   Scrie, să nu rugineşti; 
   Epigramele sunt grele, 
   Dar uşor petreci cu ele! 

Aurelia Velea 
 

 
SEMNAL 

 
     Mă bucur nespus de mult că mi-a fost 
dat prilejul să lecturez cartea de epi-
grame, catrene, rondeluri şi aforisme 
"Cu pegasul printre epigramişti", a 
scriitorului, mureşean prin obârşie şi 
clujean prin adopţie, Jean GĂBUDEAN 
Rivalet. Rar mi-a fost dat să citesc 
din opera unui autor de o aşa mare 
prolificitate şi polivalenţă artistică.    
Autorul - profesor de Limba şi literatura 
română - scrie şi publică poezii, 
rondeluri, epigrame, aforisme şi haiku, 
bibliografia sa numărând nu mai puţin de 
37 de titluri. Este membru al U.S.R, 
preşedinte al clubului naţional de haiku 
"Bucurii efemere" din Tg.Mureş, fiind 
distins cu titlul de "Shogun de Iernut". A 
publicat poezii în Franţa, Anglia, Italia, 
Germania, S.U.A, Japonia, Australia, 
India ş.a. în total 11 ţări. Tradus în 7 ţări 
străine a fost premiat pentru haiku în 
Româna, Japonia şi Serbia. A publicat 5 
antologii de haiku, ce au ca şi 
majoritatea cărţilor, titluri care constituie 
poeme într-un vers. Mai rar un autor atât 
de înzestrat, prolific şi polivalent. 
     Am descoperit cu deosebită 
satisfacţie în Jean Găbudean, încă de la 
lecturarea primelor epigrame, un 
binevenit apărător al genului în faţa 
detractorilor şi criticilor tendenţioşi şi 
uneori agresivi. În alte epigrame 
deplânge , pe bună dreptate, lipsa unor 
urmaşi ai lui Mecena, care face deosebit 
de dificilă publicarea unor cărţi. 
     Spre al cunoaşte mei bine pe autor, 
redăm câteva dintre cele mai izbutite  
epigrame: Când în sus şi când în jos / Cu 
volumul subsuoară / Întreba, a  
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câta oară: / "N-aveţi un Mecena-n plus?"  
(În căutarea  de sponsori); Am fost 
credul de la-nceput, / Nenorocirea mă va 
paşte / C-am dat o coastă împrumut / 
Dar Eva nu mai recunoaşte! (Lipsa de 
recunoştinţă); De dimineaţă la serviciu / 
Ne bem cafeaua - unic viciu / Revista 
presei n-o scăpăm / Şi obosiţi apoi 
plecăm...(Raport); 
     Foarte reuşite sunt şi distihurile. 
Cităm: Nouă luni a stat la cramă / Ca să 
scrie-o epigramă! (Naşterea); Primind 
răvaş după răvaş / Se-ndrăgostise 
de...poştaş. (Ea); Sirene sunt şi pe uscat,/ 
Dar numai pentru şefi. Păcat! 
(Nedreptate); 
     Dintre rondeluri - care sunt foarte 
lirice, cităm: Pe-aici trecea o diligenţă / 
Pe când eram îndrăgostit, /Dar poate că 
din neglijenţă / N-a mai oprit, n-a mai 
oprit... // Un dor în lunga ta absenţă / 
Iubito, azi m-a copleşit / Pe-aici trecu o 
diligenţă / Pe când eram îndrăgostit // Şi-
ţi fac în gând o reverenţă; / /Atâţia ani 
am risipit / Şi mă întorc cu penitenţă / Tu 
poate că mai fi iubit // Pe-aici trecu o 
diligenţă… (Rondelul îndrăgostitului); 
Păcat, pentru cititori, că nu putem cita şi 
alte astfel de bijuterii. 
     Aforismele, foarte înţelepte, îl trădea-
ză pe filozoful, dar şi pe omul cu multă  
experienţă de viaţă. 
     Închei cu regretul că volumul citit are 
aşa de puţine pagini şi cu speranţa că voi 
găsi şi alte scrieri ale acestui poet sen-
sibil, ale cărui creaţii îţi încîntă sufletul, 
fiind ca o rază de soare în viaţa aceasta 
atât de cenuşie.  
     Vă mulţumim maestre!  
 

Mircea Micle 
 



10 
Mă-nchin femeii 

 
Mă-nchin femeii mai presus de toate 
Cu chipul blând şi sfânt de pus in  
                                         ramă 
Ce dă-ne viaţă, uneori prin moarte, 
Mă-nchin femeii-zeu, femeia-mamă. 
  
Mă-nchin femeii, dulce inchinare, 
Bărbaţii, toţi, să-şi calce pe mândrie 
Să se supună astăzi celei care 
Îi spală zilnic fără de simbrie. 
  
Mă-nchin femeii care mă iubeşte 
Şi celor ce m-or fi iubit vreodată, 
Mă-nchin femeii care se iveşte 
Ca răul necesar, femeia-amantă. 
  
Mă-nchin, apoi, vârtos femeii-vampă 
Ce-şi plimbă trupul scump prin  
                                     limuzine, 
Ce ştie cum se stinge focu-n lampă 
Şi, la nevoie, ştie să suspine. 
  
Mă-nchin la zâmbet veşnic de  
                                    Giocondă 
Şi unduirii lebedei pe lacuri, 
Mă-nchin şi preaslăvesc femeia- 
                                         blondă 
Cântat-adesea de poeţi...prin bancuri. 
  
Şi iar mă-nchin femeii cu naframă 
Şi mâinii ce frământă aluatul, 
 

 
Pârâuri tăbăcite are-n palmă... 
Cu care-şi bate câteodat` bărbatul. 
 
Mă-nchin femeilor ce ne votează 
Pe noi, bărbaţii, spre binele lor, 
Mă-nchin femeii care NU şofează 
Spre binele intregului popor. 
  
Azi vom cinsti prea nobila fiinţă, 
Veniţi bărbaţi, cu toţii, de "8 Marte" 
Să ne-nchinăm femeii-chelneriţă 
Prin baruri, crâşme şi restaurante 
  
Şi obosiţi de tot acest periplu 
Ne vom întoarce-acasă pe fereastră 
Să ne-nchinăm soţiei pur si simplu 
Doar azi.... De mâine iar e ziua  
                                          noastră. 
 
                               Ioan Firte Adi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     L-a ars amanta până la scrum. Acesta da, 
                     incendiu… Din dragoste! 
 

 
X U L U I  F R U M O S 
 
AMURGUL POEZIEI CLASICE 
 
   Poemă fără ritm şi rimă, 
   Interesantă, chiar sublimă: 
   Din nebuloasa de idei, 
   Depinde ce şi cum să iei... 
 
PURIFICARE 
 
   O belea paranormală, 
   Cură drept spirituală, 
   Poate o găsim pe net... 
   Fâlfâind în violet. 
 
GRIPĂ NOUĂ 
 
   Americană ori porcină –  
   Porecle bune-s amândouă; 
   A fost adusă de-o vecină, 
   O pricopsită-n... Lumea Nouă. 
 

Maria Dudaş, Timişoara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Văzându-l pe hornar în vârful casei, 
         greerele s-a bucurat că ruda sa 
               a ajuns atât de… sus! 
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CIOLANE…PE ALESE 
 

S-au bătut ca nişte fiare 
Pe ciolanele din ţară, 
Miza-acuma-i şi mai mare: 
Vin ciolanele de-afară. 

  
ILUZII 
 

Ne-am agitat să fim în formă, 
Să vină U.E. şi la noi, 
Dar văd că zilnic ne transformă… 
În groapa ei de pus gunoi. 

  
GĂSELNIŢĂ 
 

Un demnitar ce-i strâns cu uşa, 
De unde are-atâţi “parai”, 
La-naintare-a scos mătuşa, 
Deşi, de mult, ea e … în rai. 

  
LECŢIE 
 

Un ales la toţi le spune 
Şi-i învaţă să se poarte: 
Mătuşicile sunt bune, 
Mai cu seama … când sunt 

                                      moarte. 
  
RUGĂCIUNE 
 

Doamne, eu te rog să-mi dai 
Şi mie-o mătuşă “tare”, 
Tu s-o iei pe ea în rai, 
Mie …lasă-mi tot ce are! 

  
Mariana Dobrin, Piteşti 
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Bătrânii 
 
   Piese de-anticariat, 
   Cu valoare de carate. 
   Investite moderat 
   În pastile-ngurgitate. 
 
Cameleon  
 
   Lunecări… ca-n patinaj, 
   Şi tot proaspăt, cu valoare, 
   Încadrat în peisaj 
   Cu rezerva-i de culoare. 
 
Totul… pentru fata tatii 
 
   Să te simţi tu bine, 
   Fac şi eu ce pot: 
   Tu-ai vacanţe pline… 
   Eu… câte-un nepot. 
 
Prezentare de caarte 
 
   Critici... ‘nalt laudative! 
   Autoru-a prezentat 
   Certe calităţi native... 
   Ce-au pus sala pe căscat! 
 
Ripostă la un duel 
   Cu-nverşunare de catâr 
   Schimbă cuvintele-n satâr, 
   O reuşită la adică… 
   Trezi tigroaica din pisică, 
 
Eroilor cinstire 
   EROU, eşti binecuvântat 
   Că nu ştii pentru ce-ai luptat. 
   Ţi-nalţă imnuri, flori, iar noi… 
   Sperăm… o viaţă de apoi. 

Ana Marinoiu, Cluj 
 

 
 T R I B U N A   S E 

 
Îngâmfatul 
 
   Tu crezi că face-un simplu joc 
   Când e de fapt ... un dobitoc 
   Ce are minte multă ... doar 
   Pe creier are patinoar. 
 
Politicianul 
 
   Minte, de-apele îngheaţă! 
   Totuşi e sentimental, 
   Încercând să-i facem faţă 
   Ne-nnecăm cu toţi la mal. 
 
Coşmar 
 
   Se zice... (rău ne-am condamnat!) 
   Că premierul s-a clonat; 
   Odihnă nu avem deloc: 
   Ne bântuie şi-n somn! boc, boc … 
 
Să nu uităm... 
 
   Prin trecut ne duce valul, 
   Nostalgii ... fir-ar să fie! 
   Ce noroc că „ cincinalul” 
   E tot la... „preşedinţie”! 
 
Greu la deal 
   Viaţa, fir-ar ea să fie! 
   Cum i-a scos în cale dealul! 
   A băut doar o “tărie“ 
   De s-a îmbătat şi calul. 
 
Ghinion 
   Iar şi-a băut un ultim leu, 
   Dar face pe “vedeta“: 
   El nu e beat , dar mai mereu 
   Se-nclină bicicleta. 

Ana Zegrean, Bistriţa 
 

 
 

DESPRE 
 
DIRECTORUL 
   Sarcina cea mai concretă, 
   I-a trasat-o ca atare, 
   Într-o cameră discretă, 
   Noii sale secretare. 
 
CONTRADICŢIE 
   La ce să-i crezi pe cei ce zic 
   Că-i o femeie de nimic, 
   Când tot ei spun, de stai s-asculţi, 
   Că-i o femeie de mai mulţi. 

Alexandru Hanganu, Brăila 
 
UNEI TACITURNE 
   Sufletu-ţi, o uşă-nchisă, 
   Stă elanul să mi-l rupă, 
   Dar noroc de minijupă, 
   Că-i fereastră larg deschisă. 
 
LA MARE 
   Un epigramist la mare 
   C-o frumoasă s-a-nţeles: 
   El un vers per sărutare, 
   Dânsa, un sărut per-vers... 

Emil Ianuş, Suceava 
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DRAGOSTE (III) 
 
UNUI CRAI TRECUT 
   Şi-a făcut din sex un nimb 
   La cel mai înalt nivel, 
   Pentru-a fi tot portdrapel 
   N-are piesele de schimb. 
 
GURA SATULUI 
   Savurând esenţa glumii 
   Îi spuneam, mai ieri, iubitei: 
   Mărul dulce al ispitei 
   N-a scăpat de gura lumii. 

Valerian Lică, Bucureşti 
 
MATINALĂ 
   Frumoasa mea vecină, 
   În zori, să spunem drept, 
   De remuşcări e plină… 
   Pe umeri şi pe piept. 
 
CĂPITAN DE CURSĂ LUNGĂ 
   La acuze le spun “Basta”, 
   Ca să nu vorbim în van, 
   Sigur că-mi iubesc nevasta… 
   Cam de două ori pe an. 

Ioan Marinescu, Cluj-Napoca 
 
PRECAUŢIUNE 
   Chiar de-i cald şi de e soare, 
   Singur cuc mă duc la mare 
   Şi renunţ la orice fată, 
   Că m-am mai prăjit odată. 

Marius Mălai, Cluj-Napoca 
 
 
(Din vol. “Armele lui Cupidon”) 
 



12 
ŢARA-I PLINĂ 

 
Onoare versus onorariu 
 

Românii - mulţi - invariabil 
Susţin ideea imbecilă 
Că onorariul e palpabil, 
În timp ce-onoarea-i volatilă. 

 
România politică 
 

Ţara-i plină de umor, 
Ei pe dânşii se votează, 
Vin ai lor şi pleac-ai lor, 
Jaful, doar, se reportează. 

 
Repartiţie 
 

Cinci ani la Poli-am terminat, 
Proiecte, cursuri, ani nebuni 
Şi-am fost repartizat, doxat... 
În "Şpanii" la cules căpşuni. 

 
Efect întârziat 
 

Nunta-n grabă, pe mireasă 
Am luat-o de pe net, 
Nu ştiam că-mi iau in casă 
Şi o soacră...la pachet. 

  
Cloşca cu puii de aur 
 

Plâng de puii "neproduşi", 
Poate-o mie, poate două, 
Că, de când a fost la ruşi, 
Cloşca nu mai stă pe ouă. 
 

     Când eşti încrezător, înseamnă că eşti 
optimist. Când eşti prea încrezător, 
         înseamnă că eşti... încrezut? 
 

 
DE UMOR 
 
Femei la "Masa tăcerii" 
 
   Greşeala mare, pun pariu pe-o bere: 
   Femeile, de nervi şi "gâlcevită", 
   De le aşezi la masa cu tăcere 
   Se urcă pe "Coloana infinită". 
 
Femeia 
 
   Blondă, brună sau nevastă, 
   Descendentă-i dintr-o coastă, 
   Câte una turmentată... 
   Din costiţa afumată. 
 
Femeia 
 

E-o coastă metamorfozată 
Ce face ca bărbaţii - un neam - 
Să îl blesteme pe Adam 
Că nu a fost nevertebrată. 

 
Femei, femei 
 

Strămoaşa lor, rupând zăvorul, 
S-a-mpotrivit poruncii sacre, 
De-aceea, poate, Creatorul, 
Le-a condamnat s-ajungă...soacre.  

 
Ioan Fârte Adi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIN „SFÂNTA” 

 
OBRAZNICUL TURIST 
 
   La munte,-n week-end, că-i grăbit, 
   E cu natura, necioplit; 
   La mare, că-i aglomerat, 
   Îl vede lumea... nespălat. 
 
ŞARPELE 
 
   Cu „FACEREA”-n istorii trece, 
   Înnobilat în sens păgân; 
   Târeşte-se cu sânge rece, 
   Da-i place încălzit la sân. 
 
ADEVĂRUL 
 
   Cată-l „Pân(ă) la Dumnezeu...” 
   Cum te-ajută sfinţii, poate 
   Că-l găseşti la apogeu 
   Când... te mântuieşti de toate. 
 
SEXUL COMERCIAL 
 
   Treaba de economie 
   Fără lege e ratată; 
   Ce mai, dragoste să fie... 
   Serios impozitată. 
 
PENTRU VEŞNICA POMENIRE 
 
   Demn să fii şi între morţi, 
   Te încearcă viile: 
   Cât eşti viu să le suporţi.... 
   Toate năzbâtiile! 
 

     O bătaie din care au ieşit 
                  scântei folositoare -  
                             cea dintre pietre... 
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TRADIŢIE 
 
ÎN LIPSĂ DE FAPTE EROICE 
 
   N-or fi fapte mari p-aici? 
   Judec după cele mici: 
   Nu scăpăm de-atâţi tâlhari... 
   Nici, măcar, de câini hoinari?! 
 
DUPĂ „REVOLUŢIE” 
 
   Avem libertatea dorită, 
   Prosperă regimul uman: 
   Iubirea de nalta elită 
   Cu luptele pentru... ciolan. 
 
ILUZIE 
 
   În Occidentul strălucit, 
   Seduşi am căutat tezaur 
   Şi-ntâi metehne am găsit 
                ... La preţ de aur. 
 
DUPĂ 20 DE ANI  
              (de la „revoluţie”) 
   Muşchetar cu mâini curate, 
   Pus pe fapte cu temei, 
   Ai deplină libertate 
   Să-ţi iei lumea-n cap… când vrei! 
 

Ioan Şiman 
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VASILE PLĂCINTĂ 

GALAŢI 
În siguranţă 
 
   Fiecare deputat 
   Are locul aranjat, 
   Dar nici unul, dragă, nu-i 
   Sigur şi la locul lui. 
 
Miracol  
 
   Viaţa asta grea de pe pământ 
   Foarte multe-ntorsături mai are; 
   Ca să duci o viaţă mai de sfânt 
   Trebuie al dracului răbdare. 
 
Gravitatea vieţii 
 
   Am luptat să fiu frumos, 
   Dar în viaţă e mai grav, 
   Că degeaba-s sănătos... 
   Într-un colectiv bolnav. 
 
Dialog  
 
   La români temperamentul 
   Se îmbină cu umorul: 
   Noi glumim cu Parlamentul, 
   El glumeşte… cu poporul. 
 
Împărtăşanii  
 
   Preoţii împărtăşesc 
   Multă lume de la sate 
   Şi aşa se-mbogăţesc 
                  … În păcate. 
 
     Tot mai multe ogoare rămân necultivate, 
                    locuri numai bune 
                             să baţi… câmpii! 
 

 
EUGEN COŢA 
CLUJ NAPOCA 

 
PENSIONARII ŞI BUGETUL BOC 
 

Zeci de ani am cotizat 
Cu mari sume către STAT 
Şi-azi luăm salamu-n grame 
Şi ne săturăm...de foame!!   

 
DECLARAŢIE LA PRIMA CASĂ 
             (Pierdută) 
 

Vă declar că n-am avere, 
La mormânt de azi, eu, sap 

    Să vă fac mare plăcere; 
,,Ce-i pe mine-i şi-n dulap” ! 

 
,,VII ŞI MORŢI”… 
              (Mioritică-2o1o) 
 

Cei ,,plecaţi” anul trecut 
N-au nimica de pierdut, 
Nici mulţi vii ce n-au cedat 
N-au nimic...de câştigat! 

 
,,DUPĂ DOUAZECI DE ANI” 
 

Doamna s-a-ntâlnit cu el 
Târziu, târziu, spre toamnă: 
- Tu eşti un hoţ de portofel! 
- Îţi mai aduci aminte doamnă!? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BENEFICĂ E  

 
E mai bine azi decât mâine 
 
   Trăit-am vremurile noi 
   Cu voluptate şi ardent, 
   Nu m-aş întoarce-n viitor, 
   Lăsaţi-mă tot în prezent. 
 
Caravana prezidenţială 
 
   Dacă judecăm la rece 
   Ne surâd două mandate, 
   Caravana mândră trece, 
   Noi lătrăm în libertate. 
 
Femeia  
 
   Este Eva cea cu frunza 
   Ce-şi ascunde un contur, 
   Ea nimic nu vrea s-ascunză 
   Că-i destul să-şi lege-un şnur. 
 
Avantaj  
 
   Benefică e luna mai, 
   Ispititoare pentru crai 
   Că nu îi trebuie picioare, 
   El zboară-n vis 
                   “din floare-n floare”. 
 
Cumpărător de minte 
 
   Se credea cu multă minte, 
   Nu înseamnă că-i şi-n cap, 
   C-a primit mai dinainte 
   Atestat de handicap. 
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LUNA MAI 
 
Indemn  
 
   Dau un sfat prietenesc: 
   Să vă îngrijiţi de pungă; 
   Pretutindenea trăiesc 
   Oamenii cu «mâna lungă». 
 
Adulmecare  
 
   Dacă urmăresc vreo fată 
   Cu alură-ncântătoare, 
   Cu privirea mea ciudată 
   O măsor de la picioare. 
 
Resemnare  
 
   Adaptat la cele rele 
   Nu tânjesc spre viitor, 
   Imi trăiesc zilele mele, 
   De-or fi bune... am să mor! 
 
Triptic  
 
   Din cap ţi-a izbucnit ideea, 
   Cu mâna-i devenit actor, 
   Desăvârşi-vei epopeea 
   Doar de-i aplici şi un picior! 
 

Romulus Filip 
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CORNELIU-IOAN IOVUŢA 

TIMIŞOARA 
 
Judecata  
   O gândire încheiată, 
   Integrală, definită, 
   Ce include dintr-o dată: 
   Lege, gânduri, pile, mită... 
 

   *  *  * 
   Vă povestesc, 
   Acesta-i jocul: 
   Când “ciugulesc” 
   Le creşte ciocul… 
 

Profeţie  
   Trecem criza – zice-un popă –  
   Când “băeţii cei deştepţi’’, 
   Ce-s în lumea interlopă, 
   Trec în lumea celor drepţi... 
 

Harababura  
   Adunătură  
   De spiţă joasă, 
   O impostură 
   Gălăgioasă... 

 
Religioasă  
   Puterea de-a da viaţă 
   O are bunul Dumnezeu, 
   Prietenul mă-nvaţă 
             S-o am şi eu... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEBUT 
 
Debutul meu la «Spinul» 
 
   Debutu-n epigramă 
   Ce vouă vi-l închin 
   De-i chiar o melodramă 
   De azi mă simt cu...  spin. 
 
Modernului Narcis 
 
   Privindu-şi chipul în neştire 
   S-a-ndrîgostit profund de el 
   Şi culmea! Şi-a dat întâlnire 
   Scurt, pe-o adresă de E-mail. 
 
Profului de mate... 
 
   Femei, cu x necunoscute, 
   In viaţă multe-ai rezolvat; 
   Ajuns în prag de senectute, 
   Elipsa doar te-a consolat. 
 
Corigentului la Limba Franceză 
 
   S-a tot gândit la compromis: 
   Decât franceza s-o înveţe, 
   Pe profa lui să o răsfeţe, 
   Din plin, cu Verde de Paris! 
 
Culoarea amurgului politic 
 
   De violet lovit în plin 
   M. Geoană şi-a tăiat avântu’: 
   A mirosit, naiv, un Crin, 
   Apoi simţi că-l bate... Vântu! 
 

Valesian, Baia Mare 
 

 
VORBĂ  MULTĂ, 

 
Sacrificiu  
 
   O atelă-i ţine cotul 
   Cu dureri de vede stele; 
   Rabdă  mâna întru-totul, 
   Încărcată de inele. 
 
Unui poliglot român 
 
   E deştept şi chiar vorbeşte 
   Multe limbi, căci e dotat; 
  Îl aud pe româneşte 
   Când se-apucă de-njurat! 
 
Însorită primăvară 2010 
 
   Se simte că în luna mai 
   Scumpirile vor fi în floare, 
   Speranţe-n F.M.I. de ai 
   Măcar rămâi cu ochii-n soare! 
 
Gura – calitate feminină 
 
   Femeia este sexul slab, 
   Deşi diferă ca alură; 
   Arată celui mic ori ştab 
   Ce tare-i în “avocatură”. 
 
Viitoarei tale 
 
   Când spre viitor ţi-e gândul, 
   De-o alegi, dar n-ai ştiut-o 
   Cu trecut… să-ntrebi de-a rândul 
   Câţi din lume-au cunoscut-o! 
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SĂRĂCIE 
 
Ce vor primi pensionarii de Paşti 
 
   Se-aşteaptă Ziua Învierii 
   Cu ajutoare fel de fel: 
   Pomană (are gustul fierii) 
   Şi-o ilustrată… cu un miel. 
 
Matriarhat majoritar 
 
   După cum s-a scris anume, 
   În statistici cu temei, 
   Totul se împarte-n lume: 
   Pe-un bărbat vin… cinci femei! 
 
Vorbă multă, sărăcie 
 
   Ne-aliniem, promitem încă: 
   Occidentali aici vom fi; 
   Cum sărăcia ne mănâncă… 
   Să încetăm a tot vorbi! 
 
Intenţia  
 
   Toate-n ţară sunt cu fală, 
   Teoria merge strună: 
   Pun un măr şi-o pară-n oală 
   Şi-uite-aşa o fac de… prună. 
 

Viorica Găinariu 
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NU  E  CRIZĂ 

 
Păreri de rău 
 
   C-am trăit în criză grea, 
   Vede-se pe crucea mea, 
   Că de-aş fi trăit mai bine, 
   Nu veneaţi aici la mine. 
 
Sinonimele răciturilor 
 
   La oraş îs răcituri, 
   Rustice, sunt aituri, 
   Literar le spun  piftie, 
   Iar aspic îmi place mie! 
 
Criză şi surpriză 
 
   Peste tot e criză mare, 
   Dar românul grijă n-are 
   Că-n frumoasa Românie 
   Nu e criză de… prostie. 
 
Promisiunea unuia 
 
   Căsătoria îmi prieşte, 
   Promite că mă-mbogăţeşte, 
   Dar nu prea cred deoarece 
   Presimt că n-a avea cu ce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE… PROSTIE 
 
La spovedanie 
   - Da părinte,-am lunecat! 
   Ce să fac de mântuire? 
   - Poţi să luneci înc-odat 
   Sub a mea oblăduire! 
 
Poţi fi deştept o viaţă şi prost 
                          o secundă 
 
   Bucuria te inundă 
   Şi total îţi schimbă faţa; 
   Poţi fi prost chiar toată viaţa 
   Şi deştept doar o secundă… 
 
Paradox  
 
   Fata e gravidă iar, 
   Toţi se-ntreabă în zadar, 
   Cine tată o să-i fie 
   Că doar nu-i Sfânta Mărie? 
 
Pensionarul la doctor 
 
   Spun şi doctorului meu, 
   Doar mă duc la el mereu: 
   N-am mulţi bani, da-ţi vând 
                                      un pont 
   Că mă doare fix în cont. 
 
Ţiganul însurat la spovedit 
 
   - Ai păcătuit ţigane? 
   - Zău părinte, că nu am 
   Apucat, că-s cal în ham, 
   Dar aş fi… c-am multe fane! 
 

Aurelia Velea 
 

 
O COMOARĂ 

 
*** 

    E un înger, o comoară, 
    Te ridică, te coboară; 
    Iar de vrei să urci din nou, 
    Te striveşte ca pe-un... ou. 
 

*** 
    E fructul dulce, este mustul 
    Pe care toamna-l bei în vie, 
    Iar dacă-i nimereşti şi gustul, 
    Chiar mort să fii, ea te învie. 
 

*** 
    Este un frumos catren 
    Ce ne face viaţa dulce, 
    Să ne credem în Eden: 
    Dacă-i arde să se... culce. 
 

*** 
    Ea este veşnicul mister 
    Şi scumpul nostru juvaer, 
    De-i îmbrăcată ori e goală, 
    Odată-n viaţă tot... te-nşeală. 
 

*** 
    E un fagure de miere 
    Unde toţi roiesc din plin 
    Pentru-o cupă de plăcere 
    Ce o schimbă pe venin. 
 

*** 
    E zâna noastră din poveşti, 
    Acea ce face boroboaţe, 
    Căci după ce o cucereşti, 
    Mai cade şi la altu-n braţe. 
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E FEMEIA 

 
*** 

    Ea este visul nostru pur 
    Sub orizontul de azur 
    Şi fiecare o dorim 
    Cât nu intrăm în... ţintirim. 
 

*** 
    Este-un far ce luminează, 
    Ingerul divin de pază, 
    Ce ne face să trăim 
    Şi cu alta-n mod sublim. 
 

*** 
    E fiinţa cea mai dragă 
    Dintre toate  pe pământ, 
    De-o slujeşti o viaţă-ntreagă, 
    Tot te bagă în... mormânt! 
 

Nistor I. Bud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     La autopsie, în guşa privighetorii 
              au găsit boabe de grâu încolţite şi 
                        note muzicale ruginite... 
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                CONCURSUL REVISTEI 
             „LUME MULTĂ, OAMENI  
                  Pentru concursul anual am 
 
La o vilă din vecini 

 
Lume-i multă la vecini, 
Limuzine, chef, agape, 
Manelişti sunt toţi...aproape, 
Oameni, pare-se...puţini! 

 
“Par-lamentabilă” 

 
Lume multă-n parlament 
Interese, certuri, somn... 
Eu pe ,,plasmă” permanent 
Poate voi zări un ... ,,D-OM-N,,! 

 
Privind în curtea… şcolii 

 
Lume multă intră-n şcoli, 
C-o Armată să-i asameni: 
Câţi vor fi loviţi de ,,boli,,? 
Ce puţini ieşi-vor...Oameni! 

Eugen Coţa, Cluj-Napoca 
  
 
Constatare  
 
   Dumnezeu din cer m-ascultă, 
   Chiar ne-ncoronat cu “spini”: 
   Lume este foarte multă, 
   În schimb oameni... prea puţini. 
 
Apropo de confraţi 
 
   Foarte mulţi scriu epigramă, 
   Publică ”fie ce-o fi”, 
   Cei născuţi, de bună seamă, 
   Cu talent... vor dăinui. 

 
,,SPINUL” nr. 1/ 2O1O  TEMA   
PUŢINI” 
reţinut următoarele epigrame: 
 
Mulţi chemaţi, puţini aleşi 
 
   După drumul vieţii lung 
   Sunt primiţi puţini în RAI, 
   Cei mai mulţi în IAD ajung, 
   Că păcatele-s de... bai. 

Vasile B. Gădălin,Cluj-Napoca 
 
 
Oameni între oameni 
 
   Nu-i vorbă spusă de faţadă, 
   Ci-i cum ar zice-un gentilom: 
   Când văd un semen azi pe stradă 
   De la distanţă pare om! 
 
“Lume multă, oameni puţini” 
 
   Această vorbă, bunăoară, 
   Ce contradicţii a atras, 
   Ranetti-a spus-o-ntâia oară 
   Şi actuală a rămas. 
 
Se schimbă lumea 
 
   Mergând pe stradă, constataţi, 
   E limpede precum e roua, 
   Că oamenii-s de-un timp 
                             schimbaţi... 
   In haine de la „mâna-a doua”! 

Vasile Larco, Iaşi 
 
    Necazul epigramei: De ce să fie ea cenuşe- 
reasa poeziei? Mândria epigramei:Toţi proştii 
                         se feresc de ea! 
 

 
Lume „nouă” 
 
   În lumea bună nimerit 
   Chemat la un dineu baban 
   Lui nu-i plăcu că n-a găsit 
   ...Seminţe d-ălea de bostan! 
 
Constatare 
 
   Există-n Ţara  asta mare 
   Ceva ce nu pot să-mi explic: 
   Atâta lume de valoare 
   Şi-atâţia oameni de nimic ! 
 
La parlament 
 
   Pentru cvorum sunt chemaţi 
   De la bar sau coridoare 
   Senatori şi deputaţi 
   Din acei ce ... n-au chemare ! 

Eugen Pop, Cluj-Napoca  
 
 

,,Lume multă, oameni puţini’’ 
 
   Unii-mbogăţiţi exultă, 
   Mulţi sărmani, flămânzi, suspină, 
   Căci pe străzi e lume multă, 
   Omenia-i mai puţină! 
 
Aproape imposibil 
 
   Forfot, zarvă, omenime 
   Ca şi frunzele din pom, 
   Dar de cauţi prin mulţime 
   Greu e să... găseşti un om. 

Constantin Cristian, Galaţi 
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Securiştii  
 
   Aveau în minte, ei, copoii, 
   Planificări de metronom, 
   Din câţi ne-au arestat eroii 
   Nu cred c-a fost vreunul om. 
 
Căutări  
 
   Tot căutând în gloată înţeleptul, 
   Cum ai căta protonii-ntr-un atom, 
   Am vrut să iau de bază parlamentul 
   Şi ce eforturi să găseşti un om. 

Laurian Ionică, Boureni, Dolj 
 
 
Aşa-i viaţa 
 
   Lume multă ştim că este, 
   Dar nu-i vina nimănui, 
   Insă nu e o poveste 
   Că şi proşti avem destui. 
 
Nedumerire  
 
   Oameni rari, dar lume multă! 
   Poate-aicea e sublimul 
   Şi că, Voi o ceată cultă, 
   Vă luptaţi cu ea cu... SPINUL! 

Gavril Moisa, Cluj-Napoca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


