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„Timişoara, mon amour”

CONSILIUL LOCAL
CASA DE CULTURĂ

A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
CENACLUL DE SATIRĂ ŞI 

UMOR „RIDENDO”

„Timisoara, mon amour”

– Acest volum a apărut din iniţiativa 
şi sub îngrijirea Robului lui Dumnezeu,
şi al epigramei, Ionel Iacob-Bencei.

Se închină frumoasei localităţi Timişoara, 
reşedinţă de judeţ, leagăn de cultură,

de dor, de vise şi de speranţe –

Timişoara 
2007

,
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„Timişoara, mon amour”

Remember…

Au trecut 38 de ani… Incredibil, dar adevărat!
Îmi amintesc ce vogă a făcut Cenaclul de satiră şi umor 

RIDENDO până prin anii ’84, dar mai ales în perioada 1972-
1980.

Venise la cârmă Dimitrie Jega, o personalitate în lumea epi-
gramei, un om hotărât să contribuie la afi rmarea cenaclului prin 
literatura şi grafi ca satirică de calitate. Talente erau, trebuia doar 
o strategie bine gândită şi multă muncă. Mai era nevoie de ceva: 
o „mână de fi er” care să ţină în frâu atâtea orgolii scriitoriceşti.

Deceniul respectiv — şi câţiva ani din următorul — aveau să 
confi rme urcuşul cenaclului prin: şezători lunare cu publicul 
iubitor de umor (îndeosebi cele ţinute la cunoscuta Sala de 
marmoră a „Casei Prieteniei” din Piaţa Sf. Gheorghe nr. 3), 
expoziţii de caricatură în Timişoara, itinerante sau peste hotare 
(Ştefan Popa-POPA’S, participări la concursuri de grafi că: 
Neboişa Rosici (NERO), Nic. Lengher), sute de şezători lite-
rare în aşezăminte culturale (sate şi oraşe), întreprinderi, 
unităţi economice, şcoli, spitale, unităţi militare, participări la 
concursuri tematice, premii obţinute, tandem-uri umoristice. 

Astea DA acţiuni cultural-educative de utilitate publică, 
pe care unii „docţi postdecembrişti” refuză să le recunoască.

Longevitatea cenaclului nu era posibilă dacă „ştafeta” nu 
era preluată din mers de cunoscutul umorist (dar nu numai!) 
Ionel Iacob-Bencei, întâi ca vicepreşedinte (1982-1995), apoi 
ca preşedinte în exerciţiu (începând cu ianuarie 1996), un 
discipol al maestrului Dimitrie Jega, încă de prin anii ’80, când 
îl însoţea în deplasările anuale la „Întâlnirea epigramiştilor” de 
la Brăila.
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„Ridendo-38”

Afl at sub tutela Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, 
de peste 30 de ani, Cenaclul RIDENDO a rămas o „marcă” 
de calitate şi un reper local şi naţional, iar conducătorul său a 
dovedit pasiune şi devotament, fi ind şi un preţuit colaborator al 
Ansamblului Timişul, ca prezentator-recitator, în zeci de spec-
tacole, de-a lungul anilor.

În ce ne priveşte, am căutat să ajutăm moral şi material cena-
clul prin editarea unor „caiete”, volume omagiale/aniversare, 
deplasări la Festivaluri de epigramă, organizarea de Întâlniri 
la nivel de ţară. 

Dar să revenim la momentul aniversar. Temele de concurs sunt 
interesante şi preocupă societatea românească afl ată într-o prea 
lungă şi anemică tranziţie, iar ideea madrigalului „Timişoara, 
mon amour” mi se pare de-a dreptul inspirată. Aşa îi cunoaştem 
şi altfel pe epigramişti, nu numai „negri în cerul gurii”.

Salut apariţia volumului şi în 2009 sperăm să edităm „RI-
DENDO - 40”.

Fie ca anii ce vin să aducă un reviriment de „întinerire”,  în 
rândul membrilor cenaclului, pentru a continua frumoasa şi utila 
tradiţie din această parte de ţară. La mulţi ani, RIDENDO!

Prof. Pavel DEHELEAN
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„Timişoara, mon amour”

„RIDENDO - 38” 
 
Obişnuiţi să uităm de multe, datorită vieţii cotidiene (tot mai 

cenuşie!), uităm adesea şi de aniversări personale, de familie, 
de grup ş.a. Aşa era să uităm şi noi — ridendiştii — de „ziua 
de naştere” a Cenaclului de satiră şi umor RIDENDO din 
Timişoara: 3 octombrie 1969.

Scriam undeva că a fost primul cenaclu de umor, constituit 
după Clubul epigramiştilor „Cincinat Pavelescu” din Bucureşti 
(februarie 1969).

Noroc că în primăvara anului 1989, după 12 ani de activi-
tate în cenaclu, mi-a venit ideea organizării unei „Întâlniri a 
epigramiştilor” la Timişoara. Era prima de acest fel, după vreo 
trei-patru vizite sporadice ale câtorva epigramişti din Bucureşti 
(1980), Craiova (1984), Arad (1987).

Îmi amintesc că la vremea respectivă trebuia făcută o „expu-
nere de motive” şi când m-am dus la Comitetul de cultură şi 
educaţie socialistă al judeţului Timiş pentru „avizarea” acţiunii, 
reacţia a fost de genul: — Cum vrei dumneata, tovarăşe, să orga-
nizezi „Întâlnirea epigramiştilor” cu o lună înaintea Congresului 
partidului…?!

— La asta nu m-am gândit…
— Te rog să te gândeşti! Nu putem aviza acţiunea…
— …Dar dacă o intitulăm „Ridendo-20”, moment aniversar 

cu invitaţi…?
— …Aşa da. Merge. Puteţi da la presă: Ridendo-20.
Şi am dat „ştirea” la vreo trei publicaţii. Acţiunea a avut loc 

şi s-a bucurat de succes. Mai mult decât atâta, „ecourile” scrise, 
transmise din ţară de câţiva participanţi, m-au îndemnat să-mi 
fi xez ca obiectiv repetarea momentului aniversar la cifre semnifi -
cative: din 5 în 5 ani.
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„Ridendo-38”

Astfel au urmat întâlnirile din 1994, 1999 (restrânsă), 2002 
(dezvăluirea plăcii comemorative Dion Mardan, care a suplinit 
pe cea din 1999) şi 2004.

Aceasta din urmă a fost deosebită prin amploare şi consis-
tenţă: dezvelirea plăcii comemorative Dimitrie Jega, lansarea 
volumului aniversar „Ridendo-35”, depuneri de coroane la 
locurile de veci ale foştilor coegi de cenaclu, concurs tematic 
dotat cu premii.

Cum spuneam la început, marcaţi de timp şi măcinaţi de rele, 
uităm tot mai mult că merită să ne bucurăm. Tocmai de aceea 
am iniţiat acest moment aniversar intermediar: „Ridendo-
38”, care cuprinde:

 concurs naţional de creaţie epigramatică având  trei teme: 
 1. Încălzirea globală. 
 2. Justiţia română. 
 3. (madrigal, temă facultativă): „Timişoara, mon amour”;
 lansarea volumelor „In memoriam Dimitrie Jega” şi 

„Epigrama iacobină de la începuturi până în …2006”;
 prezentarea volumului aniversar „Timişoara, mon 

amour”; din cuprins: rezultatul concursului tematic, un fl orile-
giu de madrigaluri/madrigale (vezi DEX) închinate Timişoarei, 
selecţiuni din epigramele tematice şi un eşantion din creaţia 
umoristică a membrilor activi ai Cenaclului „RIDENDO”.

În încheiere, se cuvine să aduc mulţumiri Consiliului Local, 
domnului primar Gheorghe Ciuhandu, Casei de Cultură a 
Municipiului Timişoara, director prof. Pavel Dehelean, Edi-
turii Eurostampa — domnului Mircea Răulescu, precum şi 
sponsorilor pentru sprijinul material (solid şi lichid) acordat.

Ţină-le Dumnezeu năravul!
   Robul lui Dumnezeu şi al epigramei,
   Preşedintele Cenaclului RIDENDO, 
   IONEL IACOB-BENCEI
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„Timişoara, mon amour”

Rezultatele concursului de epigrame 
„RIDENDO - 38”

Temele de concurs: 
 1. Încălzirea globală. 
 2. Justiţia română. 
 3. (madrigal, temă facultativă): „Timişoara, mon amour”.
Condiţii de participare: originalitate, lungimea versului de 

maximum 9 silabe, rimă încrucişată (1 cu 3 şi 2 cu 4), prozodie 
impecabilă, secretizarea autorilor, inedite.

Epigramiştii timişoreni au participat numai la tema 3, DAR 
creaţiile au fost jurizate de un juriu neutru ai cărui membri 
nu s-au cunoscut între ei! 

Fiecare concurent trebuia să trimită câte două catrene la fi e-
care temă.

din care:
 tema 1  ............ 112
 tema 2  ............ 112
 tema 3  ..............57
hors concours ..............23
  TOTAL              304

-total participanţi ..........58
-intraţi în concurs ..........56
-nr. total catrene ..........304
-nr. catrene intrate  
         în concurs ...........281

* – nu au intrat în concurs doi autori care şi-au desecretizat 
lucrările pe e-mail (condiţia a fost să le trimită în scris, nesem-
nate, cu un plic în care să fi e trecute datele personale!)

** – nu au intrat în concurs catrenele trimise în plus faţă 
de numărul solicitat, acela de două la fi ecare temă. În acest caz 
s-a ţinut cont doar de primele două catrene, în ordinea trecută 
de autor. 

Nu toţi concurenţii au trimis catrene la fi ecare dintre teme, 
iar cele în afara concursului fi reşte că n-au fost luate în conside-
rare decât ca divertisment sau şarje amicale.

Timisoara mon amour.indd   9 21.09.2007   10:06:14



10

„Ridendo-38”

Juriul pentru primele două teme a fost compus din: Ionel 
Iacob-Bencei (preşedinte), prof. univ. dr. Ştefan Buzărnescu 
şi prof. Pavel Dehelean (membri). Consultant literar: prof. 
Gabriela Vlasie.

Premiul pentru cea mai bună epigramă la tema Încălzirea 
globală s-a acordat domnului Valentin Groza din Târgu-Jiu

Premiul pentru cea mai bună epigramă la tema Justiţia ro-
mână s-a acordat domnului Mihail Batog-Bujeniţă din Iaşi 

Premiul pentru cel mai bun grupaj (epigramă-madrigal)    
s-a acordat domnului Eugen Pop din Cluj-Napoca 

Premiul Ex aequo pentru cel mai reuşit madrigal s-a acordat 
domnilor Traian Conciatu din Timişoara şi Eugen Albu din 
Cluj-Napoca. 

Conform regulamentului, juriul pentru madrigaluri a fost 
netru: Mircea Ionescu – Quintus (Ploieşti), Olguţa Daniela 
Iordache (Găeşti), George Corbu (Bucureşti).

Premiul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara s-a acor-
dat domnului Alexandru Hanganu din Brăila pentru madriga-
lul „Timişoara, mon amour” 

Premiul Asociaţiei Umoriştilor din Banat s-a acordat domnu-
lui Nichi Ursei din Râmnicu Vâlcea pentru cel mai „inspirat” 
Motto.

Premiul Cenaclului de satiră şi umor RIDENDO s-a acordat 
domnului Constantin Cristian din Galaţi pentru şarja amicală: 
„Fotbalistică”

Menţiuni: domnii Nicolae Mihu din Sibiu, Nicolae Pe-
trescu din Piteşti şi Mihai Sălcuţan din Buzău pentru creaţia 
epigramatică la temele „Încălzirea globală” şi „Justiţia română”.

Pentru conformitate, I. I.-B.

* Din spirit de fair-play, preşedintele Cenaclului RIDENDO, 
domnul Ionel Iacob-Bencei nu a participat la Concursul de 
madrigaluri.
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„Timişoara, mon amour”

Tema: „Timişoara, mon amour”
— Madrigaluri selectate din creaţiile trimise 

la concursul tematic; ordinea autorilor este aleatorie —

Marile mele iubiri

Prima dragoste e ŢARA,
Următoarea e FIICA,
Iar a treia-i TIMIŞOARA.
Mon amour — soţia SICA!

   Ionel Iacob-Bencei
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„Ridendo-38”

Dragoste deconspirată

Chiar de mi-aş supăra nevasta, 
Mărturisesc spăşit şi jur
Că mai avui în viaţa asta 
O Timişoară…, mon amour.

                Traian Conciatu (Timişoara)

Biserica Ortodoxă Română din Piaţa Küttel

Timişoara-oraş erou (decembrie 1989)

Cu mâinile goale v-aţi dus,
Simţind că poporul v-o cere,
Spre moarte, cu frunţile sus, 
S-aduceţi prin moarte-NVIERE!
   Eugen Albu (Cluj-Napoca)
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„Timişoara, mon amour”

Timişoara, mon amour

Într-un oarecare test, 
Timişoara are ghes:
Mare e, nu că-i în Vest,
Faină e, nu că-i la şes!

 Ioan Crăciun Petrişan (Timişoara)

Domul Romano-Catolic din Piaţa Unirii

Timişoara — oraş erou

E primul electrifi cat 
Şi n-are contracandidaţi; 
De-aici REVOLTA a plecat,
Că-s oameni mai „luminaţi”.

 Ştefan Al. Saşa (Câmpina)
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„Ridendo-38”

La superlativ

Frumoasă, cultă, cerebrală,
Cum nu găseşti în toată ţara,
Având simbol o Catedrală:
Pe scurt: Zeiţa Timişoara!

  Dan Căpruciu (Galaţi)

Timişoarei, prinţesa bănăţeană

Alteţei Sale, Timişoara,
În vremurile ce-or să vină,
Îi vom înlocui tiara 
Cu o Coroană de Regină.

  Ica Ungureanu (Buzău)
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„Timişoara, mon amour”

Timişoara, mon amour

Când văd atâţia oameni care 
Se duc, lăsând în urmă ţara,
Mă duce gândul la plecare
Şi-aş emigra… în Timişoara.

  Alexandru Hanganu (Brăila)

Primăria Veche: statuia Sf. Maria şi a Sf. Ioan Nepomuk

Timişoara, dragostea mea

Timişoara — fl oare rară;
Timişoara — dor şi vis;
Singurul oraş din ţară,
Pentru mine, — PARADIS!

         Ştefan Buzărnescu
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„Ridendo-38”

Timişoara, dragostea mea

Timişoara mea, mireasă,
Azi te-mbrac, spre-a nu te pierde:
Trupu-n roze de crăiasă,
Fruntea — în „Pădurea Verde”…!

       Emil Ianuş (Horodnicu de Sus/Suceava)

Piaţa Unirii: „Casa cu lei”

Timişoarei

Nu-ţi ştiu parfumul, strălucirea,
Nu ţi-am păşit pe-alei nicicând,
Dar nu alege doar privirea 
Ce-i demn să ne rămână-n gând.

  Mihaela Galavri (Brăila)
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„Timişoara, mon amour”

Să nu uităm!

Inima a toată ţara
Când bătut-a în consens,
Am privit spre Timişoara
Şi-am găsit al vieţii sens.

             Mihail Batog-Bujeniţă (Iaşi)

Institutul Politehnic

Întâietate

De „Banatu-i fruncea”,
Ştie toată ţara;
Între-oraşe-atuncea
Primu-i Timişoara.

            Eugen Pop (Cluj-Napoca)
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„Ridendo-38”

Timişoara, remember

Oraşu-acesta minunat,
Prin care curge lină Bega,
E locu-n care ne-a-ncântat,
Atâţia ani, maestrul Jega.

           Ion Grosu (Galaţi)

Panoramic: Cvartalul dintre Parcul Central, Bd. Republicii şi CENTRU

Timişoreanului I. I.-Bencei

Precum în muzică vioara,
Maestre, nu te dăm la schimb:
În aura de Timişoara
Îţi faci din epigramă nimb.

       Ioan Şiman (Baia Mare)

Timisoara mon amour.indd   18 21.09.2007   10:06:40



19

„Timişoara, mon amour”

Timişoara, dragostea mea

De te-ai preface-ntr-o lalea,
Pe Dumnezeu eu Îl implor;
„O iederă să fi u, aş vrea,–
Pe trupul tău să mă-nfăşor.”

                  Ionel Jecu (Galaţi)

Piaţa Libertăţii

Înainte de ’89

În oraşul de pe Bega,
Unde torţe s-au aprins,
A trăit maestrul Jega,
Ce-a murit, dar nu s-a „stins”!

              Ioan Pop (Cluj-Napoca)
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„Ridendo-38”

Timişoara – 1884

„Mica Vienă” de-altădată,
Mai apoi – „oraş-grădină”,
Primu-n Europa toată
Care-a răspândit „lumină”.

       
               Ionel Iacob-Bencei

Centru: Teatrul Naţional şi Opera Română

Vizitatorilor „Micii Viene”

Acei ce vin în Timişoara,
În urbea straşnic de frumoasă,
Cu strălucire de Carrara,
Să intre în papuci de casă!       

             Vasile Larco (Iaşi)
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„Timişoara, mon amour”

„Poli”, mon amour

Sorcova de sezon şi de… gazon
— în dialect bănăţean —

„Sorcova, vesela…”
Să o ţâni pă POLI-n „A” 
Tare ca fi eru,
Iuce ca oţălu,
Tare ca piatra,
Iuce ca săjiata;
Fă-le bună soarta —

Să găsască „poarta”,
Să nu tragă iară
„Păstă” şî „în bară”.
La „portar”, în piept,
Pune-i un magnet-
Lopţâli la „grindă”
Tăce să le prindă.

Vedere de pe Bega: Terasa „Flora”
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„Ridendo-38”

Pă ai doi „fundaş”,
Plus care-i „stopaş”,
Fă-i mai nărăvaş.
„Interii” să zboare,
„Centru” să doboare,
Iar „extremili”
Piardă-ş „penili”
Dă pă cap şî guşă 
Tăt pă lângă „tuşă”.
Spectatorii răi,
Cu cap dă ludăi,
Fă-i măcar un şias
Ca să n-aibă glas.
La arbitri „mari”
Dă-le ochilari,
Ca să vadă „henţu”
Şî la adversari; 
Iar pă jiucători
Fă-i să bea „licori”
Doar dă sărbători.
La REVELION — 
Apă şî sifon!
Poace că aşa
’Om rămâne-n „A”
Şî ’om fi  atuncea 
Şî la fotbal „fruncea”.
     La anu’ şi la mulţ ani!

  Ionel Iacob-Bencei
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„Timişoara, mon amour”

Tema: Încălzirea globală
– Epigrame selectate din creaţiile trimise

la concursul tematic; ordinea autorilor este aleatorie —

        Hors concours

De ce, Doamne, nu Te-nduri?
Mila Ta ne-ar fi  vitală,
Când planeta e-n călduri
Şi-ncălzirea e globală!
  George Corbu (Bucureşti)

Clădiri din Piaţa Unirii

Bush n-a semnat pentru reducerea noxelor 

Când arşiţa mă face praf,
Îi torn – cu-o tentă de venin –
Lui Bush, degrabă,-un epitaf
Şi mă mai răcoresc puţin!
  Nicolae Mihu (Sibiu)
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Stare de fapt

România se topeşte,
S-a dezlănţuit Infernul:
Soarele ne pârjoleşte
Mai ceva decât Guvernul…!

 Valentin Groza (Târgu-Jiu)

Dorinţă

O-ncălzire vreau, globală,
Peste fi rea omenească,
Chiar la scara mondială…
Cu căldură sufl etească!

 Eugen Pop (Cluj-Napoca)

Încălzire globală

Mulţumim lui Cel de Sus:
La alegeri n-am dat greş,
Că pârjolul n-a răpus
Barem unul din aleşi!

 Gheorghe Filiş (Târgu-Jiu)

Concluzie

Cine vrea, să mă asculte:
Globul, fără doar şi poate,
Se-ncălzeşte de prea multe 
„Capete înfi erbântate”!

 Ioan Toderaşcu (Costeşti/Vaslui)
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Soluţie

Când vremea e caniculară,
Guvernul face feţe-feţe:
Ne dă o apă minerală
Şi trei scumpiri, ca să ne-ngheţe.

 Ştefan Al. Saşa (Câmpina)

Românii şi încălzirea globală

Apar modifi cări pe Terra
Şi mă întreb stimaţi confraţi:
Când se va-ncinge atmosfera,
Vom fi  şi noi mai „dezgheţaţi”?!

 Nicolae Bunduri (Braşov)

Încălzirea globală

O Doamne, ce mi-e dat s-aud…
Leşină chiar şi curioşii:
A nins în Africa de Sud
Şi merg la plajă eschimoşii!

 Ion Grosu (Galaţi)

Contribuţia Guvernului la „încălzirea globală”

Parcă au un ideal
Ce-l cataloghez bizar;
Ca să ne-ncălzim global,
Ţin poporul ca pe jar!

 Nichi Ursei (Râmnicu-Vâlcea)
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Ca să scape de „globală”…

Soacra, supărată foc,
Într-o limuzină FORD,
A plecat făr’ de cojoc
Şi-a-ngheţat …la Polul Nord!

 Alexandru Misiuga (Bistriţa)

Sinagoga din cartierul Cetate

Încălzirea globală…

Dacă fenomenu-i permanent,
Chiar de-i vorba de un singur grad,
Poate fi  un bun antrenament
Pentru cei ce vor ajunge-n Iad.

     Eugen Deutsch (Iaşi)
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Urmări… imprevizibile

Parcă văd ca-ntr-un tablou,
Când pe străzi umbla-vor droaie,
Urători la Anul Nou
În maiou şi şlapi de baie.

  George Petrone (Iaşi)

Impact în bloc

Deşi am pus repartitoare
De ambianţă hibernală,
Constat şocat – la facturare –,
Că încălzirea-i tot globală…!

  Ionel Negruţ (Brăila)

Motto… la temă

Şi chiar de n-o fi  cald afară,
Nimic nu mă mai poate ţine,
Indiferent că-i iarnă, vară,
Să mă-ncălzesc global cu tine.

  Dan Nicolae Popescu (Feteşti)

„Zăbuşeală”

Pe-al politicii urcuş 
Să nu faci nicio greşeală,
Când America stă-n Bush,
Iar noi stăm în „zăbuşeală”.

  Laurenţiu Ghiţă (Bucureşti)
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Tema: Justiţia română
– Epigrame selectate din creaţiile trimise

la concursul tematic; ordinea autorilor este aleatorie –

CENTRU: Esplanada Timişoarei (CORSO)

Consultaţie juridică

Pentru oful dumitale,
Sfatu-acesta mi-aş permite:
Nu umbla pe căi legale,
Ci pe cele ocolite...!

         Iulian Bostan (Galaţi)
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În justiţie

Mă-ntreb mereu: dreptatea, oare,
La noi, a devenit un cult
Sau în justiţie o are
Acela care dă mai mult?!

  Paul Dumitrescu (Galaţi)

CENTRU: „Fântâna cu peşti”

        Justiţia română

Punând destinelor zăvoare
Sau hârjonindu-i pe tirani,
Nu pare-a fi  nevăzătoare…,
Că prea-i fug ochii după bani!

        Valentin Groza (Târgu-Jiu)
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Invocaţie către justiţia… „traiană”

Themida, eşti nădejdea ţării,
Dar cum ai să ne scapi de jaf?
Dreptatea e la fundul mării
Şi, iată, n-ai un batiscaf!

 Ion Diviza (Chişinău)

În justiţia română

Urgia e de anvergură,
Dar asta cam de mult ştiaţi,
Că-s vicii mari de procedură…
La magistraţii viciaţi.

 Nicolae Petrescu (Piteşti)

Judecarea furtului la români

Patru pâini din brutărie,
Doi ani buni la „reciclare”;
Miliarde, din hoţie,
Tot doi ani… cu suspendare!

 Ştefan Al.Saşa (Câmpina)

Justiţia română

Oarbă, surdă, fără grai,
Pare – totuşi – cu folos
Câtă vreme ai să dai;
Doar nici banii n-au miros…!

 Eugen Pop (Cluj-Napoca)
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Procesul comunismului

Când fu sentinţa pronunţată,
Zeiţa Themis, din rutină,
A afi rmat (la ochi legată):
În fi ne, s-a făcut lumină…!

 Nicolae Bunduri (Braşov)

Balanţa justiţiei

Curios e cum cântarul,
Când se judec-o pricină,
Se comportă ca samarul:
Trage-nspre desaga plină.

 Mihai Sălcuţan (Buzău)

Bârfe pe seama justiţiei

Revoltată e cetatea,
Dar nedrepte critici curg
Pentru că-ţi găseşti dreptatea.
(Când te judeci la Strasbourg!)

 Nichi Ursei (Râmnicu-Vâlcea)

Justiţia română

O doamnă oarbă ce agită
Un paloş lung cu lama lată;
Confuză, însă fericită,
Că este zilnic „violată”!

 Mihail Batog – Bujeniţă (Iaşi)
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Legătura de pe ochi a zeiţei Themis

Că-i pradă iudelor cetatea,
Ne este limpede pricina:
Legată-aşa la ochi, dreptatea
Nu are cum vedea lumina.

           Mihaela Galavri (Brăila)

Pe Bega: „La debarcader”

Procesul comunismului

Procesul ce s-a anunţat
E necesar transpus în fapte;
Să-nceapă neîntârziat…
     Cu — 1907!

               Ionel Iacob-Bencei
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Şarje amicale
– selectate din catrenele trimise la concurs, 

dar care n-au răspuns strict tematicii;
ordinea autorilor este aleatorie –

Sinagoga din cartierul Fabric

Remember

Eu, în umor, nu pot uita
Doi admirabili corifei
Ce mi-au smuls zâmbete cândva:
POPA’S şi cu Ionel Bencei.

                Paul Dumitrescu (Galaţi)
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Parodie

E celebră Timişoara 
Prin glumeţii ăia trei 
Cunoscuţi în toată ţara:
Ionel, Iacob şi Bencei!

           Eugen Pop (Cluj-Napoca)

Piaţa Victoriei (Operei), văzută noaptea

           Steagul epigramei

De mult, cu drag i-am cunoscut,
Mereu aveau ceva de spus…
Timişorenii au ştiut 
Să ţină falnic steagul sus!

           Nicolae Petrescu (Piteşti)
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    Mon amour

Pe căldura asta, nană,
Mă sufoc, cad din picioare;
Bem, deci, o „Timişoreană”
Şi apoi în cot mă doare…!

       Alexandru Misiuga (Bistriţa)

Vedere din CENTRU

Madrigal

Madrigalu-i cântec pur
Născocit de-un geniu;
Timişoara-i mon amour…,
De-mi aduce-un premiu!

            Virginia Brănescu (Bistriţa)
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Motto de concurs:

Foloseşte, dacă vrei
Să-ţi ajungă-n TOP satira,
Toc, cerneală — tip BENCEI —,
Sugativă — Petru Chira.

  Nichi Ursei (Râmnicu-Vâlcea)

Vedere de pe Bega

Dragoste de breaslă

Îs mândru că-n mileniul trei
Mă vor primi timişorenii,
În capul mesei cu Bencei, 
S-o animăm pe Şari Neny.*

  Ionel Negruţ (Brăila)

* Patroana unui local interbelic,  rău famat.
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Apropo de „Epigrama 
Iacobină…” de I.I.-B.

În carte este prezentat
– Concret, direct şi cu temei –
Şi un epigramist – Bencei –
Ce este foarte… diplomat!

  Corneliu Iovuţa

 
Fântâna Punctelor Cardinale

Replică lui Corneliu Iovuţa

Să latre unii cât or vrea;
Pornirii am să-i pun „baraje”:
Nu duelez cu dumneata –
Că-mi scade cota… în sondaje!

  Ionel Iacob – Bencei
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Castelul Huniade (Muzeul Banatului)

Bastionul Cetăţii (vedere parţială)
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Să ne amintim de ei…

Traian Lalescu, prof. univ. ..............................1920-1976
Vasile Creţoiu, actor ........................................1895-1978
Dimitrie Jega, economist  ...............................1912-1986
Nicolae D. Pârvu, profesor univ.  ....................1915-1986
Sergiu Siharu, tehnician .................................1932-1987
Mircea Ogrin, magistrat .................................1925-1987
Vasile Vărădean, profesor ..............................1907-1989
Ioan Martin, profesor univ. ............................ 1911-1990
Damian Ureche, poet ......................................1935-1994
Ion I. Mioc, magistrat ......................................1919-1996
Dan Radu Ionescu (DRIO), regizor ...............1922-1996
Virgiliu Schiopescu, prof. univ. ......................1922-1997
Ştefan Pătruţ, profesor ...................................1938-2003
Victor Gorşcovăz, ofi ţer-medic ......................1923-2003
Marius Munteanu, profesor ...........................1920-2005
Ion Olariu, actor .............................................1923-2005
Dumitru Ivan-Teiu, liber prof. .......................1937-2005
Ion Cârdu, economist .....................................1950-2006

…şi alţii despre care nu avem date certe.
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Universitatea de Vest

Hotelul „Continental”

Timisoara mon amour.indd   40 21.09.2007   10:07:29



41

„Timişoara, mon amour”

Noi, cei de la „Ridendo”

Primăria Municipiului Timişoara

Tristeţi la cenaclu 
– şarjă amicală –

Stoica crede că-i poet,
Jerca ţine teorie, 
Chira zace în bufet
Şi Cătău…în librărie.

  Ionel Iacob-Bencei
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ANDE PETRU – FĂGEŢEANU

Născut la 03.05.1957. Taur. Membru aspirant al Cenaclului 
RIDENDO. În 2007, la Editura AEGIS, i-a apărut cartea „Moş 
Gligor ş-a lui motor” (poezie umoristică dialectală)

Ambiguităţi… popeşti
Popa din sat desfăcea fasole, pe prispa casei, ajutând-o pe 

preoteasă. La un moment dat, intră vecinul Ion, din stânga casei 
parohiale, îi salută pe amândoi şi-l roagă pe părintele să se roage 
lui Dumnezeu ca mâine să plouă, să se facă porumbul şi varza 
din câmp. Popa-i zice să pună în cutia milei 50 RON, taxa, şi face 
slujbă-n Bisericuţa de lângă casă. Pleacă Ion mulţumit şi popa se 
duce iar la preoteasă, s-o ajute la fasole.

Nu trece nici o oră că vine vecinul Gheorghe, cel din dreapta 
casei popii, rugându-l să aducă rugăciuni lui Dumnezeu să fi e 
soare a doua zi, să poată întoarce fânul cosit, să se usuce. Zis şi 
făcut.

După ce donează şi Gheorghe, tot în cutia milei, 50 RON, 
taxa pentru slujbă, preotul se roagă Domnului să se facă voia lui 
Gheorghe, apoi vine degrabă la preoteasă s-o ajute, să termine 
mai repede treaba.

Preoteasa-l dojeneşte: — „Măi, popă şmecher ce eşti! Păi cum 
vine asta? Pentru Ion te-ai rugat să plouă şi pentru Gheorghe să 
aibă soare, mâine. Nu ţi-e ruşine?

— „Dragă preoteasă! Taci şi ascultă-mă! Bine că dădură 
amândoi taxa de 50 RON, că bunul DUMNEZEU şi-aşa face 
cum vrea EL!”
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Unuia…

Cu prostia-i exemplară,
A umplut trei părţi din ţară
Şi acuma, ca desert,
A mai dobândit… un sfert!

Aleşilor noştri

Sforăitul clar şi rar,
Ăsta-i cel mai indicat.
Dulce-i, de parlamentar,
Că-i sponsorizat de… „STAT”!

Avem ce-am vrut

Primirăm „COD PORTOCALIU”
Şi tristă este ţara mea;
Culoarea asta mulţi o ştiu,
Că prea votarăm pentru ea…
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NICOLAE ANDRONESCU

Născut la 1 martie 1929. Peşti. Ofiţer (r). Medic militar. 
Rebusist de notorietate, autor de cronici rimate. Cochetează cu 
epigrama şi apare în câteva culegeri/antologii. În principal, a 
publicat în cotidianul „Drapelul Roşu”, Timişoara.

Este membru al Uniunii Epigramiştilor din România.

       Decepţie

Frumoasa mea cu ochii verzi,
Când râde, -n ochii ei te pierzi;
Când plânge, văd că mă înşel:
Curg lacrimile cu rimel…

        Unei studente

Cu picioarele-ţi sublime
Şi năsucul tău în vânt,
Fizicul ţi-e la-nălţime,
„Fizica” ţi-e la pământ.

O cumpănă a vieţii

De ţi-am greşit, îţi cer iertare!
Te rog să nu spui nu;
De-acuma ai crescut, eşti mare –
Să-ţi mai faci temele şi tu!

Secretul frumoasei

„Pe umeri, pletele-i curg râu…”,
Cercei de argint, cordon la brâu;
Păcat că are un păcat:
Că nu e fată, ci băiat!
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Pastel de iarnă

Nasul prinde tente roşii,
Degeră picioarele.
Pun galoşii, iarăşi, moşii,
Babele, fularele.

Calendarul din perete
Îşi sfârşeşte fi lele.
Doctorii prescriu reţete
Să lungească zilele.

Gripa, fi r-ar ea să fi e,
Iar şi-arată semnele;
Cei de la periferie
O combat… cu lemnele!

Dacă ai în plus şi-o tusă,
Ce imită tobele,
Şi nu ai pilule-n trusă,
Strângi în braţe sobele!

Farmaciile „bat norme”
Cu antigripalele.
Cozonacii intră-n forme,
„Clipocesc” sarmalele!

La maşinile din stradă 
Le îngheaţă uşile.
Chiar de ai tu chef de sfadă,
Tot n-arunci mănuşile!

Unii, dis-de-dimineaţă,
Până când se-ntunecă,
Pe un larg dreptunghi de gheaţă
Ore-n şir alunecă!

La a porcului pomană 
Sfârâie jumările,
Iar pe-a bradului coroană
Plâng şi lumânările!

Bubuie, în miez de noapte,
Dopul de şampanie;
Pe-un covor muiat în lapte,
Trece câte-o sanie.

Vezi steluţe-n pom de iarnă?
Ce mai stai? Aprinde-le!
Fulgii-ncep să se aştearnă
Şi-au pornit colindele!

                  La mulţi ani!
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„Timişoara, mon amour!”
Cu cultura, iar stăm bine!
Suntem, totuşi cineva:
Discoteci, deloc puţine,
Şi trei săli de cinema!

Fabrica „Timişoreana”,
Berea noastră de elită,
Este URSUS, chiar şi cana
Parcă-i mai „sulemenită”,

Dar oricine vrea, să vadă
„POLI” cum se-avântă-n joc;
Dacă nu-i clasată-n coadă,
Luptă pentru primul loc!

„Loga”, tot cu faimă mare,
Azi Colegiu, ieri Liceu,
Cu-absolvenţi mulţi, de valoare,
Inclusiv Bencei şi eu!

Mai sunt şi-alte lucruri bune;
Să le spun, îmi vine greu.
Doar atâta mai pot spune
Despre-acest oraş al meu:

Pe întreaga ţării rază,
Ca el altul nu-i (vă jur)
Şi-l declar, făr’ de emfază
„Timişoara, mon amour!” 

N-am o sarcină uşoară,
Dar nici una să mă tem;
Dragostea mea, Timişoară,
Îţi dedic un mic poem.

Într-a urbei noastre vatră,
Multe sunt şi de bun gust
Însă nici să dai cu-o piatră,
Toamna nu-i un strop de must!

O stafi e mai ciudată,
O relicvă de tramvai,
Trece-n zece ani o dată;
Singurul tramvai cu cai!

Unde-s timpurile alea,
Cum numai în vis le văz,
Când tramvaiul îşi lua valea 
Doar cu sacul de ovăz?!

…Azi, mulţime de terase
(Şi-ncă nu-s îndeajuns!),
Mai urâte, mai frumoase…
Unde-i DOMUL, l-aţi ascuns?!

Festivaluri de cinci stele
(În acest oraş din Vest);
De vin, bere’ şi-ntre ele,
Cel mai straşnic: Studentfest!
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ŞTEFAN BUZĂRNESCU

Născut la 21 aprilie 1950. Taur. Profesor universitar dr., fost 
decan al Facultăţii de Sociologie-Psihologie a Universităţii de 
Vest din Timişoara.

Îl preocupă proza satirică, cronica rimată şi epigrama. Apare 
în câteva culegeri/antologii. Este iniţiator şi coautor la editarea 
culegerii „Studenţi(me)a văzută de epigramişti”, apărută la 
Timişoara în 2003.

A publicat numeroase articole, studii şi volume de speciali-
tate. În anul 2000, în Editura Augusta din Timişoara, i-a apărut 
volumul de umor „Teoria şi practica strângerii curelei de către 
oamenii care n-au pantaloni” (sic!). A colaborat la „Urzica”, 
„Merci, Pardon, Scuzaţi!”, „Opinia studenţească” (Iaşi). Este 
membru al Uniunii Epigramiştilor din România.

       Paradox

De „Bunavestire”,
A acestui an,
Am primit o ştire:
Nu mai sunt decan…!

De ce scriem epigrame…

Azi, când nu ne mai e teamă,
Spunem lumii ca să ştie:
Pentru că trăim o dramă,
Vrem mai multă comedie!
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Abundenţă de show-uri T.V.
cu cvasi-necunoscuţi

Pân-acum „televizorul”
Singur, dezbina poporul…
De-azi încolo, să nu-l cerţi,
O va face cu „experţi”.

Tot aşa a rămas…

A fost fruntaş între zidari,
Acum e şef la „Proiectare”;
E-un tip cu înclinaţii mari…
În faţa şefului mai mare.

Versifi catorului de bancuri

Concubin cu bancul prost,
Care-ncepe să-l devore,
A fost „condamnat” cu rost:
A corupt idei minore.

Celui care s-a opus la 
promovarea mea

Nereuşind să-l izbăvească
În academicul sobor,
S-a dus la Papa – să-mi citească –,
Să nu devin nemuritor…!
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Unui „coleg” care m-a 
rugat să-i prefaţez cartea

Îi fac Cuvântul înainte –
Să-mi scot amicul din nevoi;
Nu-l pot uita, că îl ţin minte
Cum „m-a lucrat pe dinapoi”…!

Folclor electoral

„Vino, bade, să mă vezi
Cum lucrez la spaţii verzi…”
— Mândro, vin, să nu te miri,
Dacă pui doar trandafi ri!

Invocaţie electorală

„Trandafi r de la Moldova,
Te-aş iubi, dar nu ştiu vorba…”
Duce-te-aş la Cotroceni,
Dar te pierzi prin… „buruieni”!
                                      

Pastel de sesiune
„A-nceput de ieri să cadă…”
Câteunul. Ce păcat.
Profu’ este supărat;
Asistentul ce să vadă?
 Că-i plecat!

Sunt momente şi frumoase;
(Ridicate ca de vinci)
Ca de pildă: prins în clinci,
Dascălii-ţi dau nota şase
 Şi-ţi trec cinci…

Timisoara mon amour.indd   49 21.09.2007   10:07:37



50

„Ridendo-38”

Dar studenţii nu ţin seamă
Şi nu-s ofensaţi deloc.
Nu mai toarnă gaz pe foc,
C-o să toarne-n deal la cramă –
 ’N poloboc.

Pentru unii, asta-nseamnă
Că de cursuri n-au habar;
Se-angajează „Salvamar”,
Ca să tragă pentru toamnă…
 Din pahar.

Chiar şi unele studente
Sunt lovite în amor:
Stau picior peste picior
Aşteptând expediente
 „Chior cu chior”.

Studioşii sunt pe plajă.
Fac ocheade. Nu mă mir
Că oferă-un trandafi r,
(Fetelor ce-i prind în vrajă),
 Suvenir.

Şi-a-nceput din nou să cadă
De la CENTRU un control;
Ţin’te, neică: Protocol,
Interviuri şi paradă.
 Henţ, şut, GOOOOOL…!
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SIMION CĂTĂU

Născut la 26 septembrie 1944. Balanţă. Tehnician. A scris 
două plachete de versuri pentru copii (una în colaborare), şapte 
volume de catrene, dintre care unul în colaborare cu Petru Chira 
şi Dumitru Ivan-Teiu. Colaborează la diverse publicaţii de umor 
şi apare în câteva culegeri.

Este membru al Uniunii Epigramiştilor din România.

Unui patron, pe litoral

Apăru printre banchize
Insul încărcat de ani,
Obosit, cu trei valize…
Ca să spele nişte bani.

           Cugetare

De când apăruse viaţa,
Seara, ziua dimineaţa,
Se tot contrazic întruna
Adevărul cu minciuna.

           Degradări

Ne-a adus noua structură
(Nu constituie-un mister)
Lipsa crasă de cultură,
Ca şi cea de caracter.

             Rutieră

Când poliţia e-n vervă
Şi te-opreşte pe şosele,
Ori n-ai roată de rezervă,
Ori rezervă de „lovele”.
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Unor imitatori

Când totu-n jurul tău pulsează,
Să fi i pasiv, e neloial;
Pe unii însă-i antrenează
Şi „măştile”… de carnaval.

      Nu-i tot una…

Studenţie, studenţie…
Ani prin studiu petrecuţi:
Unii, că voiau „să ştie”,
Alţii, să fi e „făcuţi”!

Parlamentul…?

Vocea unei naţiuni
Refl ectată în minciuni;
Însă vreau să vă mai spun
Că-i şi „dormitor comun”!

               Destin

„Românul s-a născut poet”
Şi aşa-i de când se ştie:
Face din pământ caiet
Şi cu lacrima îl scrie.

Fiecare cum poate…

Cat misterul să-l dezleg:
Epigrama la toţi place;
Unii-o scriu, că o-nţeleg,
Alţii, că nu au ce face!
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VLAD CERNEA-JERCA

Născut la 23 februarie 1949. Peşti. Tehnician. Artist plastic, 
autodidact. Apare în culegeri/antologii şi a publicat 14 plachete/
volume (poezie, teatru, epigrame, proză pentru copii). Deţine 
câteva premii pentru creaţie literară.

Este membru al Uniunii Epigramiştilor din România.

            Carte de vizită

De n-am la nume pus şi… escu,
Rămâne discutabil cazu’
Căci am un unchi Vladimirescu
Şi-un străbunic Mihai Viteazu!

Caz rezolvat în justiţie

Iată mostra cauzală!
Şi dădu verdict echipa:
Acuzăm la bară gripa
De corupţie totală!

Unuia care scrie prost

Când muza vine să te cheme,
De vraja ei să nu te-nduri
Căci te ajunge peste vreme
Blestemul… fostelor păduri.
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Final la o dispută

Când zilele apun,
Deşi nu-şi dau acceptul,
Şi prostul şi deşteptul…
Ţărânii se supun!

În extensie!…

Fiţi liniştit, maestre!… În societatea în care gardienii publici 
depăşesc numărul artiştilor, tind să cred că totul este sub control!

Scutierii nu ne vor mai lua prin învăluire, ci direct în braţe, iar 
la buzunarul de la piept vor purta câte o garoafă.

În loc de bastoane, vor fi  dotaţi cu baghete şi trecuţi ca dirijori 
la corul săracilor.

Cei cu revendicări nu vor mai arunca pietre, ci cu roşii, iar în 
lipsa acestora, cu ouă, pentru a ajuta găinile să iasă din criza de 
supraproducţie!

Dacă cineva trece pe alături, mergând în mâini, nu trebuie 
să ne mire; poate fi  unul care studiază fi lozofi a lumii dintr-un 
alt unghi. Ce, Dumnezeu n-a încurcat culorile când a pigmentat 
pielea?!

Cât priveşte bombele, alea care s-au dat la Hiroşima, nu mai 
sunt de mult la modă!

Totul este să nu purtaţi ceva strălucitor noaptea, v-aţi deosebi 
de ceilalţi şi v-ar confunda cu pasărea înţelepciunii, reperându-vă 
mai uşor.

Ce sens ar mai avea? Şi aşa, nu vedeţi că vremurile nu mai 
răspund de-atâta hipoacuzie! Şi-apoi, cei din galaxia OMEGA 
sunt consideraţi, de mult, într-o ureche.

Fiţi liniştit, maestre!…
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     Modus vivendi

În societatea-n care
Mor artiştii peste noapte,
Toate-s putrede, se pare,
Înainte de-a fi  coapte.

Reformă şi tranziţie

Prin aşa vitraliu
Te apuc-o greaţă…
Viaţa-i un travaliu,
Mama ei de viaţă!

Tranziţia prin farmacii

Preţuri mari şi zvonuri triste:
Nu mai dau decât pe pile,
Că-s mai multe farmaciste
Decât feluri de pastile.

        Unui psihiatru

Când s-a internat la dânsul,
Nu era aşa vioi,
Dar acum te-apucă râsul:
Prind la muşte amândoi!

Finalizare la concurs

Că m-aţi pasat din mână-n mână,
Nu vă aduc niciun reproş –
M-aţi lăudat o săptămână
Şi-a opta zi m-aţi pus la coş!
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                 Mai cu moţ…

Mi-ar fi  spus, când m-au moşit,
Că n-am faţă de evreu;
Ca gorjean, vă spun cinstit:
Sunt evreu… în neamul meu!

         Ultima dorinţă

Nimic nu am de regretat.
Când va fi  morţii să-i dau girul,
Va plânge-o lume c-am plecat,
În schimb, va râde cimitirul!

    Dilemă

În lumea asta de ocară,
Mă-ntreb acum de are rost
Să mori deştept în altă ţară 
Sau în a ta, luat de prost?!…

*   *   *
              Junghiuri

Iubindu-mi bănăţenii mei,
Mi-am făurit azi un statut,
Dar, ca gorjean, mă simt temut,
Că-i stau în coastă lui Bencei!
   V.C.-J.
        Sic!

Asta este partea proastă
Şi de-aceea mă simt rău,
Că îmi stă o sulă-n coastă.
N-am ştiut că-i capul tău!
   I.I.-Bencei
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PETRU CHIRA

Născut la 4 iunie 1938. Gemeni. Tehnician. A colaborat la nu-
meroase ziare şi reviste locale, centrale şi din alte judeţe ale ţării, 
obţinând mai multe premii pentru creaţia epigramatică. Scrie 
poezie lirică, precum şi poezie dialectală. A publicat zece volu-
me (dintre care 5 în colaborare) şi apare în peste 25 de antologii/
culegeri. Este membru al Uniunii Epigramiştilor din România şi 
al Cenaclului radiofonic „Gura satului” de la Radio Timişoara.

   Avocatul

Ins cu carte şi cu nazuri;
Bun de gură, se-nţelege,
Ce te scoate din necazuri,
Ori te-afundă după lege.

     Discursul politic

Cu sau fără raţiune,
Unii-l folosesc drept armă,
Ca s-adoarm-o naţiune
Ce-i plăteşte ca să doarmă.

    Reciprocitate

Ajunşi, de-un timp, în umbra crucii,
Mai potoliţi cu neuronii,
Iubita mea „îmi dă papucii”,
Eu ce să fac?… „i-am dat şoşonii”!
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         „Să trăiţi bine!”

Constrânşi mereu de circumstanţă,
Sloganul sună-anevoios
Căci verbul ne mai dă speranţă,
În schimb, adverbu-i de prisos!

Sonet nostalgic
Iubita mea din vremile apuse,
Câţi ani s-au dus, nici naiba nu-i mai ştie,
Pe-atunci n-aveam nici barbă, nici chelie
Şi nici la CARP „fi nanţele” depuse.

Muşcam hulpav, felie cu felie,
Privirea ta prin gene suprapuse
Şi-ţi recitam din odele impuse
La un concurs zonal de poezie.

Acuma-ţi chemi iubirile trecute,
Din efemerul clipelor pierdute,
Cu nostalgie-n braţe să le-aduni;

Ţi-aş da şi eu iubirea în păstrare
Cu taxă adăugată la valoare,
Dar mi-e c-o-mparţi, cu vremea, la nebuni.
                                                          

Cugetare
N-am fost nicicând atâta de sărac…
Uitat de zei şi blestemat de soartă,
Deşi trăiesc, îmi pare viaţa moartă
Când eu muncesc, iar alţii se prefac.
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Am fost adeptul artei pentru artă
Şi vă întreb: ce naiba să mai fac?
Când am ajuns la fundul unui sac,
Iar mâna mi-e din ce în ce mai spartă.

Pe soclul bunăstării trâmbiţate,
Tronează calm noianul de păcate,
Minciuni clădind cu patimă calvarul.

Când din speranţe se alege praful,
Pot să îmi scriu pe cruce epitaful:
O, creier eşti mai gol ca buzunarul!

                                     

Ţircus fără bani
    Motto: Cap ai, mince nu-i musai!

Az în mândru Caransebeş tătă lumea îs artişci,
Cântă doinie, beau răchie şî să cred epigramişci.
Vin la Şovre pră gostie pontatori cu arcu-n mână
Să să biruie cu poanta la sfârşât dă săptămână.
Maistori mari în epigramă, să să ieie la bătaie
Cu vestitu şî pletosu ceaica Dubla Nicolae.
Ai d’aişi, dân Cimişoara, să înveţe, bag dă samă,
C-or zuitat dă ani dă dzâle cum să faşie-o epigramă.
Ai bătrâni s-or dus ca vremea, ai mai cineri îs bătrâni,
Şî le trămură plivaisu, prântră jiejice, la mâni.
Mincea li-i mai mălăxâtă, iar talentu-i pă gătace
Şî dă aia nu-i mirare că îs daţi mai la o parce.
Vara bace-nşiet la uşă, frundzăli or prins culoarie.
Nu să faşie primăvară, dar nişi toamnă cu o fl oarie
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Doamnie şie dă râs şî glume, şî dă poance prinsă-n ţăpi
Numa porăvi prinşi dă geală, „dă la chemie pân’ la tălpi”.
Cuţâtaş dân umbra poantei ies acum la suprafaţă 
Şî pă noi, zuitaţ dă vremie, ca să scriem nie învaţă,
Cum să fâşie, cum să suşie, că şî roata marie-a vremii,
Unii vin dă und’ să pleşie, alţî cuptuşâţ dă premii.
Vremea vine şî să duşie, ăi şie nu-s văzuţi dă orbi
Lasă capu-n sărăşie, spincecaţi dă şiori şî corbi.
Io nu scriu pântru v’un premiu, mormăind ca şî un urs,
Premianţî-s puş pră listă dânăince dă concurs,
Iar fi şcalii ăi dân juriu, cu plivaisu vânăt-verge,
Dau la noce,-ş umfl ă burfa, că nimic nu au şie pierge.
Nu mă-ntrec cu premianţî nişi la scris, nişi la beţie,
Că-i înghit pră tăţ, grămadă, într-un ştamplu dă răchie.
Iară maistorilor hocoşi, care scriu d-o săptămână,
Le dau lecţii, fără plată, cum să ţână ştilu-n mână!
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Piaţa Victoriei (Operei)

Vedere de pe Bega
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ARCADIE CHIRŞBAUM

Născut la 27 iulie 1941. Leu. Profesor. Fabulist de factură 
modernă. Membru al Uniunii Epigramiştilor din România, inclus 
în câteva culegeri/antologii. A colaborat la mai multe ziare şi 
reviste de umor – locale şi centrale – şi a publicat trei volume de 
fabule, respectiv unul de epigrame. Adrian Păunescu îl aminteşte 
în serialul „Antologia poeziei româneşti” din revista „Flacăra”. 
Deţine câteva premii pentru creaţie epigramatică. Scrie şi poezie 
dialectală.

Dragoste „oarbă”

Orbit de strălucire, 
Ce împrejur o dai,
Te voi citi Iubire 
În alfabetul Braille!

      Ultima dorinţă

Iubito, aş mai vrea atât:
Să mă iubeşti măcar postum,
Să-ţi ţin şi-acolo de urât,
Că de Frumos, doar vezi, n-am cum…!

Branşări şi debranşări 

M-am debranşat şi basta.
Mi-e frig, îngheţ, oftez…
E caldă doar nevasta,
La care… mă branşez!
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       Ucigătorilor…

Apăr specia „Porcină”;
Cum Mistreţii îi ucid,
Ar putea cădea în vină
Chiar penală: Fratricid!

Metamorfoze
Cioplit de-un oarecare Ion
— Şi de mai multe generaţii —,
Ciomagul deveni Creion;
Metamorfoză de vocaţii.

De stil, de talie, metodă,
Mai elegant, mai ascuţit,
Spiritual, de-acum la modă,
Şi-ndeajuns de preţuit.

Deci, nefi ind un oarecare,
În toate cele cu temei,
El rezolva orice lucrare
C-o trăsătură de condei.

Şi-a mers aşa până-ntr-un an,
Părând a fi  în toate-un rost;
Într-un duel cotidian
Îşi frânse vârful într-un Prost!

Se supără atunci Condeiul
Cum că demersul lui prea vag
E pentru Prost şi în temeiul
Acestui gând cheamă-un Ciomag.
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Bunicul lui, de bună seamă,
Ce lumea o ştia c-un rost
Afl ând nepotul de ce-l cheamă.
Îi sparse capul celui Prost.
.........................................................

Când Spiritul se vrea frumos,
Dar e Prostia prea urâtă,
Eu fi rea vreau s-o-ntorc pe dos
Şi din Creion să fac iar Bâtă.

Demersul intelectual,
Când n-are nici o relevanţă,
Trăzneşte-i, Doamne, la plural,
Şi fă Ciomagul, iar, INSTANŢĂ!

Festivalul izmenelor
Ce festivaluri – doar se ştie – 
De vin, de bere, de răchie;
        Acuma vine nota bene
        Şi Festivalul de izmene.
Izmene-n sus, izmene-n jos
Ce le purtăm făr’ de folos,
        Şi vine lumea ca la urs,
        Că poate pică pe parcurs…
Ca mâine, şi-am nişte „antene”,
Rămânem fără de izmene;
        Doar în Balcani suntem aşa
        Izman – Izmani-bei paşa
Că de o laşi în bătătură
Păzeşti izmana că se fură…
        Noroc cu ăştia care vin
        Mai izmenindu-se puţin
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Cu guten Tag, thank you, va bene,
Ne lasă numai în izmene.
        Aşa când om intra în U.E.
        Va fi  izmana, uite-o, nu e!
Şi cu speranţele perene
Rămânem şi făr’ de izmene.
        Dar merităm aşa un rol.
        Românul e frumos şi gol!
.........................................................

— Mărie, viaţa mi se curmă,
Adu-mi izmana de pe urmă,
        Grăbeşte-te, nu sta-n ocol
        Că plec la Dealu Popii, gol!
Nici nu mă-mbrac, că am o lene…
Vă las colecţie de izmene,
        Şi las vecinilor pomană,
        Colivă, un prosop şi-o cană,
Iar dac-o fi  să dau azi bir
Ne-om revedea la cimitir!
.........................................................

Dar cum n-am vreme ca să mor,
Cum n-avui nici ca să mă-nsor,
Pleca-voi într-o veselie
La Festivalul de răchie!
       Şi-acum vă spun să ştiţi şi voi:
       Îmi dau izmenele pe-un ţoi!
Şi iar vă spun, făr’ de ocol,
Românul e frumos şi gol!
.........................................................

        Izmene azi v-am dat cu caru’
        Şi mă semnez: ION IZMĂNARU
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MIRCEA CIUGUDEAN

Născut la 25 iunie 1940. Rac. Inginer. Profesor universitar. A 
publicat epigrame în ziarele locale şi este inclus în câteva culegeri/
antologii. Autor a numeroase lucrări de specialitate. A publicat 
trei volume de epigrame/catrene, precum şi un volum de proză 
scurtă (memorialistică). Este membru al Uniunii Epigramiştilor 
din România.

Unui medic chirurg

Recunosc, ai înclinaţie,
Îţi admir chiar dibăcia.
De-o să-mi faci vreo operaţie,
Sper să fi e autopsia!

„România – paradisul spionilor” (V.M.)

Rai pentru spioni, ai zis?
Să fi m realişti!
Ţara asta-i Paradis…
Pentru securişti!

Studenţilor yoghişti

Faceţi YOGA cum răsare
Pân’ ce-apune soarele,
Dar nu scrieţi, ca urmare,
Teza cu… picioarele!
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Studentelor minijupiste 

Nu-i nimic că se perindă
„Mini” după preferinţe,
Dar să nu se mai extindă
Moda şi la… „cunoştinţe”!

„Eroilor”… inventaţi

La Palatul… mult-râvnit,
Se împart medalii;
Revoluţia a murit,
Deci: apar şacalii.

Studenţilor mei la o „Seară a grupei”

Geaba-n faţă mi se-aruncă:
„Staţi posac, precum un urs!”
Eu sunt dup-o zi de muncă,
Iar voi, dup-un somn la curs.

„Comerţul exterior” 

Abia de câţiva ani
Comerţul merge bine:
Noi „exportăm”ţigani
Şi „importăm” ruşine!…

Dintr-un „discurs” către ţară

„Concetăţeni, îmi pare mie
Că vreţi acuma monarhie;
Renunţ, deci, la preşedinţie,
Că-s priceput şi la… regie!”
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TRAIAN CONCIATU

Născut la 8 aprilie 1942. Berbec. Tehnician. A desfăşurat o 
bogată activitate cultural-artistică şi a publicat în presa locală 
epigrame, fabule şi proză umoristică. Apare în mai multe culegeri 
de umor. Este membru al Uniunii Epigramiştilor din România.

Pomana porcului

Anu-acesta am strâns bani
Doar de maţe, dragi confraţi;
Însă sper ca-n patru ani
S-adun bani şi de… cârnaţi!

Anunţ matrimonial

Sunt fată scumpă şi „divină”
Aşa că, domnilor bărbaţi,
De vreţi cumva să m-abordaţi,
Trimiteţi poza la maşină!

      Precautul

Ca să fi e apărat
De borfaşii ce persistă,
Iute s-a asigurat…
C-o nevastă poliţistă.
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        Absolventul

În facultate a cules 
Aprecieri şi note bune;
Azi, fericit bine-nţeles,
Culege-n Spania căpşune!…

        Minifabulă

La motănelul din copac,
Un şoricel ţipa de zor:
„De-o să cobori, eu praf te fac!”
(Dar lângă el lătra Azor!)

Sonet hibernal
Ce trist e parcul dezgolit…
Căci nici o frunză nu mai are.
Înfofolită, pe cărare,
Bătrâna iarnă a sosit.

Rotindu-şi ochii a mirare,
Deodată paşii i-a oprit.
Încet, pe chipul ei zbârcit,
Se naşte-o cută zâmbitoare.

Ţinând în mână arcul său,
Cam zgribulit şi nătărău,
Stă pe un soclu Cupidon.

— Ce faci, băiete? îl întreabă.
— Mi-e frig, răspunde el în grabă,
Căci nu mi-am cumpărat palton!
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Lupul şi câinele
                                                   

Un lup bătrân şi jigărit,
Pătruns de foame, foarte tare,
Într-o ogradă-a nimerit,
Cătând, sărmanul, de mâncare.

Dar gospodarul, om deştept,
Avea în curte-un câine mare,
Un „carpatin” mai lat în piept
Şi paznic, vajnic, pentru fi are.

Grivei a mirosit jivina
Şi a lătrat a provocare:
„— Dispari, rapid, bătu-te-ar vina!,
Cât nu mă pun pe supărare.”

Şi bietul lup s-a resemnat,
Zărind pe adversarul care
Era să-l ia la scărmănat;
Gândi că-n luptă şansă n-are.

Strategic, s-a retras, în grabă,
La adăpost pe o cărare
Şi ca să se mai afl e-n treabă,
Ceru răspuns la o-ntrebare:
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— Băiete, oare cât folos
Ai tu, să aperi cu ardoare
O curte, prins în lanţul gros
De gâtul care, sigur, doare?

— Măi, patruped nenorocit,
Grivei te-nvaţă o MORALĂ:
Tu n-ai un gât înlănţuit,
În schimb ai, zilnic, burta goală.

Să ştii, amice, de la mine,
O pildă ce-i adevărată:
În lanţ, desigur, nu e bine,
Dar am mâncarea-asigurată.

— Dulăule, n-ai nicio vină,
Da-ţi spun ceva pe nemâncate:
„Decât în lanţ, cu burta plină,
Prefer fl ămând, da-n libertate!”

Mica… hazo-publicitate

PIERDUT soacră, poamă acră! Declar nulă şi neavenită, 
întrucât şi aşa sunt în… divorţ. Un ginere de două ori fericit!

..........................................

ANUNŢ cu profundă bucurie împlinirea a doi ani de la 
pierderea, sper, ireparabilă, de către soţia mea, a pechinezu-
lui, „mumos”, afurisit şi… scump plătit la cumpărare, din cauza 
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căruia eu eram considerat un buldog fără gusturi şi lipsit de ma-
niere. Recunoştinţă veşnică celui care îl îngrijeşte, îl pupă-n bot 
şi-i cumpără medicamentele la această oră! Păstrează-l sănătos 
în continuare!

..........................................

VINULESCU, de profesie degustător de vinuri şi alcool    
dublu rafi nat, PIERDUT de la o vreme simţul… măsurii. 
Găsitorului îi recomand să se prezinte de urgenţă la domiciliul 
meu, deoarece nu pot păstra la infi nit recompensa constând din 
cei 3 litri de… lichid, prefript, made în Ardeal, dosit în cămară, 
pe care l-am rupt cu mari sacrifi cii de la… gură! Promit s-o 
facem… lată!

..........................................

TRÂNTOR, califi cat, cam trecut, caut albină, harnică, pen-
tru îngrijire la domiciliul… ei!

..........................................

GĂSIT: casetofon cu CD, un laptop şi un „diplomat” cu 
1 milion de dolari, în „Mercedes”-ul pe care l-am prădat acum 
două săptămâni.

Mulţumesc din sufl et nătăfl eţului care le-a lăsat acolo peste 
noapte. Salutări din Hawaii!
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IOAN CRĂCIUN-PETRIŞAN

Născut la 18 noiembrie 1944. Scorpion. Ofi ţer (r), inginer 
militar. Scrie epigramă, proză, teatru, poezie modernă, versuri 
pentru copii, eseuri ş.a. A publicat peste 10 volume de autor şi 
apare în câteva culegeri de epigrame. Este membru al Uniunii 
Epigramiştilor din România.

      Dilemă

Prin scuaruri şi rotonde,
Toţi bărbaţii n-ar greşi
De n-ar fi  şatene, blonde
Şi brunete. De n-ar fi …!

    Tranziţie

Cum în tranziţia „fatală”
Ce se petrece-i greu de spus,
Se tot persistă în greşeală:
De sus în jos, de sus mai sus…!

    Paradox

Paradoxu-i, prin urmare,
Când îi zici unei femei
(Ce-o priveşti doar la picioare!):
E ceva de capul ei!
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Înainte de alegerile parlamentare

Şi acum, ca-n alte toamne,
Ne-ntrebăm de luni de zile:
Cum nu vii tu, Ţepeş Doamne
Sau Călugăre Vasile?!

    Asta e!
  
Aşa-i viaţa, ce să-i faci,
Ca femeia, dragii mei:
La-nceput te bagă-n draci,
Apoi eşti „trimis” la ei.

Înger şi demon (parafrază)

Paradoxal, dar o idee
De multe ori îmi dă ocol:
„Cum poate-un înger de femeie
Să fi e noaptea dracu’ gol?!”

  Madrigal

În seara ca de peruzea,
Mai plânge inima-mi sihastră:
Că te-am iubit, e vina mea;
Că ne-am uitat e vina noastră!

    Nostalgie

De câte ori mănânc un ou,
De Paşte-mi amintesc din nou;
De porc, de voi mânca ceva,
Îmi amintesc de CINEVA…!
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 Libertatea e ca dragostea: trebuie mereu cucerită şi vegheat 
la nedesfrânarea ei.

 Dacă iubeşti democraţia, dă-i ceva de la tine, înainte de a-i 
cere!

 Laşii umblă mereu cu capurile plecate… (dacă le mai au!)
 Datoria e dragsotea faţă de ţară; dragostea e datoria faţă 

de om.

Singuraticii     
– recurs pentru pensionari –

Îi vezi mereu aplecaţi de umeri, cu priviri curioase şi triste, 
parcă voind a întreba ceva sau a te grăi: dacă cumva eşti o 
cunoştinţă de care nu mai este sigur, cum nu mai sunt siguri nici 
de zilele lor. După perechile vârstnice, întorc cu jind capul, iar 
după bunicii cu nepoţei de mână, lăcrimează. Nu plimbă nici 
câini — şi asta costă! — şi atunci caută să-şi împărtăşească 
of-urile:

— A murit Alec, l-au îngropat ieri!
— La fi ere e bun ceaiul de… cum îi spune? Doamne, mi-a 

spus Monu…
— La farmacia de pe strada Galbenă, mai are pastilele alea, de 

inimă, cum le zice…
Babu cu nepoţica lui trec agale, de la… la…; ea se joacă, 

ţopăie după fi ecare bomboană. Babu nu e singur, nu are linişte, 
nici vreme de-o bere, de cenaclu, de poveştile altora. Îngeraş 
ştie atât de multe, de iscă zâmbete şi stoarce lacrimi discrete de 
la trecători, moşi şi băbuţe. Câteunul se opreşte duios şi scoate, 
dintre fi rmiturile pentru porumbei, o bomboană, doar de dragul 
de-a mângâia un căpşor de copilaş, de-a auzi un „mulţumesc” 
cu clinchet de clopoţel, gândindu-se poate la ai lor, plecaţi prin 
ţări străine sau îndepărtaţi de copii sau nurori ingrate… Într-o zi, 
un bătrân, grăbit să-i dea Liuţei un biscuit, l-a scos împreună cu 
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oscioare, probabil ţinute pentru căţeluşi sau pisicuţe; s-a ruşinat 
şi i-a dat, totuşi, o fl oricică de tei…

— Ai văzut, Babu, câte avea în buzunar? chicoteşte micuţa, 
ca şi tine!… apoi, parcă nedumerită:

— Dar el, Babu, nu are… îngeraşi, ca şi tine?
Vulnerabili, şchiopătând uneori, fac mereu rondul pieţelor, 

cu câte-o plasă bătută de vânt; alteori, pe la colţuri umbroase, 
parcă cerşesc fără grai, ameninţă cu bastonul câte-o maşină ce-i 
stropeşte. Supăraţi pe toată lumea, pe la ghişee, câteunul înjură 
guvernul, dar altul – ce crede că-şi face pile, făcând invers – strigă: 
Comunistule! către fata de la pult, tejghea, birou… ocoşindu-se 
către ceilalţi.

— Pardon, sunt femeie! I se răspunde, sau nu vezi bine, 
moşule? Dar el nici nu aude replica „şi-i trage cu comuniştii”, 
precum pe vremuri se „trăgea” cu burghejii. Apoi uită ce-a spus 
şi se laudă cu voinţa lui de pe vremuri, când tovarăşul prim a 
făcut şi a dres. Unul mai iritat şi cu treabă, dintre petenţi, îi aruncă, 
indirect, smulgând un surâs suav de la incriminata de la ghişeu:

— Îl caută moartea pe-acasă şi el stă la coadă la pensie! 
Nepoţica lu Babu, care se joacă cu o păpuşică, după ce fugise de 
„colo…, colo…, până dincolo…”, aude şi întreabă tare: Babu!, 
apoi la ureche: Şi pe tine te caută moartea pe-acasă? Babu e 
surprins, dar Liuţa-micuţa simte că-i bai şi îi dă un pupic, când 
lumea a întors capul spre ei:

— Mă ierţi, Babu!
Moşul „cu… comuniştii…” se înduioşează, cineva îi invită pe 

Babu şi Liuţa în faţă, femeia de la ghişeu insistă. Babu aşează 
nepoţica pe suportul din faţă, cineva murmură, dar e apostrofat 
de ceilalţi. Liuţa-îngeraşul simte că e pe scenă şi începe un 
cântecel de la grădiniţă…

Alături, un suspin de femeie bătrână din mijlocul cozii 
izbucneşte:

— Doamne, rău-i să fi i singur pe lume!!!… Şi bătrân!!!
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IOAN FĂRCAŞ

Născut la 14 august 1929. Leu. Economist. Scrie epigrame 
şi poezie dialectală. A publicat zece volume de autor şi unul în 
colaborare cu regretatul Ştefan Pătruţ.

Apare în mai multe culegeri/antologii de epigramă. A colabo-
rat la diverse ziare şi reviste, în special din aria Banatului istoric. 
Este membru al Uniunii Epigramiştilor din România.

 Două acte

Un sărut e act erotic;
Prin tot locul, un narcotic;
Dar în spate,-n locul critic…,
El devine act politic!

 În parcuri

Când iubirea se aşterne,
Toţi îşi jură pe poteci:
Tinerii, iubiri eterne,
Vârstnicii, iubiri de veci.

        Omul din maşină

Când m-a stropit, să facă haz
(Făr’ de claxon, făr’ de aviz),
Am vrut să-i spun de la obraz…,
Dar n-a avut decât parbriz!
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         Sensul reformei

În baltă, un sprinţar broscoi
A întrebat pe-un rac cuminte:
— Ce se aude pe la voi?
— E rău, noi mergem înainte!

După experimentare

Nici „Viagra” nu e, deci, 
Panaceul erei,
Dacă-s peste patruzeci
Anii… partenerei.

 Pălăria

Întrebat în ironie
De ce poartă pălărie,
I-a spus bunului amic:
— Dă-mi motive s-o ridic!

Incertitudinea soţului gelos

— Ieri am văzut-o c-un „gealat”,
Cum se ducea cu el pe scară;
E drept, nu i-am văzut în pat…
Incertitudinea m-omoară!

La o majorare a pensiilor

— Cu ce-mi dau ca supliment,
Am să fac un plasament…
— În afaceri, în vreo casă?
— Nu, îmi cumpăr altă plasă!
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Economia timişoreană

Capitalu-n Timişoara
Este primu-n toată ţara,
Că vă spun, ca un tomnatic,
E în VEST, dar nu-i sălbatic…!

       E riscant

De mamă, să nu-njuri deloc, 
Pe guvernanţi, e contra fi rii,
Că, dacă actul are loc,
Apare riscul… înmulţirii!

Cu balanţa „dreptăţii”

Când strigam la bişniţar:
— Iar mă-nşeli, măi, la cântar?!
M-a oprit un trecător:
— Taci, c-a fost judecător!

„Aşa să ne ajute Dumnezeu”
– slogan electoral –

Martor, ajutor la greu,
L-au luat pe Dumnezeu,
Ca în exerciţiu-n for,
Să dea vina pe-ajutor.

Bătăuşul dintr-o şcoală

— De el, eu tot n-am să mă las!…,
Dar se gândi, cu mâna-n freză:
„De când mi-a dat un pumn în nas,
Pronunţ mai bine la franceză”.
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      Pe scenă

Ne-a spus Remeş (că-i ştiu fraza) 
Când venise în comună:
— Irigatul este baza…,
Dacă dă o ploaie bună!

Diemonstraţâia
– în grai bănăţean –

Ănjiniriu agronom 
Şî cu doftoru dân sat,
Pă ogoru cu un pom,
Or plecat la prăumblat.

La o  vrămiă-or obsărvat,
Când făcură un popas,
Urmă dă pişior pă strat,
Că să prinsără-n tăifas:

— Dă şiă ar puciă să fi e
Ăst pişior şie-i aspiesat
(Fără altă ortăşie),
Dă muiăriă, ori bărbat?

Doftoru, că-i învăţat,
O făcut o tieoriă
Dăspră talpa şi-o călcat,
Că şcia ănătomiă.

Ănjiniri-o sococit
Şî o iecsplicat apoi,
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În cuvântu şi-o rostit,
Ca un tăpograf dă soi.

Da oricât or diemonstrat,
Fiecariă într-un săns,
N-or ajiuns la răzultat,
Cum s-ar spunie, la consăns.

Ca să nu să iă la sfadă
— Şî văzând pă Ion la vaşi —
Iei l-or întriebat, să vadă
Şie lie spuniă, că-i dibaşi.

Ion o stat şi dăodată
O zâs clar şî răspicat:
— Io vă spun cu jiugicată
Că-i o talpă dă bărbat.

Primu punt, că urma-i lată,
Iar muiăriă, după fi riă,
Cum să şciă-o fost lăsată
Cu o talpă mai subţâriă.

Puntu doi, şie îl dăduşi,
Că-i afundă măi în spaciă,
Iar muiăria-i la păpuşi
Cu călcâniă răgicaciă…

Ş-al triilea punt, i-o triabă
Cariă pă tăţ nie împacă:
Am făcut-o io, în grabă,
Când am abătut o vacă.
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IONEL IACOB-BENCEI

Născut la 18 decembrie 1940. Săgetător. Tehnician. Membru 
de Onoare al Uniunii Epigramiştilor din România. Vicepreşedinte 
al Cenaclului „Ridendo” între anii 1982-1995, iar din luna ianua-
rie 1996 este preşedinte în exerciţiu al acestuia. Membru fon-
dator al Cenaclului radiofonic „Gura satului”, colaborator T.V. 
Apare în peste 40 de culegeri şi antologii de umor. Deţine peste 
50 de premii pentru creaţie şi interpretare. Are şapte volume 
de autor şi unul în colaborare cu Ştefan Pătruţ şi Petru Chira. 
Sub îngrijirea sa au apărut: placheta de versuri pentru copii 
„Căţeluşul Fulger-Viu” (1993) de Dimitrie Jega (postum) şi 
„In memoriam Dimitrie Jega”, volum omagial (2006), pre-
cum şi culegerile/antologii „Epigramişti din Banat” (2000), 
„Studenţi(me)a văzută de epigramişti” în colaborare cu Ştefan 
Buzărnescu (2003), respectiv volumul aniversar „Ridendo - 35” 
(2004). A publicat în numeroase ziare, reviste, almanahuri.

       Consolare

În viaţa asta cam rebelă,
Ca visul care se destramă,
O dragoste îmi e fi delă 
Şi se numeşte… Epigramă.
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În Franţa şi Belgia s-a semnalat 
la ovine „Boala limbii albastre”

Noi suntem mai norocoşi;
Oi normale, de moment,
Iar berbecii-s sănătoşi:
Behăie…  în Parlament!

Preşedintele Băsescu

Cu destulă isteţime,
Face „baie de mulţime” 
Însă lumea vrea să-l vadă — 
Să mai facă şi la „cadă”.

Suspendarea suspendatului

După-atâtea diferende
Cu Băsescu, unii spun
Că doresc să îl suspende…
De-o frânghie cu săpun!

Testamentul lui „Băse”

„Urmaşilor mei…” găozari
„Las vouă moştenire”
Ţigani împuţiţi, gazetari
Nesimţiţi şi-nvrăjbire!

La aniversarea octogenarului

După şapte încercări,
A stins patru lumânări;
La a opta încercare,
A rămas făr’ de  „sufl are”.
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Din an în Paşti

Titlul ăsta vrea să spună
Ce arată diagrama:
Când găseşti o poantă bună
În revista EPIGRAMA.

Unei lichele (parafrază)

Această mare secătură,
Ce-i un plagiator sadea,
Mai are-un singur dinte-n gură…
Şi ăla împotriva mea.

Între jigodie şi lichea

„Jigodie”-i şi câte-un „câne”
Lovit în partea dinapoi;
Licheaua tot lichea rămâne,
Iar diferenţa e… gunoi!
                      
Unuia care îmi plagiază epigramele

L-am surprins furând din ele
Însă nu s-a sinchisit;
Pe păşunea muzei mele
Paşte N.N. liniştit.

   Aceluiaşi…
(care în revista EPIGRAMA, cu concursul larg 
al redactorului-şef Valerian Lică, m-a făcut snob…, 
ca să rimeze cu „rob al epigramei”)

Prefer să fi u şi rob şi snob,
Decât ca tine: un N.....B!
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REPLICĂ
— Unui pseudofabulist, care plagiază clasicii genului —

Din catrenele-ţi bovine,
O concluzie se trage:
Că măgarul cântă bine
Şi „privighetoarea” rage.

Iar în paranoia-ţi mare
Te-a sedus atât ispita
De-ai ajuns „privighetoare”…
Ce loveşte cu copita!

Muza ta „plagiatidă”
S-a pornit vârtos pe cale
Cu duhoarea ei fetidă…,
Dar din ţeasta dumitale.

Dacă vrei să ţi se vadă
Balele, lătrând, atuncea
Latră dracului pe stradă,
Nu la „Tot Banatu-i fruncea”!

Sper să se adune popii,
Ca să-ţi cânte din Psaltire
(Adunaţi pe buza gropii):
„Veşnica ta… osândire”!
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Caroline, Carolain…
Parodie în grai bănăţean, după Damian Ureche

Caroline, Caroline —
Fum şî miere dă albine;
Caroline, jioc şî cânt,
Abure pierdut în vânt;
Caroline, Caroline,
Vină-astară pân’ la mine,
Ca să-ţ scriu o poezie
Pă un pecic dă ’îrcie
Şî să ţ-o declam în şoapce
Să rămâni şî păstă noapce…
Să-m’ coş’ bumbii la căput
Că, dân şasă, şinşi s-or rupt.
Caroline, Caroline, 
Io o cem, da’ ea nu vine.
…Caroline, Carolain,
Ţucu-ţ’ nasu’ teu al fain
Şî zulufi i tei ai creţ’
Şe mă bagă-n spărieţ’
Dă fac şticuri pă păreţ’
Pare-c-am mâncat bureţ,
Vină că ce-aşcept afară,
Ca în fi ecare sară,
Pă ţămentu’ dă la scară,
Primu’ bloc dă lângă gară!
…Caroline, Caroline…
Io o cem, da’ ea nu vine.
…Ş-am lăsat vremea să treacă
Ş-o vinit…, da’ nu mai pleacă!…
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AUREL IANCU

Născut la 9 martie 1929. Peşti. Ofi ţer (r). Scrie proză umo-
ristică, cochetează cu epigrama şi duelul epigramatic. Este 
membru al Uniunii Epigramiştilor din România. A scos în „regie 
proprie” un volum de mărturisiri intitulat „Între vis şi realitate” 
(multiplicator, 2000).

„Laudă-te gură…”

Bătându-te cu pumnii-n piept,
Vrei să apari un „tip deştept”.
Eu, însă, ştiu cum eşti şi zic:
„Faci zgomot mult, pentru… NIMIC!”

La început de an

Gâl, gâl, gâl de şase zile!
Ăsta da Revelion:
A-nceput-o cu Vasile
Şi a terminat cu Ion!

 Trenurile

Merg rapid şi regulat,
Ca pe roate: ţaca-paca;
Unul n-a întârziat.
(Ştirea vine din Osaka!)
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         Eva

Când din coasta lui Adam
Domnul i-a-ntrupat făptura,
Vai, ce fericiţi eram
Dacă nu-i făcea şi gura…!

Unui candidat la alegeri

Dac-ar fi  să-i dai crezare
La ce-ţi poate debita,
„Carul mic” şi „Carul Mare”
Cu… gogoşi le-ar încărca!
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CORNELIU IOVUŢA

Născut la 24 mai 1938. Gemeni. Inginer. Colaborator la 
diverse publicaţii de satiră şi umor. Apare în mai multe culegeri/
antologii. Este membru al Uniunii Epigramiştilor din România.
Scrie – îndeosebi – epigrame, rondeluri satirice şi cronici rimate. 
Are patru volume de autor.

    Şefule…

Poanta o să te surprindă.
Zici că nevăzând corupţi
N-ai cu cine să te lupţi.
Te rog, uită-te-n oglindă…

     „Examen”

Prostia l-a costat
Şi n-are ce să facă:
A fost deja „notat”
Că nu ştia să tacă…

          Între două rele

Trag din sticlă, trag din pipă,
Dar acum am învăţat
Că-i mai bine „mort de beat”,
Decât decedat de gripă…
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 Harababură

Starea greu de defi nit
La Flămânzi şi la Amara;
Unii zic că-i negreşit
Starea-n care este ţara…

          Cu acoperire

Furi o bancă sau un ou,
Furtu-i furt şi-i cu păcate;
Scapi „ascuns” într-un cavou
Sau când ai „imunitate”!

 Statistică

Adevărul şi cu vinul
Sunt în luptă cu minciuna 
Şi aproape-ntotdeauna
Biruieşte… femininul!

Aspiraţie motivată

— Cred că poţi să mă-nţelegi:
Mi-am făcut deja palatul,
Dar eu pot să fac şi legi…
— Dacă vrea electoratul…!

   La vârf

În numeroasele dispute
A celor „mari”, deci cei „de sus”,
Iertarea este o virtute
Şi cei ce-o practică „s-au dus”…!
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Regrete tardive

Eu n-am votat
Cum am dorit,
Căci am gândit...
Manipulat!

Apel la raţiune

Regândiţi, vă rog, ideea:
De când frunza e sub soare,
Moda este schimbătoare
Însă nu ca şi femeia…!

Migraţie în sens giratoriu

Din partid plecat,
Într-un alt partid,
S-a creat un „vid”...
Ce s-a „compensat”!

Competiţie acerbă

Toţi se străduiesc
Să adune bunuri;
Unii „ciugulesc”,
Alţii trag ...la „tunuri”.

          Modernizare

Tare-mi place portul, vatra,
Ba m-am şi modernizat:
Am acuma un palat
De o să-mi încapă şatra...!
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Costul vorbelor

„Vorba multă-i sărăcie!”
Se şi vede, se şi ştie,
Dar ne costă o avere
Vorba celor la putere!

Declaraţie de „dragoste”
Credeam că trăiesc în raiul
De pe Bega, dar constat
Că întârzie tramvaiul
Şi în jur nu-i măturat.

Mă revoltă „indolenţa”
Celor ce Eu i-am ales
Şi mă supără frecvenţa,
„Cazurilor” cu deces…!

Deranjează cerşetorii
Şi modalitatea cum
Se comportă vânzătorii
Şi că este praf pe drum;

Că asfaltul se-nfi erbântă,
Că eu nu am bani destui,
Iar problema mă frământă 
Şi aş spune-o, dar n-am cui…

Că-n tramvaie călătorii
Se tot calcă pe picioare,
Că prea mulţi sunt fumătorii
Şi căldura este mare
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Mai aproape toată vara
Şi în casă, şi pe stradă;
Dar îmi place Timişoara
Şi nu fac din fapt paradă...!

…Economie… Politică…
Dacă eşti un om bogat
Poţi să cumperi un partid
Ce te face „om de stat”,
Printre-aceia ce decid

Ce e bine pentru ţară
Sau ce-i bine pentru ei…;
Doar „aleşii” pot să ceară
Tot ce vor şi ce nu vrei,

De se miră cetăţeanul,
Conştient şi patriot,
Cum se risipeşte banul
Şi pe unii-i doare-n cot.

Doar ei sunt „aleşii” ţării
Şi lor le-om încredinţa
Sarcini ce le dau uitării
După ce îi vom vota.

Cheltuială inutilă
Cu aşa „bărbaţi” de stat:
Să ne plângem toţi de milă
Că ne-am dus şi i-am votat.
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ALEXANDRU JIVAN

Născut la 17 octombrie 1952. Balanţă. Economist. Doctor în 
ştiinţe economice, profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe 
Economice a Universităţii de Vest din Timişoara. A publicat 
numeroase lucrări de specialitate. I-au apărut în presa locală 
epigrame şi calambururi sub forma unui dicţionar umoristic. 
Apare în câteva culegeri şi antologii. Este membru al Uniunii 
Epigramiştilor din România. 

            Unui dentist

El face dublă lucrătură
Concomitent: e medic mare
Căci operează carii-n gură,
Dar şi carenţe-n buzunare.

Unor vecine care pretind 
că se înţeleg bine

Un lucru-aş vrea să-mi explicaţi,
Căci pentru mine-i ne-nţeles:
Când ştim ce bine vă-mpăcaţi,
De ce vă împăcaţi prea des?!

Mic dicţionar umoristic
– extras –

abolire – faptul de-a nu boli
biogaz – gaz care iese de două ori
culturism – turism pentru oameni culţi
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distilată – stilată de două ori
erupţie dentară – rupere de dinţi
fondantă – bomboană legată cu fondă
gărgăriţă – diminutiv de la gargară
handicap – faptul de a-ţi lipsi capul
karate – lovitură aplicată în rate
locţiitor – cel care ţine treaba în loc
mitomanie – mania de a da mită
negativ – individ plin de negi
patologie – ştiinţa statului în pat
regim – faptul de a mânca precum regii 
timpan – organ care măsoară timpul în ani
ultraviolete – violete cu preţ dublu.
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GEORGE LUNGOCI

Născut la 25 august 1924. Fecioară. Actor. A colaborat la mai 
multe ziare şi reviste, locale şi centrale. Apare în culegeri şi anto-
logii de epigrame. În 1979, în Editura Facla din Timişoara, i-a 
apărut placheta (set) „Epigrame din lumea teatrului”. Este 
membru al Uniunii Epigramiştilor din România.

Uneia care vorbeşte tot timpul

Din moment ce logoreea
Cu iubirea nu se-mpacă,
Eu iubesc numai femeia…
Care ştie când să tacă.

Substituire de profesie

După constatarea mea,
Procedează foarte bine:
Se dă drept altcineva
Că de sine-i e ruşine.

        Sfat

Dintotdeauna se cuvine
S-arăţi respect unei femei;
Să-i cazi în braţe este bine,
Dar „să nu-ncapi pe mâna ei!”
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Unei actriţe, soţie certăreaţă

Socot că nu e cu temei
Să i se spună „jumătate”,
Căci casa bunului confrate
E plină… de scandalul ei.

Unuia care mă întreabă 
de ce port pălărie

Doar atunci am bucuria
Că nu-mi pot ştirbi onoarea,
Când salut cu pălăria…,
Nu, ca tine, cu spinarea!

„Prostul dacă nu-i fudul…”

Au sau nu au nici o şcoală,
Chiar în văzul tuturor,
Proştii sunt, fără-ndoială,
Mândri de prostia lor.

           Prudenţă

Ca să fi i la adăpostul
Unor neplăceri, evită,
Cât poţi, să te pui cu prostul
C-are mintea odihnită.

    Unor politicieni

Când cu laude întruna
Păcălesc bietul popor,
Au tot dreptul, căci minciuna
E-adevărul muncii lor.
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GRIGORE NEDELCU

Născut la 25 ianuarie 1937. Vărsător. Ofi ţer (r), inginer mili-
tar. A publicat în ziarele locale şi este inclus în câteva culegeri 
şi antologii de epigramă. Apariţii sporadice în „Epigrama”. 
Cochetează cu rondelul satiric. Este membru al Uniunii Epigra-
miştilor din România.

          La maternitate

— Ce-aţi dori, băiat sau fată?
Zise sora, grijulie.
— Mi-e indiferent, ca tată,
Numai negru să nu fi e!

Unei laureate de la Mamaia

Clasamentu-n urbea veche,
Inundată vara-n soare,
S-a făcut după ureche,
Dar cu ochii la picioare.

   Vecina

Din vastul ei vocabular,
Când soţul pică în derivă,
Reţin doar forma vocativă
A substantivului măgar.
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      Civică

Poate orice ins să vadă
Că e om civilizat:
De pe geam, gunoiu-n stradă
Îl aruncă-mpachetat.

Unui care scrie multe epigrame 
despre doctori

Ţi-e acidă epigrama
Şi loveşti cu ea vârtos;
După câte bag eu seama,
Dumneata eşti sănătos!

Soartă de epigramist

Selectez noian de gânduri,
Luni de zile, an de an,
Ca să spun în patru rânduri
Ce spun alţii-ntr-un roman.

Lozinci… lozinci…

„Să trăiască! Să-nfl orească
Ţara noastră românească!”
Iar eu strig şi strig cât zece:
Dar pe rod, pe rod când trece?!

            Dilemă

Şi-acum c-am prins-o vinovată,
Îmi umblă minte-aşa hai-hui:
Să-L las pe Dumnezeu s-o bată
Sau s-o fac eu în locul Lui?!
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ION-PETRE STOICA

Născut la 20 februarie 1932. Peşti. Funcţionar. Fabulist, epi-
gramist sub acoperire! A colaborat la mai multe ziare şi reviste. 
Apare în câteva culegeri şi antologii. Este membru al Uniunii 
Epigramiştilor din România. Deţine câteva premii pentru creaţie 
literar-umoristică.

A publicat mai multe volume (catrene epigramatice, fabule, 
proverbe şi zicători, refl ecţii actuale).

Ofertă morală

Fabulistul cu idei
Intră pe sub orice piei
Şi e pregătit moral
Pentru cel mai gros toval.

Unui bioenergetician

L-am întrebat cu modestie:
— De unde-atâta energie?
El îmi răspunse optimist:
— Sunt… inginer electronist!

 „Rara avis”

Doar de Paşte şi Crăciun
Vin copiii la părinţi;
În momentele fi erbinţi:
La miel fraged şi ...grăsun!
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Demnitatea bradului

La munte-apare majestuos,
Iar de-l îndoaie vreo rafală,
Rămâne tot pe verticală
De-a pururi verde şi frumos.

Andreaua şi acul

Nu ştiu prin ce întâmplare 
S-au întâlnit andreaua şi cu acul…
Făcându-i, astfel, o mustrare;
„— Să ştii că dai de dracu,
Măi prichindel…”
(Şi-l trase de urechi, niţel!)

Îţi sunt superior ca fi zic şi volum…
Susţin şi am pretenţii
Să nu îmi stai în drum
Pentru a-mi lua clienţii.
Tu nu observi că-s mare?
La mine, orişicare
Vine să-i împletesc saltele moi şi saci;
Dar tu ce te pricepi să faci?…”
Acul, micuţ şi delicat,
La „vorbă” foarte înţepat,
I-a replicat:
„— Nu cos nici saci şi nici saltele…
Cos haine scumpe, ii şi dantele”.
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Aurul şi arama

Într-una din zile,
Se revăzură-n cale,
Două metale
Maleabile, ductile:
„— Felicitări, dar „scumpă” la vedere!
(Zise, ipocrit, aurul către aramă)
Nu mă mai bagi în seamă,
Căci eşti solicitată pe vaste şantiere;
Oraşe noi şi sate,
Prin tine sunt electrifi cate…
Tu în domeniul tehnic eşti foarte preţuită!
Spune-mi, te rog, sunt depăşit,
Cum ai făcut de-ai reuşit
Să fi i atât de… renumită?!”
Arama, astfel provocată,
Simţindu-i fi na ironie,
Roşi, sfi oasă, de mânie
Şi-i spuse îndată:
„— Eu satisfac cerinţe omeneşti;
E adevărat, după comandă.
Tu eşti nobil, străluceşti,
Dar eşti metal de… contrabandă!
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EMIL ŞAIN
(alias Ioan Emil Sein)

Născut la 19 septembrie 1937. Fecioară. Tehnician. A des-
făşurat o rodnică activitate cultural artistică instruind grupuri 
satirice. Este autorul a circa 30 de plachete/volume (catrene epi-
gramatice, versuri pentru copii, proză scurtă etc). A colaborat 
cu Studioul de Radio Bucureşti la cunoscuta emisiune de umor 
„Unda veselă”. Membru al Uniunii Epigramiştilor din România, 
inclus în câteva culegeri/antologii de epigrame.

Doină: „Unde-s boii să-i înjug?”

„Vară, vară, primăvară…”,
Plugurile nu mai ară;
Stau în brazdă cu nea Ion
Aşteptând un biet cupon.

      Postdecembristă

Am instalat democraţia,
Capitalismul tot aşa,
Şi-acum stârpi-vom sărăcia.
(Cam într-un secol şi ceva!)

„Războiul” dintre Băsescu 
             şi Tăriceanu

Acest „război” nu încetează
Până când unul nu cedează;
Dar nu cedează nici legaţi, 
Că amândoi se cred bărbaţi…!
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Final… fără sfârşit

Râd românii, strâng cureaua,
Amărâţi îşi cântă dorul;
Şi-au pierdut speranţa, steaua,
Însă le-a rămas umorul.

E vremea marilor…
– Pamfl et –

E vremea marilor „boieri”,
Acelora ce dau din gură
Prin ministere, parlament,
Şi fură fără de măsură…

E vremea marilor „baroni”
Din umbră, mai precis de-afară;
Fac jocurile lumii noi
Şi ei conduc această ţară!

E vremea marilor „şpăgari”
„Cameleoni” ce dau „cu drag”
O mică parte din câştig,
Sau mai precis din furtişag.

E vremea marilor lichele,
Vulpoi şi hoţomani de clasă,
Ce-au sărăcit această ţară,
Pe noi la fel, dar nu le pasă.

E vremea marilor golani
Ce au ajuns să ne conducă;
Consilieri şi mitocani
Ce mint şi fură de usucă.
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E vremea marilor avuţi,
Cu-averi făcute peste noapte
Din şpăgi, primite de corupţi,
Şi informaţii spuse-n „şoapte”.

E vremea marilor fuduli,
Miliardari de trei lulele;
Cultura lor pluteşte-n vânt
Şi în concerte de manele…

E vremea marilor juraţi,
Ai legilor noi artizani;
Orice proces e câştigat
De-aceia ce au mai mulţi bani.

E vremea marilor rahaţi,
Ce au privirea tot mai crudă
Şi-s orbi când trebuie să vadă,
Şi surzi când trebuie s-audă.

E vremea marilor sforari,
Abili ca nişte spiriduşi;
Ei sunt actorii cei mai mari,
Iar noi suntem nişte păpuşi.

E vremea marilor meschini
Ce mint cu zâmbetul fi resc;
E vremea marilor rechini
Ce-nghit pământul românesc.
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În loc de postfaţă

Şarjă amicală

Domnul „universitar”
Care de la Bârca vine,
Dă pe la cenaclu rar,
Dar când scrie, scrie bine!
      I.I.-B.

Timisoara mon amour.indd   106 21.09.2007   10:07:49



107

„Timişoara, mon amour”

Fals tra(c)tat despre… prostie

Fără veleităţi estetice exagerate (pe care orice cititor exigent 
are dreptul să le revendice oricărui pretins autor de cărţi) propu-
nem, din unghi analitic, câteva ipostaze, sperăm revelatorii, ale 
prostiei ca fenomen social. Sub această rezervă, deci, vom risca 
un posibil răspuns la întrebarea: Ce este prostia? Dumneavoastră, 
ca oameni culţi ce sunteţi, sunt convins că-mi veţi reproşa, cu 
delicateţea ce vă caracterizează, cel puţin imprudenţa pentru 
uşurinţa cu care mă aventurez acolo unde mari gânditori au 
eşuat lamentabil.

Conştient şi eu de rezistenţa epistemologică a acestui „viol 
etic” (Socrate), mă consider absolut îndatorat să-i acord atenţie 
în această perioadă de… tranziţie în care, după cum susţine presa 
„serioasă” (!?), chiar şi liceenii au afl at „că-i tot aceea/ de te rezemi 
de o umbră/ sau de crezi ce-a zis femeia” (M. Eminescu).

Folosind în exclusivitate virtuţiile explicative ale catrenu-
lui umosistic, Dimitrie Jega a murit de… bucurie convins că 
a prins-o, defi nitiv, în spaţiul semantic al unei defi niţii concise 
ce va izbăvi lumea care-ncepuse să creadă că „Prostia e un văl     
lucios/ Ţesut dintr-o mătase fi nă/ Ce-acoperă un cap frumos,/ 
Ca să-l ferească de lumină”.

Cum graniţele defi niţiilor se puteau trece şi fără paşaport   
(sumedenia de plagiate!), Geo Dumitrescu, în calitate de reporter 
prin zonele prostiei, o ierarhiza astfel: făloasă, sferică, lucioasă, 
zgomotoasă, agresivă, combatantă. Carnavalul existenţei ne-
mijlocite ne dezvăluie şi alte măşti purtate nonşalant: prostia 
solemnă, rituală, idolatrizând funcţii şi lucruri. În mod curent, o 
întâlnim în banala extrapolare a amănuntului insignifi ant asupra 
întregului (pe care pretinde a-l exprima), asociată cu intoleranţa 
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şi exclusivismul într-o entitate noxologică deosebit de periculoasă 
pentru sanogeneza morală a întregii societăţii. Sub raport psiho-
logic, se consideră că incapacitatea de sinteză este caracteris-
tica mărginirii prostului. O maximă valabilă pe toate meridianele 
spune chiar că prostul cu memorie bună are la dispoziţia lui multe 
gânduri şi fapte, dar nu ştie să tragă din ele nicio concluzie. Dân-
du-şi seama de acest fapt, ipochimenii în chestiune s-au năpustit 
în hoarde asupra sintezei (ca metodă; nu e vorba de revista Amba-
sadei USA), mimând, foarte stângaci, toate traseele inteligenţei. 
Rezultatul: au dobândit unele ticuri în raportarea la cultură, unele 
automatisme similare rumegătoarelor – cu deosebirea că aici e 
vorba de rumegarea unor valori şi principii devenite în masticaţia 
lor ignorantă… poncife, clişee. De aceea prostia modernă (în sens 
de actuală!) nu mai este reductibilă la lipsa de informaţie, ci la 
confuzia criteriilor de evaluare a informaţiei îngurgitată sporadic, 
fără sistem şi fără altă fi nalitate decât aceea a sufi cienţei autodi-
dacte; întrucât adevăraţii „proşti se mângâie cu credinţa că toate 
câte nu le ştiu ei sunt nişte minciuni” (T. Arghezi), iar prostul care 
se respectă arborează frecvente crize de personalitate relevând 
un irepresibil apetit pentru singularitate: „Diferenţiindu-se de 
ceilalţi, prostul îşi închipuie că este ales” (P. Botezatu). Personal, 
aş putea şi eu să vă spun ce se întâmplă când unii reinventează 
vechi probleme pentru a arăta că vechile metode sunt, încă (!), va-
labile, dar aţi văzut şi Dvs. cu toţii; şi nu prea de multă vreme. Iar 
dacă vreţi să vă convingeţi, urmăriţi la Radioteleviziunea liberă 
festinul oratoric al atâtor mese rotunde… Logoreea sfertodoctă, 
condimentată fără-frecventist şi glazurată doctoral, oferă copios 
eşantioane de largă audienţă şi prilej unic de desăvârşită con-
fuzie. De aceea, Ionel Iacob-Bencei atrăgea atenţia unui personaj 
foarte televiziv în următorii termeni: „Stimaţi tovarăşi, meşteri 
la cuvinte!/ Să nu priviţi „prostimea” cu uimire;/ V-asigur eu că 
„proştii” toţi au minte,/ Dar n-au instrucţiuni de folosire”.
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Instituţionalizarea, în unele segmente ale spaţiului social, 
a prostiei combative i-a determinat pe bieţii oameni să comită 
următoarea RUGĂCIUNE:

„O, Doamne bun şi iertător,
Cu proştii fi i îndurător
Şi dă-le pâine câtă vor,
Dar nu le da cuţitul lor.”

În aceeaşi arie de signifi anţă, ca urmare a kitsch-ului generat 
de aşa-zisul Învăţământ Superior Particular, a apărut replica 
următoare:

„Cu prostul neşcolarizat
Te lupţi puţin şi ai scăpat,
Dar dai o luptă colosală
Cu prostul care are şcoală.”

Ce ziceţi de bancherii cu diplomă care s-au ţinut de „bancuri 
proaste” la FNI? că dacă făceau trebşoara asta la FeMei mai 
treacă, meargă…

Ipostaza domestică a prostiei vizează stereotipurile comporta-
mentale rezultate din obiectivarea unor echipamente intelectuale 
precare sau insufi cient elaborate. Mimetismul civic este expresia 
cea mai frecventă a acestei ipostaze cu enormă putere de iradiaţie. 
Acest aspect explică de ce „în mulţime, inteligenţa individuală 
se estompează, dar se amplifi că exponenţial instinctele” (Gustave 
Le Bon). Pe acest resort psihologic contează centrele de diver-
siune atunci când recomandă mitingurile în locul dezbaterilor 
lucide dintre grupuri de referinţă face-to-face.

În acest sens, e recomandabil să reţinem că nu înălţimea vocii 
şi nici numărul de adepţi, ci calitatea argumentelor este criteriul 
Adevărului oricărui principiu.
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A nu fi  de acord e un drept al fi ecăruia. Libertatea legitimează 
şi dreptul la eroare. Desigur, cei care au terminat mai demult sau 
mai recent Şcoala vieţii (curs seral sau FF) sunt categorici în a 
susţine că numai din greşeli înveţi temeinic. Pe vremuri, poate era 
întocmai… Acum, după alfabetizare, e preferabil să învăţăm din 
cărţi, pentru a ne califi ca în demontarea piesă cu piesă a mecanis-
mului prejudecăţilor care ne ofensează cotidian; chiar dacă din 
această faună ne mai parvin, uneori, mesaje anonime. Pentru că 
astfel se particularizează cea mai tânără specie născută sub aus-
piciile eroice ale ameninţărilor… cordiale (!) în numele cărora 
semnează „Un grup de oameni cinstiţi” sau „Oameni de bine”.

Francatura plicului, fără a risipi regretul că nu-i cunoaştem 
personal, micşorează niţel procentul de anonimitate: se poate citi 
că aceste mesaje provin din „Cartierul idioţilor lăsaţi în pace”, 
cărora le şi ofer, crezând cu toată naivitatea că-mi vor prilejui 
bucuria unui dialog real…

Prof. univ. dr. ŞTEFAN BUZĂRNESCU
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