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DE

AMORUL ARTEI

Notaþii spontane, transcrise de pe caiete vechi de acum 20 de
ani, când porneam spre poezie cu pasiune timidã ca spre o
femeie inaccesibilã. Sintagme, butade, adnotãri, locuþiuni
(substantivale, verbale, adjectivale etc.), cliºee idiomatice,
construcþii regionale, arhaice, idei/gânduri rãzleþe, cugetãri
scurte, ºabloane de limbã, zicãturi, afurisenii - in majoritate
culese din folclor, altele extrase din lecturi diverse.
Ordinea: fãrã ordine!
Cãutam metafora care sã-nfloreascã în poezie, ºi scrisul plastic, sculptural, idea tridimensionalã.
Purtam veºnic în buzunar o hârtie împãturitã ºi-o minã de pix
ca sã nu-mi scape nici o idee, oricât de subþire, ori vreo ºuetã,
strãfulgerând prin minte.
Aºa am compus primele poeme publicate în volumul „Formule
pentru spirit” (1981), fiindcã ele urmau niºte algoritmi de
creaþie. ªi-aº fi putut sã scriu, în acest fel, la infinit!
Dar simþeam nevoia sã fiu într-o permanentã schimbare.
De la literatura cu metafore frumoase, plesnind ca niºte ghiocei sub pojghiþa de zãpadã, la literatura experimentalã ºi avangarda cu program, la studii statistice în liricã, ori la definirea
unor specii noi lirice (distihul paradoxist, distihul tautologic, distihul dual etc.), apoi piese de teatru combinaþionale, ori proze
multistilistice.

AUTORUL
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AºA ºI PE DINCOLO...
Haideþi sã vã introduc în Laboratorul meu de Creaþie, laborator
care în realitate nu existã. Este doar virtual. Realitatea din
imaginaþie.
Am început relativ târziu sã scriu versuri, dupã o încercare
nereuºitã pe când eram în clasa a doua la ªcoala din Bãlceºti, ºi
o aveam învãþãtoare pe D-na Miºcoci Elena. Atunci, apãreau
careuri de rebus în revista pentru copii „Luminiþa”, editatã la
Bucureºti. ªi-am trimis ºi eu o grilã-rãspuns completatã corect, ºi
tare m-am mirat când am primit o felicitare din partea redacþiei! Pe
urmã, ce mi-am zis, hai sã le trimit ºi o poezie, despre elevii silitori
etcaetera. Am pus-o în plic, ºi dupã-aceea am arãtat-o Doamnei.
Din clasa întâi mã remarcasem la matematicã, prin rapiditatea calculelor ºi prin inventivitate. Stãteam în prima bancã fiindcã eram
mic, ºi mama o rugase pe învãtãtoare sã mã punã acolo. Mai târziu, mã auto-mutasem în spate, ca sã mai discut, sã mã joc ºi sã
nu mã vadã învãþãtoarea. Stãteam cu amicul Diculescu (Costicã),
Victor îi zicea Nagâþ. Costicã provenea dintr-o familie numeroasã,
taicã-sãu fãcuse cu prima nevastã ºase copii, iar cu a doua încã
trei — dintre care Costicã era cel mai mare. Lângã Chesa, vecin
de casã, ºi marele fotbalist al clasei. El mã bãga pe mine la meci
în echipã, fundaº dreapta, eu îi arãtam la matematicã - îl lãsam sã
copieze la lucrãri, dar ºi tema pentru acasã. Mai era în faþã Oþet,
în stânga Liþoiu, în fundul clasei Sabãu, cel mai vlãjgan ºi de temut
din clasã. Fete erau cam jumãtate, ºi unele frumoaseee... Mihaela
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strãlucea, fiica lui Nea Pinelu, funcþionar la CEC în comunã, ºi toþi
bãieþeii muream dupã ea! (Mai târziu, sãraca, avea sã moarã în
mijlocul vieþii, la 43 de ani, de cancer la piele, pe care-l contractase într-o varã la mare, deºi bãrbatul ei, care-o însoþise în concediu, nu pãþise nimic, lãsând un copil de vreo nouã aniºori, Alin,
orfan...) Când Mihaela îmi zâmbea vreodatã, eram douã zile la
rând fericit!
Dacã „tovarãºa” se-ntâmpla sã plece undeva, punea pe unul dintre noi sã întocmeascã listã cu cei care nu stau la locurile lor sau
fac gãlãgie. Ei, bine, pe mine mã scriau „Zmarandache”, ºi-atunci
fãceam pe necunoscãtorul cã nu sunt eu acela: pe mine nu mã
cheamã cu „Z”. Întotdeauna aritmetica îmi pãrea un fel de educaþie fizicã, deoarece nu învãþam nimic. Înþelegeam totul din clasã,
ºi mã chiar miram cã avem manuale. La ce mai erau necesare
când profesorul explica exact?
ªi, revenind la prima-mi poezioarã, Doamna Miºcoci mi-a spus
cã nu e bunã, cã eu am aptitudini pentru partea ºtiinþificã.
Versificaþia ºi cuvintele încruciºate sã le las baltã! Drept e cã nu
prea aveam tragere de inimã la limba românã, aºterneam pe
hârtie creaþii puerile fiindcã ni se cereau la compunere sau gramaticã. De rebus, totuºi, nu m-am putut lãsa - ca unul care nu se
poate opri de fumat! Simþeam o anumitã dulceaþã în „ºmecheriile” acelea cu litere: permutate, încorsetate prin pãtrãþele sau
dreptunghiuri ca la ºah, cu mistere ºi forþe ascunse de atracþie.
La liceu am ajuns chiar redactor al revistei „Nãzuinþe”, rãspunzând de rubrica enigmisticã.
Odatã, la muzicã, m-a pus pe mine sã dirijez clasa. (Eu eram silitor la carte, dar foarte sfios.) Sã ies în faþã. ªi dãdeam eu
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mecanic din mâini, cu câte douã degete, arãtãtor ºi mijlociu, lipite
strâns. Timid. ªi-mi venea sã mã duc la veceu, dar mi-era ruºine
ca sã spun... ªi-atunci am fãcut pe mine... Îmi curgea þuroiul pe
picior... Tocmai suna de recreaþie, iar Doamna m-a trimis
afarã... Câteva sãptãmâni mai târziu un alt coleg, Nistor, îmi
repeta gestul!
Þin minte la abecedar, în clasa întâi, citeam o lecþie „Mama lui
Florin”, ºi mustãceam eu... Învãþam litera „Z”, ºi silabiseam
«mama lui Florin este muncitoare la uzinã», cum ne educau pe
atunci... În carte era o pozã frumoasã, cu fulgi mari de zãpadã,
care-mi plãcea, ºi-mi trezea ceva nostalgie, visare...
Tata nu se ocupa niciodatã de mine. Decât, într-o zi, a capturat
niºte brabeþi, cu ligheanul în curte, presãra iarna boabe de
porumb sub el, ºi-l þinea întredeschis, rezemat de-un bãþ legat cu
sfoarã. Apoi a înnodat brabeþii de picioare, vreo zece, cu aþã, ºi îi
zvârlea sã zboare prin bucãtãrie. De se-mpleticeau între ei,
cãdeau, se zbãteau din aripi, ca un adevãrat circ. Mã-ntorceam de
la ºcoalã seara, cu ghiozdanu-n spate, ºi tata mã-ntâlni la monument în centru ºi-mi zise:
- Florine, prinsãi niºte brabeþi, ºi-i bãgai în cufãrul de mãlai. Sã
vezi când le dai drumul sã zboare prin casã.
El avea grijã de pahar... Niciodatã n-a ºtiut ce ºcoli am urmat, pe
unde erau, niciodatã n-a venit sã mã vadã. Dar mama era foc. Cã
sã-nvãþ bine de tot, cã eu sunt deºtept, cã sã nu mã întreacã al lu’
Bâlã (fiul securistului), a lu’ Cãlugãru ori Calangiu (poliþiºtii din
sat). Eu, fiu de þãrani. Am trãit într-o atmosferã de competiþie permanentã, încordare chiar, ce avea sã-mi prindã bine pe urmã, în
lupta cu mine însumi ºi cu tot norodul, ºi mai ales în lupta cu viaþa
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prin lagãre ºi în special în exil peste ocean... Prima învãþãtoare,
Doamna Bãlaºa, la ºedinþele cu pãrinþii îi bãga numai pe-ãºtia în
seamã, le spunea sã-ºi înveþe odraslele lecþia înainte ca sã ºtie sã
rãspundã etc. Mama venea necãjitã, complexatã cumva... dar
ambiþioasã, aºa cum am ºtiut-o dintotdeauna.
În clasa a ºaptea mergeam la douã olimpiade, de literaturã (ºi
încasam un loc doi, nesperat, deºi nu ºtiu sã fi fost vreun participant nepremiat!, cu o compunere în prozã intitulatã „De la fereastra vagonului”) ºi de matematicã (unde mã clasam pe primul loc,
singur, cu 19 puncte din 20 posibile, pe toatã comuna; Domn
Bãlaºa mã scotea în faþa careului, iar eu foarte demn; rezolvasem
exerciþiul cu fracþii supraetajate).
Mai adolescent, mã simþeam complexat de oraº, înfricoºat de trafic, invidios cã nu mã nãscusem în mediul urban. Mã calificam în
faze finale la olimpiadele de matematicã ºi mergeam la Bucureºti,
dar eram handicapat de liceul umanist pe care-l urmam, trebuind
sã recuperez de unul singur diferenþa faþã de secþia realã.
Expresiile urmãtoare sunt culese de pe când am pornit-o într-ale
scrisului, începând cu 1978. Mi-am format prostul obicei, repet, sã
port la mine, în orice moment, o foaie ºi un pix ca sã-mi notez
ideile spontane care-mi vin. În tren, privind pe geam, mi se-«nfierbântã» imaginaþia, dar mai ales în avion, traversând Atlanticul,
stau cu caietul de ciorne pe spãtarul scaunului visând, visând cu
ochii deschiºi...
Le încorporam în poeme aceste metafore, le ºlefuiam cât de bine
prin sufletul meu, recitindu-le-n gând. Aºa mi-a ieºit din ghioace
prima plachetã de poeme „Formule pentru spirit”, pe care am
semnat-o Ovidiu Florentin, mã ispiteam eu de la marele poet latin
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exilat la Pontul Euxin, ã-hã-hããã...
Mi-era ruºine sã pun numele-mi adevãrat, fiindcã prietenii mã
ºtiau de matematician.
- Þi-ai ascuns numele pe prima copertã, râdea de mine un fost
coleg de liceu pedagogic, Matei, poet ºi el, ba încã mai utopic
decât fragilul de mine, dar pe coperta din spate þi-ai pus... poza!
Tata zicea cã scriu cu poreclã, ºi de ce nu pun „Smarandache”,
fiindcã e nume frumos (ºi nu prea des). Nu ºtiu ce gãsea frumos
în el, dar mi s-a pãrut normal cã: ãsta mã cheamã, ãsta iscãlesc!
Cred cã n-a rãsfoit nici o singurã datã vreo carte de-a mea, mãcar
aºa, din curiozitate. Alãturi de el aºez pe nevastã-ma, ºi rudele ei,
care dispreþuiau orice tipãriturã de-a mea, chiar înainte de-a fi
scris-o. Au citit, totuºi, dintr-o suflare, jurnalu-mi american,
deoarece îi interesa emigrarea, documentarul.
Nu existã vreo inter-conecþie între aproape-aforismele urmãtoare,
sau, dacã vreþi, paradoxist, singura asemãnare este cã nu-i nici o
asemãnare!
Aºadar, dintre aceste ºiraguri lirice pescuiam câteva - dupã
inspiraþie, ºi pe o anumitã temã, le asamblam într-o unitate
semanticã formând o strofã, pe urmã unitãþile într-un poem
(metaforic, niþel simbolic). La fel am scris „Exerciþiile poetice”,
„Sentimentele fabricate în laborator” - fiecare titlu vorbea de la
sine. Pânã m-am plictisit, ºi-am decis sã schimb stilul.
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A PROAPE
La
În

AFORISME

început a fost sfârºitul!

Deºi

doi peri.

l-aº roade-n dinþi de urã.

Trenul

La

o aruncãturã de bãþ.

Faþã

Ce

mai tura-vura!

Nu

fãrã staþii.

de alþii tu eºti un mizilic.

mã luaþi cu vraja ºi... gata!
Mai lãsaþi-mi timp sã respir.

 Nu sunteþi voi Dumnezeii
Americii.

Dacã

cã picteazã, nu scrie,
aºa de plastic povestea.

vorbiþi serios, vã bateþi
joc de mine.
Dacã nu vorbiþi serios, vã bateþi
ºi mai rãu joc de mine!

Mulþumesc

Unui

Credeai

pentru descurajãri.

casa asta ascultã pãrinþii
de copii.

scriitoraº:
Dacã n-are ce face, scrie. Dar
culmea-i cã pretinde sã fie ºi
citit!

Orice

mare personalitate este
un pic egoistã.

Sau

Nici

Oare

În

tocmai asta e legãtura:
cã nu au nici o legãturã.

pe mine nu mã dau banii
afarã din casã.

este posibil sã nu ai
duºmani?
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Haideþi

sã cântãm cu toantele!

Traducere-n
În

filozof când se dã filozof
nu e filozof. Ideile filozofice
þâºnesc de obicei spontan, astfel - dacã încerci sã le colorezi
apar stridente.
(O. Paler, „Cele zece porunci
ale «înþelepciunii»”)

doi peri!

ruptul capului.

M-am
Au
O

Un

gândit s-o pun.

tãiat-o în Grecia.

Decât

pica ceva la zar?

vegetez.

Mamaa

Ce

mare deºteptãciune zace-n ei?!

ªi

Dã-i-l,

mã, ºi lui, cã nu þi-l
mãnâncã.

La

A

N-am

meaa, ce fã-cuuuºi!

voi sunteþi sãlbaticii sãlbaticilor?

nu face binele care se
aºteaptã de la tine, înseamnã a
face rãu.

culcuº gãinã
Cã þi-e guºa plinã.
venit eu câine surd la
vânãtoare!

A-i

Sidu, þâcã mic.
- Ba nu, þâcã mare.

cãuta în coarne.

Trebuie

sã-mi traduc singur
lucrãrile, ºi-apoi sã ies cu ele la
interval.

Sã

cãutãm adevãrul: zise un
elefant cãtre furnicã, ºi cãprioarã, ºi caprã!
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 ªi

fugeaaa de-i ajungeau
picioarele-n ºezut.

Se

uitã numai în spinarea
mea, sã le fac pe toate.

Conºtiinþa

Sã

datoriei neîmplinite.

Se

vagabondez cu mintea.

face luntre ºi punte ca sã
rezolve cazul.

 Tinereþea se numãrã în
momente de fericire ºi groazã.

S-a

Puºcãria

crucit!

Nu

am clipe de odihnã de la
Dumnezeu!

Se

ªtie

Stãtu

þinea de om ca scaiul de

oaie.

el pentru noi toþi, deci nu
mai e nevoie ca noi sã ºtim.

Fug
Nicãieri
Trãiam

te mãnâncã.

aci ca porcul pe paie.

toþi de el.

nu-i dreptate.
Prostia

din sãrãcie.

se plãteºte.

E

mai uºor sã critici, decât sã
faci.

Dumnezeu

sã facã precum
doreºte. Fiindcã dacã eu vreau
ceva, cu siguranþã cã se întâmplã invers.

Haiku-ri

ºlefuite ca mãrgelele.

Pânã

o s-apuc pãmântul de la
ei, mã fac eu pãmânt...

 M-au

înjurat mulþi, ºi-am
înghiþit în sec. Acum nu mai
suport, ºi-aºa nu mai am nimic
de pierdut.

Când

sunt obosit, îmi creºte
barba mai repede.
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Mã

zbat în deºert.

 Rãspuns

la

o

scrisoare

neprimitã.
Simetria

îþi dã un sens magic,

mistic.

E

Prima

condiþie a unui pictor,
ca sã ajungã celebru, este sã
moarã. Opera, odatã încheiatã,
începe judecata de apoi a ei.

o companie de nota zece.

Lumea

se duce la serviciu sã

ia bani, nu ca sã munceascã!

de bunã, cã-þi vine s-o
mãnânci din ochi.

Acest

E-aºa

pãcãlici de George.

eºti bun de carte, copil rãu!

Eu

nu mã cunosc pe mine,

mele de duminicã
(într-o nuanþã tradiþionalã, folcloricã, româneascã).

Nu

 Picturile

dacã nu-i cunosc pe ei.

Boier

Mihai mãnâncã din pat
cu ochii la desene animate.

De-i

Nu

meu!

punea pe roate.

A

reuºit sã formeze un popor

de dobitoci.

E

bãiat bun, preºedinte de
colectivã!

Am

poþi sã stai decât în capul

Nu

pierdut timpul împreunã.

e o meserie dupã care sã

mã dau în vânt.

 Am

mai prins puþin cheag
financiar.
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Tu

eºti cel mai bãlþat!

 Politicienii

sunt falºi reprezentanþi ai poporului.

D-ta

te descurci... cu capul
dumitale...

Explicã-mi

Dacã nu-i înºeli tu, te-nºealã
ei. Adicã eºti: în legitimã
apãrare!

aºa, mai bãbeºte.

Te

lasã inima sã-þi pãrãseºti
copiii?

Sunt
Dacã

atât de multe lucruri pe
lumea asta, ºi-o sã mor fãrã sã
le fi cunoscut pe toate.

nu-i omori tu, te omoarã

ei.
Occidentul

ne-a aºteptat cu
porþile închise.

Dacã arãþi cumva cã nu-þi
convine regimul, îþi bagã imediat pumnu-n gurã cã...

Te

poþi considera scriitor când
poþi trãi din scrierile mele, pânã
atunci eºti amator.

Unii

se bat, ºi alþii câºtigã.

Asta

a fost odatã ca-n poveºti, acuma gata, s-a sfârºit.

Cam

tras de pãr jurnalul meu
în ultimele luni.

Cu

sã cazi în groapã de nu
te mai scoli.

pardonul omori omul.

Poþi

Sã-nveþe

sã se descurce singur, nu sã-l duc eu de mânã
peste tot.

Circulaþia

ºtrangulatã de un
accident. Maºini oprite...

Nici
Mã

eu nu gãsesc banii ãºtia
pe drum!

mãnâncã podul palmei.
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îmi pare de el, dar ºi de plâng pe umãrul lui.
mine mi se rupe inima!
N-ai ce-alege din ei.
Prost, mã, de dã cu bâta-n
Eu gândesc cu creionul în
baltã.
mânã.
Nu-i o luptã pentru adevãr, ci
O pereche de ciorapi deso luptã pentru putere.
perecheatã: unul de-o modã,
Mai bine sãrac ºi curat.
altul de altã modã.
Rãu

Ceva care mã apasã pe creier.

Poate

cãdea pe mâinile cui
nu trebuie.

Jurnalul

ãsta mai mult l-am
trãit decât l-am scris.

Îmi

Fii

ceea ce eºti, nu încerca sã
arãþi diferit.

dau cuvântul!
Pentru

eu n-o sã fiu uºã de
bisericã.

Îl

Credea

Ardem

bani joacã ºi ursul.

 Nici

cã vine aici ºi gata, îi
pune pe-ãºtia-n fund!

þine nevasta din scurt.

Pe

ca ºoarecii.

unde mã duce viaþa.

 Conducãtorii,

de orice fel,
sunt în general urâþi de popor.

Îi

N-o

Rãmaºi

sã mã apuc eu acum sã
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 Brânza comunã pute urât
[proverb unguresc].

De

curiozitãþi literare!

Subiecte

care pot leza minþile

slabe.

Doi

oameni dacã rãmân pe
pãmânt, unul va vrea sã aibã
mai mult decât celãlalt.

Sã

ne mai vedem, când o
vedea orbul Brãila!

De

obicei românii nu se înghit
între ei în exil.

Pe

femei nu le mulþumeºti
niciodatã.

Nu

trebuie sã te uiþi în gura
lor ce zic.

Un

amator care lucreazã cu
mult profesionalism.

Am

momente când vreau sã
fiu trist.

În

capul meu se sparg toate
oalele.

 Aduni bani cu lopata pe
stradã aici în SUA, aºa cred
unii.
Eu

Nici

dracu nu mai cumpãrã
case acum.

fac poezie în bãtaie de

joc.

 Un om bun,
Dumnezeu.

pâinea

lui

vestice)!

scriitori celebri, ºi scriitori celebrizaþi.

Aceºti

Îi

Umblã

Existã

cu minciuni (estice ºi

bagã morcovu-n fund, de nu
i se mai vãd nici frunzele!

strãini care, chipurile,
ne vor nouã „binele”! Ha, ha,
ha, râd ºi curcile!!

Am
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cel Voinic = Ultimul Voi deveni celebru, ori celibatar.
cartuº pe þeava puºtii!

Prâslea

 Mi-ar fi picat obrazul de
ruºine!

Îi

bagã-n buzunar pe mulþi
ingineri.

Puþin

Caii

din fiecare înseamnã
nimic din toate.

sunt animale elegante.

Eu

nu construiesc case, construiesc idei.

Au

vãzut cã le cauþi între
coarne, ºi de-aia sunt aºa de
rãsfãþaþi.

Sã

Te

dã afarã când nu gândeºti.

Te

Ne

întâlnim când ne vedem.

corconeºti prea mult pânã
începi o treabã.

A
O

curte de-aia strâmtã; n-ai
loc sã te-nvârteºti.
Dacã pui trei cactuºi calci peste ei.

trecut ca tãrâþa prin apã.

Numai

din necazuri se naºte

fericirea.
Sã

mã culc la picioarele lui ca
sã-mi dea drumul?

Mã

duc la rãzboi
Împuºc unu, doi...
ªi dacã te-mpuºcã el pe tine?
Ooo, pãi, da’ ce-are cu mine?!
a ajunge la organizare trebuie sã treci prin
dezorganizare.

nu mã scoatã din mânã.

Nemþoaicele-s
N-a

Pentru

bãloase.

mârlit-o bine!

 Stau pe ºezutul meu, nu
depind de altul.
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 Trãieºte

ºi el
picioarele altora.

pe

sub

Florin
Sã

 Scriu greu, încet, poticnit,
pentru ca cititorii sã citeascã
repede, fãrã a lãsa cartea din
mânã.
Sã

te uiþi în gurã la ei ºi crezi
toate minciunile ieºite din pâlnia lor?!

Eu

nu prea mã scot afarã
din casã.

duºmanul îþi dã cadouri
nu-i de-a bunã.

Nu

trebuie ca duºmanul sã-þi
cunoascã mutãrile.

nu priveºti niciodatã în

urmã.

În

vreme ce Domnul Bou de
Nicolae...

Precum

te-ai duce la piaþã,
ceri ouã ºi þi se dau castraveþi!
cu

bãtaie

Are

o nevastããã... nici nu-i
trece pe dinainte.

lungã

(prozator).

Cãutam

Mãcar

sã faci praf, dacã nu
faci gãlãgie.

Mã

ceva ºi nu ºtiam ce

caut.
Am

jur pe ce n-am mai sfânt.

Mie-n

scriu împotriva tuturor.

Banii

Când

 Scriitor

te-nveþi minte.

Tu

le-nchid gura.

Sã

ºi Ely = copii cu copii.

bãgat bine la cap.

Joacã

musca pe perete
ªi e gata ca sã fete.

sutã.
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ªi o fãta la Crãciun
 Te mãnâncã-n fund? N-ai
Când e laptele mai bun.
astâmpãr. Nu vrei deloc sã te
ªi o fãta la Ispas
potoleºti?!
Când e laptele mai gras.
Au luat-o mulþi peste nas, ºi
nu s-au învãþat minte.
Eºti un om imparþial atunci
când dai voie sã se scrie
Pot sta eu în limbã-n faþa
împotriva ta, fãrã sã te superi.
lui ºi tot nu înþelege.
Îþi strâmbã-n nas.
Dacã aude nevasta mea, îmi
pune pãrul pe bigudiuri!
Unii fac poezie la-ntâmplare.
Maºina

m-aºteaptã ca o vacã
parcatã afarã.

El

Scrisã

Nu

mã-ncãlzeºte cu nimic.

Le

sclipesc ochii de bucurie.

cu inima, cu sângele,
cu suferinþa lui.

se crede, îþi dai seama,
cine ºtie ce Fãt-Frumos.

Nu

mi-a zis nimeni „dã-te mai
încolo”, de ce sã mint.

Îi

Nu

pricep de ce or fi aºa
bãtuþi în cap!

merge la inimã.
Da’

avut timp, am scris jurnalul acesta printre picãturi.

O

Dar

Ca

de unde!

N-am

a rãspuns fair play.

carte ca un bibelou.

sã pot plânge în liniºte
înmormântarea mea.
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Ia,

mã, sã vãd cine e ãsta!

Mã

uitam ºi eu ca prostul!

L-a

luat pe „nu ºtiu” în braþe.

nuntã la Bibicã, scrii un roman!
E

un limbaj mai nesãrat, dar
cartea e scrisã din suflet.

Aºa

le-am cãzut noi dragi?
Ne-au avut la inimã?
Dracu crede!

Se

cunoaºte mânã de bãrbat
în casã!

 Te unge pe suflet când îl
citeºti.

Cum

o fi sufletul lui acum!

Parcã
Ne

poþi sã te cufuri în pofta
omului?!

lovim unul de altul.

domne, lasã-mã sã trãiesc liniºtit!

Prozã

se scrie mult mai greu
decât poezie.

Eminescul

Idei

Du-te

Nu

sufletelor noastre.

Nu

ºtiu ce bãlmãjau acolo.

mor, sã nu mã scol de la
masã dacã mint!

Sã

Mi

Al

ºtii de unde sare iepurele.

nu-l scurt-circuitãm pe D-l
Popa.

Sã

dracu, ºi-i spusesem cã nu
mã intereseazã politica!

se bate ochiul de rãu.

L-am

damblagite.

prins cu mâþa-n sac.
ªi-acum

Dacã-þi

povestesc ce-a fost la

20
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avea impresii prea roz Uite prostul!
despre America. Zic, „Doamne,
nu e chiar aºa!”
Sã depãºiþi tot ce se poate
depãºi.
Primul care-a scos capul...
Eu n-aveam ce mânca, sã mã
Sã stai numai de poponeaþa
batã Dumnezeu dacã mint, iar
voi îmi cereaþi sã vã trimit
ei.
medicamente, bani, pachete
din lagãr.
Se sforþeazã din toþi boºogii.
X

Merge
Un

ca focul!

Vai,

bun duºman.

tatã, zice Ely...

Îºi

bagã nasul pe unde nu trebuie.

 Nu

cã m-aº topi eu dupã
rãspunsul ei!

Nu

Hai

la masã, cã þi-atârnãm lingurile de gât!

prea ai tu mutrã de om
însurat.

fi necaz dacã cineva
mi-ar imita stilul în scris.

nevoie mare!
ºi curios nevoie n-are!

Mi-ar

Curios

I-a

spulberat mirajul.

 Poliglot, dar câteodatã am
impresia cã nu mai vorbesc
corect nici o limbã.

Nu-s
Un

reviriment.

Ãsta

Ce

gurã se fãcea atunci pe

e plin de bani.
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România!

Furã

Parcã

Din

respect pentru neadevãr.

Nu

bag mâna-n foc pentru el.

mi-e necaz pe munca
mea degeaba!

Îmi

aprind singur paie-n cap.

Bã,

s-o lase mai moale.

ca-n codru!

E

Achitarã

mai uºor sã conteºti, decât
sã aprobi.

mamã coinãrã franc...

Sã-i

arunce în obraz vorbe

urâte.
Nu

chirti
Cã te ia Raman Ghioldi!

Intelectualistã

poetã.

Fericirea

trece prin stomac.

 Vrei tu întotdeauna sã ai
ultimul cuvânt.

Critic

de suflare scurtã, precum un poet - nu prozator.

Oamenii

Ca

Dacã

de-a gãselniþa.

zic DA, însã fac NU.

ºi cu parcã se jucau în

barcã.
 Organism

multistatal, ca o

caracatiþã.

Maºina

silenþioasã.

Tras

Ascuns

dupã perdea.

Sã

la patru ace!

te dai de-a berbeleacul.

Fãrã

Vine

noul ºef ºi aduce
mãtura cu el.

menajamente.
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vreau sã-mi aud vorbe.
castraveþi la grãdinar!

zis c-o jumãtat’ de gurã.

Sã

Ceva

halealã ai?

crezi tu cã gãseºti nevastã
care sã stea la dispoziþia ta cu
cracii în sus!

Niºte

oameni sanchii, posaci.

Din

cauza vitezei!

Nu

mã mai freca la cap!

 Asta-i

politica: sã vorbeºti
respectos, sã-i spui cuvinte
politicoase, unui om pe care-þi
vine sã-l strângi de gât!

Tensiunea

e peste 200!

Ce
Aþi

am pe inimã, am ºi în
creier.

trãit cu sânge acele clipe.

Nu

vreau sã fiu o pacoste
nimãnui.

Maicã-sa

 Nici

 Acuma, dacã ai o sculã
bunã... îþi mai vine sã conduci.

frumoasã de dus la
Hollywood nu e!
Asfaltul
O

e scorpie.

Nu

scriu, nu mã bag!

Ce

e-n guºã ºi-n cãpuºã!

frige ca plita.

grãmadã de bani!
-

Cã

Sorry!
- Sorii lu’ tac-to!

te ºi duci tu pe la procese!

 Eu-s cal bãtrân de-acum,
încercat prin multe. Ce, vând ei

Suntem

la picioarele, fãcând
voile ºi nevoile, Occidentului.
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De

asta ne cade nouã acum!

Prostie

N-am

involuntarã.

vãzut nici unul mai de
doamne-ajutã!

De-acum

Sunt

Ai

sãtul eu de minciunile
mele, ca sã le mai aud ºi pe ale
altora!!

impresia cã l-ai apucat pe
Dumnezeu de un picior.

Mulþam,

s-o þinã doar pentru
bucãtãrie, pat ºi-ngrijit copii. La
cratiþã cu alte cuvinte.

zic: asta nu-i treabã

curatã!

bade!

 Vrea

Multã

pitã amarã am mâncat
prin exil.

De

sta mâþa-n coadã!

 Din

piatrã seacã sã poþi
scoate diamante.
Nu

Cã

mã intereseazã, Doamne,
dar nu mã intereseazã.

explodeazã casa!

fiecare om viaþa e scrisã
pe faþã.

Moºul

Când

 În vremea lui Ceauºescu
tremurau izmenele pe ei de
fricã.

La

Ele

ºuºoteºti pe-afarã.

fac faþã cu spatele!

Urla

mine.

Aºa

Parisul.

ªi-au

dat în petec!

vrea sã þinã pasul cu

o fi, cã prea zici cu foc.

 Trebuia sã am dreptul sã
scriu ºi-mpotriva Papei de la
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Roma, ºi-mpotriva lui Dumne- Vã rog sã-mi spuneþi deschis,
zeu cã mi-a dat o soartã ne- ca sã ºtiu cum stau lucrurile.
norocitã.
Îºi dau un petec!
Dar ce, te joci cu te-ncurci?
Înjura Nea Vasile de curgeau
Libertate, libertate însã dacã
fulgii.
faci ca noi, dacã nu... punem
ciomagul pe tine!
A se tupili.
Cã

le vezi cum îþi etaleazã
burlanele?

Sã

punã parul pe ei, sã nu
permitã sã ne calce-n picioare!

Sã

dea Dumnezeu sã mor,
dacã am deschis gura sã zic
ceva!

Nici

Fii

Plãteºti

nu vreau sã mã gândesc!

Îngâmfaþii

pe pace!

dracu!

apã de te spargi (în

deºert).
Trebuie

sã fii nãscut pentru

aºa ceva!
La

Pe

ãºtia nu pot sã-i vãd în
faþa ochilor!

pomul lãudat.
Refutare

Cam

= a respinge, a combate [dar pânã când?].

pe-acolo mã-nvârt ºi eu.

 Sã fim cinstiþi faþã de noi
înºine.

Cã

se vãd ºi ei în oglindã cã
sunt urâþi ca dracii, dar n-au ce
face!
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Cã-mi

sare-n cap maicã-sa.

Pe

unii, când îi citeºti, þi se
poticneºte limba-n gât.

Nu

valoreazã nici cât o ceapã
degeratã.

Li

s-a bãgat în cap cã ei sunt
cei mai cei mai.

Sã

deschidem bine ochii ºi
mintea.

N-am

Nu

fãcut nici o brânzã.

Femei

 Sã

rãspundem cu aceeaºi
monedã.

cu gabarit depãºit.

Trebuie

sã-l iei de mânã ca
pe copilul ãl mic ºi sã-i arãþi. Cã
ãsta nu ºtie.

Fezabil.
Se

mãnâncã între ei.

Sunt

Sã

nu mã miºc de la masã
dacã mint!

niºte preþuri de te doare

capul!
I-a

Îmi

rãcesc gura de pomanã.

Un

strãin e tot un strãin.

Iau

notiþe.

lãsat proºti.

Jurnal
Bate

vreau sã-mi aprind paie-n

cap.

zgârcit.

apa-n piuã.

Þipau
O

oamenii prin lagãre cã
nu pot emigra.

þine una ºi bunã.

Cap

de neamþ!

Dracul,

îºi face.
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cine n-a vrut n-a minþit Sã fii capabil sã-þi mãsori proîn declaraþia de azil politic!
gresul ºi regresul.

Numai

Bei,

dar nu-þi bei minþile!

Fac

mare gargarã în lume.

Sunt

mâncat de ei pânã-n
vârful cãlcâielor.

Îi

cineva povesteºte o
carte sau un film, i-a distrus tot
misterul.

face praf ori face praf?

 Când

Cea,

n-auzi! Cea, Joano!

Mi-a

fãcut capul calendar.

Þi-ai dat seama cã n-o duc pe
roze.

Ar

fi vrut sã prindã ºi el o
muiere, s-o jumoale de pene.

la barabulã la Bulã.

Nu

fi rãsculat dar nici supus.

oltean deºtept foc. Dat
dracu!

De

Un

Un

-

Ce vrei sã fac?
- Sã te plictiseºti.

literat încãpãþânat.
Pionieratul

veteranilor.

S-o

dãm dracu de politicã ºi
sã fim contradictorii în artã.

Organizarea

Pune

Problematica lipsei de probleme.

suflet în tot ce faci.

Sã nu critici aia, ferite-ar sfântul.

Prospeþimea

Altã

Ducã-se

morofosealã de limbã.
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Trebuie

sã recupereze recuperarea pierdutã.

Ia

Povestea

Experienþa

Vã

uite ce grasã e, când te-oi
înnoda în ea.

o poezie.

rog sã faceþi gãlãgie.

Ne-a

Aventuri

lãsat cu inima friptã...

neaventuroase.

Chestiuni

Sã

clasãm tot ce nu se poate
clasa.

Cu
O

experienþelor.

de neprincipiu.

buba ei între picioare.

meditaþie despre meditaþii.

Sã

emancipãm femeia ca sã
fie ºi ea la fel de exploatatã.

Autobiografie

Geniala

Un

O

cãdere.

nebiograficã.

roman pasager care va
rãmâne.

tradiþie netradiþionalã.
Originile

Structurã

originii.

nestructuratã.

Un

experimentalism teoretic,
un teorism experimental.

O lucidã ºi clarã luptã de
luciditate.
Vigilenþã

legi invariante, aceastã ordine naturalã reprezintã
Dumnezeul.

inconºtientã.

Aceste

Istoria

istoriei.

Hotãrârea
Stabil

în instabilitatea sa.
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necolonial.
Fondul formei.

Posedã

o vastã experienþã la
lucrurile neexperimentale.

Eu
A

- AFURISISME

sunt fiul unui mort.

rezista rezistenþei.

El

a trecut din clasa a cincea
tot în clasa a cincea.

Scurt

Sã

Hai

reglãm un cont fãrã sã
þinem cont de nimic.

ºi necuprinzãtor.

mai încet, omule!

Înscenãri
Combinaþii

neînscenate.

de combinaþii sunt

în Univers.
Brutalizeazã

 N-am mai vãzut smântânã
din hãle potopuri.

fineþea noastrã.
A

Cu

cãutat mult, dar a gãsit
prost.

o rãutate senzualã.

Inginer

la vaci sau la câmp.

Sunt

împrejurãri în viaþã când
nu e rãu sã faci rãu.

Ca

opera deschisã a lui Eco
s-o-nchidã-ntre coperþi.

Consecvent

O

vampã care se vaietã sã nu
fie violatã (pânã la urmã se violeazã ea singurã).

în inconsecven-

þa sa.
Merg
Un

împotriva curentului.

 Copiii sunt pietrele care
atârnã de cãlcâiele mamelor.

politician apolitic.

Nevasta
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capul familiei.
Mentalitatea

Am

celor fãrã men-

alergie la alergii.

Mitul

ateilor.

talitate.
Crimã
Portret

împotriva crimelor.

al portretelor.
Pentru

incultura ta generalã.

Comportament(almente).
Perversitate
Experimentãri
Duºmanii
Pretenþii

experimentale.

ne sunt devotaþi.

 Vã rog sã nu vã supãraþi
puþin.

nepretinse.

Recompense

Scrieþi

poezii din care sã nu
se înþeleagã nimic cu putinþã.

pedepsite.
Proces

Diferit

neperversã.

tehnologic teatral.

de cei diferiþi.
Precursor

superficialilor,
sau superficialitatea profunzimii.

al precursorilor.

 Profunzimea

Setea

de sete.

Spectacol
Prin

ieºit din necomun.

meandrele liniaritãþii.
Ciclu

Pãcãlindu-l

neciclic.

pe Pãcalã.
Se

cu valoare literarã, dar
fãrã valoare eticã.

distinge prin obiºnuinþã.

Operã

Sã suporþi fãrã sã ºtii pentru ce.
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om de anticulturã.
Dau mãsurã mãsurii.

Meditaþie
Un

nefilozoficã.

Bagã

orgolios fãrã orgoliu.

Noroc

la ghiozdan.

Contribuþia

cã nu ne preþuieºte.

atribuþiei de stat.

Mi-aº

fi dat viaþa pentru el
(dacã aº fi fost mort).

În

garã la casa de bilete: Vã
rog, daþi-mi ºi mie un bilet la
vagonul restaurant.

Laitmotivul

laitmotivelor.

În

stai la coadã înaintezi
câte un pic, mergi, dar noi nu
avansãm deloc, noi stãm,
stãm.

literaturã au chemare toþi
nechemaþii.

Când

Existã o limitã a limitelor rãbdãrii.
Penel

rebel.

Hai

sã nu facem curat, hai sã
facem murdãrie.

Protest

Încerc

Îmbolnãvit

sã încerc.

Sã

nu patã, ce pãþim noi, nici
duºmanii duºmanilor noºtri.

Pictura

împotriva protestelor.
de grandomanie.

picturilor.

Schimbarea
 Agresiune

Materia

este de origine divinã.
Divinul este imaterial.
Deci, materia este imaterialã...

sorilor.
Parodie

la faþã a dosului.

împotriva agre-

a parodiilor.
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Traumatism
Tradiþia
O

politic.

Tulbura

nontradiþiei.

A

tehnicã netehnicistã.

Sursa

Cuºcã

exclude excluderea.

Obiºnuit

cu obiºnuinþa.

Încântat

de încântare.

surselor.

Material

tulburarea.

pentru materiale.

Aliniat

a sa însuºi.

cu nealiniaþii.

Executarea

N-ai

cui sã dai bunã ziua, cã
nu meritã nimeni bineþea asta.

A

se îndrãgosti de dragoste.

Sã

sunt niºte scântei care
cum se aprind se ºi sting.

execuþiei.

se abþinã de la abþinere.

Poeþii

În

plata Domnului.

Ce-i

al sãu e pus deoparte în
traista altuia.

 Îmi cunosc lungul nasului:
patru centimetri.

Îþi

Pe

miroase gura ca o ladã de
gunoi.

drumul spinos al gloriei.

Uneori
Se

sunt buni ºi duºmanii

la ceva.

aºezarã ele acolo moþ în

faþã.
Crezând
Pe

D-l Florin sã-l vãd cât e pe
dinafarã.
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sacrificãrilor.
A rãsufla repede, pe nerãsuflate.
 Dezbatere
liberã despre
nelibertate.
 S-a exprimat în favoarea
defavorizãrii lui X.
Demolarea ruinelor.
 Orice om tânãr e frumos,
 Obsesia
unei lupte de chiar dacã e urât, pe când
bãtrân...
obsesii.
Sacrificarea

Extra

- extraliteraþi.

Programare
Propagandã

Propedeutica

neprogramatã.

În

nepropagandis-

orice face, presarã urã.

Mã

îndoiesc de faptul cã el se
îndoieºte.

ticã.
Asalt

propedeuticii.

al asaltului moral.

A

domni nedomnia.

sã mor sau sã concep
cã aº putea muri vreodatã.

crede în nonvaloarea ta.

Refuz

A

Sã
Arhivã

luptãm împotriva prietenilor noºtri!

a arhivelor.

Raportul

dintre prozã ºi prozã

Elevii

în roman.
Filozofi

sunt îndrumaþi sã nu

înveþe.
neînþelepþi.

Un

important pas fãrã vreo
importanþã.
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Acolo,

unde X nu a reuºit, Y a

A

da formã inesteticã esteticului.

eºuat.
Grozav
Rolul

de grozav.

Personalitate

rolului.

Observaþie

Sistem

nesistematic.

Acelaºi

stil diferit.

a observaþiei.

Timpul probabil este improbabil.

Licenþã...

Încântarea

Erudit

încântãrilor.

Preaînjosite

prinþ.

politicã.

în incultura sa.

Influenþeazã

Sã

ne potriveascã într-un moment nepotrivit.

Face

ºi neîmpãtimitã.

calitãþilor extreme.

Exploatarea

Sã-þi

intri pe drum.

Cea

mai prima.

omului de cãtre

animal.
Intuiþia

neinfluenþabil.

tot ce e imposibil.

Împãtimitã
Defectul

impersonalã.

abstractului.

Te-ncurcaºi

O

carte porno, fãrã a fi totuºi
porno.

Gura

Vrea

Epidemie

în ºtiinþã.

sã nu-mi ia locul.

lumii n-o astupã decât
pãmântul.
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Profund

profundã.

Legalizarea

Nu

existã drepturi personale,
ci colective.

mãsurilor nelegale.
Oamenii

Mediile

Nici
Ai

sã se insacrifice.

eu le fac ochiometric.
bãtutã nu mã duc.

împãtrat-o cubic!
Domnule

mãgar,
Domnule bou.

 Nu

se potrivesc ele cinci
degete la o mânã.

X
Legislaþie

nu bea nici douãzeci de sticle de bere pe zi.

antilegislatorialã.

Bãtrâneþea

e o boalã.

Sãptãmâna

oarbã.

E

bolnav de rinichi: Pãi ar trebui sã stea numai beat, ca sã
facã o curã de bãuturã.

Domnul

X era un personaj de
hârtie, ca ºi pãrinþii sãi. Venise
nedorit pe lume. Avea capul din
carton, mijlocul din foiþã mai
subþire ºi gãlbuie, iar picioarele
din coalã creponatã.

Tehnologie

Te

Vânarea

Savant

tehnologicã.

de renume regional.

la faþã a posteriorului clãdirii.

duci la pâine, zici sãrumâna, iei copilul, îl pui sã scânceascã, ºi poate se înduioºeazã aia de tine ºi-þi dã o
pâine.

 Schimbarea

eternitãþii.

Naþionalizarea
Stabilirea
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sufletelor.

instabilitãþilor.
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 Geografierea

francezã

a

-

Înainte!
ªi armata mai înaintã un metru
în teritoriul inamicului.

României.
Educaþie

educaþionalã.
-

Povestea
Sã

Ce cauþi Marine?
- Ziua de ieri.

unei poveºti.

fiu al dracu’.

Grea

e munca ºi carnea de
porc, dar uºori-s banii.

ªi

jucaþi acolo pânã v-or gãsi
toþi dracii!

Numai,

þine-þi gura!

-

Umano

- inuman.

Cu cine eºti acolo!
-ªtiu eu cu cine sunt.

Încearcã
Furtuni

sã mã sperii.

senine.
Nu

Din

merge motorul. Dã-i bãtaie. Nevestii.

progres se naºte regre-

sul.
X

se bate cu Y,
învinge Z.

Þi-a

dat varzã acrã, ce mai!
Eºti mat!

Poa’

Fi-ar

casa-a dracu!

Ce-o

fi n-o sã fie!

sã interzicã sã ai voie.

Doi

oameni buni au loc pe
aceeaºi cãrare.

S-a
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Legalitate

nelegalã.

De

altmintreli.

nãscut nevasta un bebe
cu cuc.

lovit damblaua.

I-a

L-a

Pãi

nu-þi vine bã sã mori!

sã te doarã punga, mai
bine sã te doarã mâna.

Cu

bani peºin.

Corb

la corb nu scoate ochii!

Pe

cuvântul tãu?

Asta

e pana prostului, bã.

Mai

Decât

Ocupaþie

Cu

facultatea fãcutã la lumina
zilei, nu a felinarului.

ideologicã.

Expansionism

al dracu.

literar.
Ce

sã-i mai facã? Îi bãgã
lemne-n... curte.
Bã, grãoazã!

Acordul subiectului cu predicatul.
Acordul substantivului cu adjectivul.
Neacordul adverbului.
(rãmas inflexibil precum oamenii neadaptabili...)
Fii

Sãriþi

lume ºi popor
C-am rãmas în fundu’ gol.

Ridicã

sprâncenele ºi douã
cãrãmizi deasupra capului.

a ciorii sã fii.

Þâfnoasã.

Miºmaºuri.

Estimp.
De

V-ajungã

din urmã rãul ce-aþi
fãcut, nevoia de-a-l împãrþi cu

tot soiul.
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noi sau de a-l arunca în întregime pe seama noastrã.

-

Ãsta e cãlcâiul lui Ahile.
- Ba nu, e cãlcâiul meu.

X

se închise în el cu un lacãt
gros ºi ruginit. Se auzi rãsucitul
cheii.

În

 Învingãtorii

Unei

ratã: Pânã la Craiova îi dau
cu porcu’ (=dorm), umblu prin
jir (=sforãi).

au întotdeauna

tipese: Dã cu poponeaþa în stânga ºi în dreapta, are
ºtiinþa în ºezut!

dreptate.
A

legumi.
Îmi

era atât de sete cã beam
apã caldã de la toaletã.

Cine

afirmã cã nu face greºeli
nu lucreazã probabil în cercetare, sau mai mult: nu lucreazã
deloc!

-

X e gol puºcã.
- Gata, fãrã puºcã, cã nu suntem la rãzboi.

Trebuie

sã þin minte cã am
mâncat de dimineaþa.

ia gãina la puºcãrie.

Ce

boureanu sunt!

 Experimentalistica experimentului.

Sã

-

Bilet

de nevoie.

Albicioarã.
Sfântul

Idee pentru o povestire:
Unul, apþiguit, merge pe bicicletã, se-mpleticesc roatele,
strigã „Neaaa!”, „Hooo!”, „Ceaaa!“
(ca la vaci).

apostol Ioan Apostolu.
(Tr)a(n)spiratorul.
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Oh,

poartã a iadului,
Gurã cascã!

Mi

se fâlfâie pantalonii de ce
zisãºi.

-

Ce

Idee pentru o nuvelã: O
femeie violeazã un bãrbat.

I-a

a mai rãmas (adicã nimic)
va fi împãrþit în mod egal,
frãþesc, fiecãruia dupã munca
prestatã, oamenilor din popor.

dat de fund târtiþei.

La

tine cântã cocoºul dacã
tace gãina.

sunt tatãl tãu, sau cel
puþin aºa sunt considerat.

-

A primit

Existã o ratã la 5 ºi una la
5.30.
- Care vine prima?
- Aia la 5.30, cealaltã e-n panã.

Eu

un picior în posteritate.

Plângeþi
Corp

Cu barbã e una, ºi neras e
alta.

Cu

Nu

-

cu noi.

de femeie încins.

-

mai am lovele.

schepsis.

Te sculaºi?
- Nu.
- ªi ce-ai de gând sã faci?
- Nimic.
- Te loviºi?
- Nu.
- Pãi de ce?

Ce

face omul cu mâna lui se
numeºte lucru manual: nici
dracu nu mai desface.

Femei

jucând box:
- Box! Box!
- Box populi! Box dei!

Genialitate

nie genialã.
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Fenomenologia

fenomenelor.

Pãi

dacã la noi directorul TV
ar zice aºa ceva, a doua zi ar
vinde seminþe la colþ de stradã.

Sã-ºi lustruiascã sufletul ºi
cugetul.
Venim,

venim, n-avea nici o
speranþã (vorbise de parcã ar fi
zis n-avea nici o grijã).

 Sã rãsfoiesc puþin revista,
dacã e ceva care nu mã intereseazã o cumpãr.
Ai

Ion

noroc cã n-ai noroc.

Balaion.
-

Fotografia

Aveþi plastilinã?
- Nu.
- Aveþi capsator?
- Nu.
- Aveþi coli?
- Nu.
- Aveþi indigouri?
- Nu.
- Dar ce dracu aveþi?
- Ceea ce nu se cautã.

reprezintã.

X manifestã.
Îþi

pusãºi parbrizul? (unuia cu
ochelari)

Mãnuºi
Vând

din piele de damã.

pãtuþ de copil de lemn.

Pãlãrii

de bãrbaþi de fetru.

Sã

întinzi rufele una peste

alta.
Te

vâri ca musca în curul
calului.

Cartea

vrea ei.”

Dacã

n-ar exista materie, n-ar
exista nici miºcare?

„Ce este miliþienii ºi ce
 Bancu-i vechi, dar prostul
nou.
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Târfã
Un

fãrã stãpân.

Vânãtorul

frumos insucces.

cautã ce n-a pierdut.

 Mãnânci ºi bei pânã-þi dã
sângele pe nas.

Cel

mai bun soldat este cel
prost pentru cã sare ºi-n foc,
ºi-n puþ dacã îi cere ofiþerul.

Am

Nu

întotdeauna e bine sã fii
primul. Sunt cazuri în care chiar
ultimul e mult mai avantajos.

simþit o invidie, chiar urã
greu stãpânitã, a celor rãmaºi
în þarã faþã de românii exilaþi în
Occident (probabil din cauza
nivelului elevat de trai din Vest),
deºi... avem ºi noi problemele
noastre...

O

poezie lungã cât o coadã
de mãturã.

Se

sã fie primul în
orice împrejurare ºi mai ales în
împrejurarea ultimã.

înalþã în jos, se coboarã în

Obiºnuieºte

sus.
Box

este o bombã pe
lângã care sã umbli uºor ca sã
nu-þi explodeze în cap.

Ce,

Bãrbatul

Vã

de pureci.

 Femeia

ai mâncat cu mine din
acelaºi castron?

e mãgarul familiei.

rugãm sã ne dezonoraþi
prin prezenþa Dvs. la masã.

Eu

nu mi-am schimbat niciodatã nevasta, dar ea m-a schimbat pe mine... de cãmaºã.

S-a ridicat pe ciocan (o femeie).

Dacã

41

eu aº lipsi o lunã de zile
ca tine, cred cã aº gãsi casa
plinã de viermi.
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Peste

20 de minute divorþez.

Un

pãduche purecos.

Mai

Un

purece pãduchios.

X

încearcã sã sângereze.

 Conflicte
comune.

El

de asemenea, eu nici atât.

Tu

bine mai târziu decât mai
devreme.

dezinterese

nu vrei sã-þi dai seama.

Ãla e mai deºtept decât voi
toþi la un loc!

Dupã

Ce

ce cã-mi dai, aºa, 25 de
lei, ca lu’ mucea.

L-a

minciunicã, cã asta e minciunã gogonatã!

Ce

de

rugat sã nu ºopteascã o
vorbã, ca atare el a rãspândit
vestea peste tot.

mã iei aºa la unºpe metri?
Cã

doar n-o muri pãmântul
pânã mâine!

-

Nu ºtii sã fumezi?
- Nu.
- Cum, nici mãcar atâta lucru
nu ºtii?

Nu

cã bea, dar bea.

Prea

te-am lãsat în boii tãi.

 Sunt actor la teatrul de
pãpuºi.
Cã doar n-ai fi pãpuºã!

-

Îl gãsiºi?
- Nu.
- Huidu dracu!

Vrei

sã stai de fusta lu’ mã-ta?

Invenþii
Rufele se pun la uscat cocoloº.
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cã nu te servesc, Haida de!
n-avea nici o grijã!
ªi-a suflat nasul, ºi-a suflecat
mintea.
Revoluþie contrarevoluþionarã.
Te-asigur

Îi

arde gâtlejul.

Cât

Pentru

viitoarele neapariþii ale
revistei te-aº ruga sã ne trimiþi
ceva. De asemenea sã ne
anunþi dacã nu doreºti sã citeºti
în cenaclu, ca sã te programãm
cu dragã inimã.

priveºte brãþara, a dat-o
dracului în schimbul unui ºirag
de mãrgele.

-

Maimuþoiu Mihai.
- Papiþoiu tata.
- Pãpuºelu Mihai.
- Geamantanu tata, dulapu
tata!

Despre

acþiunea prevãzutã a
fi predicatã nu se poate predica
nimic.

Douã

Ce

 Începe

jucãm aici, bambilici?

gongi clocesc pe cuibar
sã scoatã pui.

Nu-þi

sã-ºi dea ochii pe
spatele lui X.

dã mâna sã iei.
Nimeni

Bããã,

nu moare ºi nu este
ucis, ci se transformã.

sulicã!

-

Ce mai faceþi?
- Focul îl mai fac.

Nu

mai face pe niznaiu!

Plecãm
Alþi

uºor, pe ºest!

bani, altã distracþie!
Aºa
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Ajutor
Am

de bãgãtor de seamã.

Zeiþã

a zeiþelor.

Þara

- un imens câmp de
instrucþie.

tras o burtã de somn.

Cu

ce nu ºtiu eu, cu ce au
mai uitat alþii...

Conºtiinþa

-

Neoameni.

conºtiinþelor.

A pierdut pe de o parte ºi a
câºtigat pe de alta.
- Ce anume a câºtigat?
- Duºmani.

 Sã-i extirpe cuiva ceea ce
n-are.

Îmi

A

sar toþi în cap.

Alo,

Un

adevãr neadevãrat, prea
subiectiv.

alo, mã-nec!

Cu

o mânã lua ºi cu alta
primea.

Necinsteºte-i

Frontul Popular avea ceva
nepopular.

pe toþi!

-

Unui intelectual idealist emigrant: Inima lui Stalin (adicã
lopata!) o sã iei în braþe când
ajungi în America...

De

Crãciun: cu sãrmãluþa, cu
fideluþa.

Nu

denunþa pe denunþãtori.

le aprobã aprobarea.
Trebuie

Control
Îi

sã deschizi uºa cu
capul când te duci la ei!
(fiindcã mâinile-s ocupate cu
damigene, kenturi, ºi cafele).

la controale.

place poezia ºi vodca.

44

ÎN DOI TIMPI ºI TREI MIºCÃRI - AFURISISME
Un

popor de familii.

Libertatea

Ghicesc

nedemocraþiei

Vine

Modernitate

necesarã înþelegerii Antichitãþii ºi Evului Mediu.

cu buf de 200 000!

Hotarele vor fi întotdeauna
artificiale ºi forþate.

E

mai greu sã fii bogat, cã ai
mai multe griji.

Antologie
Unii

ªi trecutul ºi viitorul se formeazã

dintr-un prezent continuu.
Ar

în poezie.

care vor mult ºi verde.

Moarte

fi sã nu fie.

poeticã.

Vacanþã

O

sã-þi iei un rând de piele de
atâta spãlãturã.

a ruºinii.

artisticã.

Ori

laie, ori bãlaie!

s-a nãscut mai întâi:
materia sau ideea?

pãþitul e mai deºtept.

 Cine

Tot

Specialist

al problemelor de

needucaþie.
Pe

aici nu se trece!
Încercaþi pe la Moldova Nouã.

Curvã

la curvã þine.

Mã

Lipsã

de nevigilenþã.

trage curentul (postmodernist ºi maritim).

Ce
Asediat

pisoiul meu mai faci?

de scrisori.
Uliþele
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Cercetare

empiricã.

Am

o diaree, de-þi lasã gura

apã.
Ai

noºtri spãrgeau norii cu ei.
Sã

nu ai impresia cã eu sunt
de ghips.

 Cu

o palmã a bãtut, cu
cealaltã primeºte.

El

venea cu sula-n mânã din
voiaj, nu aducea nici un ban
acasã. Era vagabond de
meserie.

Doi

se ceartã ºi al treilea e
martor.

ªoferii

sunt bacteriile societãþii.
Te

-

Unuia: Ridicã copitele!

Îl

priveai în ochi sã-l sorbi.

dureau fãlcile de râs.

Spune

ce e în lunã ºi stele.

Unde
Se

nu te-aude nici vântul
nici gândul.

umfla de somn.

Pisica,

unde nu ajunge, zice

Cenzura

n-a cenzurat cenzura.

cã-i pute.
Mediu

poetic.

Nu

conteazã cã ai lipsuri, dar
sã ºtii sã le ocoleºti!

Te-ai

 Mãritã-te dracu, sã vedem
cine te ia.

N-ar

I-am

Aventurile

vãzut cu sacii în cãruþã
ºi nu te mai intereseazã.

despuþit hainele.

cheltui nici un chior!

dul mãrii.
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Ivan

stã pe divan.

Mãnâncã

Frica

cât lupul.

de fricã.

Binele

în exces dã în rãu.

în balega lui! Cã prostu-n zeama lui se simte bine.

înmulþit cu bine.

Lasã-l

Binele

Sã
Se

mergi pe drum, sã bagi
mâna în turul nãdragilor ca sã
te scarpini ºi sã nu te vadã
nimeni, nu se poate.

ascunde dupã religie.

Cã-þi

cer o þigarã te cred cã
nu mã auzi, dar cã te înjur... trebuie sã mã auzi!

S-a

Sã

faci foc, fãrã sã iasã fum,
mai vãzut-ai?

pensionat din poezie!
Partidul

de verde.

Ce

nu suport eu ca sã fluiere
cineva!

Tare

Ia,

domne, o pastilã ca sã-þi
treacã.

Ei

Ideile

Propaganda

se pupã în popou unul pe
altul.

pentru care nu meritã

produce singurã
ºi propagandã.

sã mori.
Ardeleanul

(vãzând o broascã þestoasã):
- Mã, ãsta ori e ceva, ori mere
undeva.

în gurã.

 Eu sunt mãsura
lucrurilor mele.
Motive
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A

vorbit când trebuia sã tacã.

 Gerontopoezie

-

Sã

îmi aleg o þarã de nonadopþiune.

poezia

bãtrânilor.

O

poezie extrem de alunecândã în propagandã.

Concentrarea

neputerii.
Încãlcarea

ne eliberãm de „eliberarea” ruºilor.

drepturilor poeziei.

Sã

Exhumãri

Numai

sã nu apese ca ghiolbanul pe uºã.

literare.
S-o

Trandafir

morfoleºti în gurã.

spinos de dragoste.

 Pe

Ai

sifon, mã, cã-þi trag cu
limonada în cap!

Hoþ

 Patrimoniu non cultural al
meu.

nãdejdea tatii rãmânea
mama stearpã.
pe hoþ nu se furã.

da mult mai fac cãrþile
ãlea trimise de X, parcã ar veni
pe jos.

Ancheta

Bã,

Dezastru

asupra anchetelor.

Îl

faci pe Nea Fane sã râdã
îmbrãcat.

poetic.
Sã-i

Proces
Mã

povesteºti ºi lui Viorel, cã
ºtii cã nu-i place.

de necunoaºtere.

Hoþi

rãºchetez.
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Absenþa
Mã

absenþelor.

Nicu

al Fleaºcãi.

scobesc în buzunar.

Le

face pe sub mustãþi.

ºarpe care, coborând din
copac, se-ntoarce pe dos.

La

spate liceu, în faþã muzeu.

Un

cât se merge mai departe,
cu atât este mai aproape.

Ce

puneþi voi în frigidere mã,
cã la mine mãnâncã copiii de
rod ºi masa!

Se

Soldaþii

Cu

A

adunã sacul cu petecul.

bãut pisica oþet (a turbat).

Se

N-aduce anul ce-aduce curcanul.

minciunii.

toarnã unul pe altul.

-

Unde e X?
- A plecat cu capra la fotograf.

Ce, sã dau informaþii gratuite?!
Fiecare
Hoþ

e sclavul cuiva ºi
stãpânul altcuiva.

se teme de hoþ.

Istoria

este istoricã.

Lumea

mai fi, ci-or mai ne fi,
Ciori ca astea n-or mai fi!

vizibilã se compune
dintr-o totalitate de particule
invizibile; lucrurile grele se
compun din lucruri uºoare....

Erudiþie

Era

Ci-or

neeruditã.

întuneric de nu-þi vedeai
mâna.

-

Ce e pe capul lui!
- Ce e?... Pãr!

Întind
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jordeaua pe tine!
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Tu

n-ai, mã, mutrã! (de aºa
ceva).

Autorul

scrie sã-ºi pãstreze
sistemul sãu.

Orice

Douã mii poate nu aveþi, dar
trei mii aveþi sigur.

om este o necunoscutã.

Trage draperiile cã, dacã nu,
toatã strada va privi cum îþi
aranjeazã Florentin garderoba.
- Pãi, da’ eu n-o sã pun un afiº:
„Interzis de a privi pe fereastra
lui Florentin!”

În

fiece zi cu excepþia
zilelor de sâmbãtã, duminicã,
luni, marþi, ..., vineri.

Spune-i

Pe

mine nu m-a condus
nimeni la aeroport, m-am condus singur peste tot.

Lareventindeo!
Baiurile-s

între oameni, nu
între pietre ºi pãmânt.

Numai indienii sunt americani, ceilalþi sunt emigranþi.

Foaie verde nu ºtiu cine
A mâncat pe nu ºtiu ce.

Unei femei dacã-i zici cã e
frumoasã, gata, ai îmbrobodit-o
de tot!
Bãrbaþilor

cã vin la ea cu parul!

le place sã fie
paºe: de aceea se însoarã cu
femei orientale: ce doriþi, mon
chef,... în aºternut sã stea ca
vacile la dispoziþie.

Baba asta îmi stã ca un nod
în gât!
Ne cãlcam pe picioare, domne, aºa eram de aproape.
Dupã examen o sã mã destind ca un arc care se desface.
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dulci erau acre, iar ãle Abia m-am învãþat cu teste
acre erau dulci.
(americane). Acum o sã tot
trec!
Prof. W. a venit sã-mi asculte
engleza, cicã o vorbesc cu E ocupat cu dragostea.
accent francez.
Am învãþat pânã am cãpiat!
El nu lucreazã altceva, cã-i
cade nasul!
Copilul care nu face prostii nu
e copil.
Eºti bun de pus la ranã.
- Ce e cu tine, cã de la o
vreme eºti aºa de drãgostos ºi
Minte sucitã de americani!
amabil?
Hârtia suportã orice, aºa cã
poþi nãscoci la infinit.
Prietenos dar demn.
Ãle

Minciuni

curate.

Poeþii

au ceva cinic în ei.

Amabilã

ºi totuºi distantã,
zâmbitoare, dar totuºi rece.

Poezia

e ceva, dar dragostea
e altceva.

O

-

negresã blondã.

Al cui e copilul ãsta?
- Al lui maicã-sa.

-

X e incompatibil cu munca.
- Pãi, ºi cum se va descurca în
Australia?
- Ãã..! Are stilul lui!

Toate

sunt schimbãtoare,
doar schimbarea e constantã.

Cel
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care pariazã este fie idiot
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(nu ºtie despre ce e vorba), fie
un ºarlatan (ºtie despre ce e
vorba).

Te întreabã când te-ai nãscut,
când ai început sã lucrezi, când
vei muri.

-

Voiam

X e la birou?
- N-a venit încã.
- Dar când va veni?
- Peste 20 de ani.
Uraaa,

Eºti

S-a

Ãºtia

nu ºtiu ce-i ãla lapte
fiert, zice Mariana (despre
americani)...

Au

dat la fund.

fãcut aparenþele.

Niºte asocieri izbitoare de
nume în pamfletele „României
Mari”.

Existã

o excepþie pentru
fiecare regulã, prin urmare
existã o regulã care nu are nici
o excepþie.

Sã-þi

cel puþin nebun.

Las’ cã-i fac eu bucata, sã mã
scoatã el mult din sãrite.

ºi la garã!

Cuvintele

sã te întreb de sãnãtate.

Vor

tale au greutate.

sã-mi facã vânt!

Am

stat eu de vorbã cu
oameni grei, domnule.

dea-n cap!

iau de-o grijã.

Sã

mori de ciudã, nu alta.

Vasile, bã, te-a prostit
foamea!

Îmi
Bã,

Nu

ºtie bâtã!

Ãºtia mã iau de total necunoscãtor, bleg, nepriceput.

52

Cât

ÎN DOI TIMPI ºI TREI MIºCÃRI - AFURISISME
îl mai þin curelele!
Îi învârte pe degetul mic.

Te-ai

dus dracu!

Ce-mi

Aci

cu slujba nu-i uºor, imediat te poþi trezi pe liber.

Nu

Templu

Ai

Sunt

vreau probleme, ci doar
soluþii.

pentru privighetoare.

Simfonii

prelingi belea pe cap?!

în lemn de nucã.

râs greºit!

Câte-o

datã e bine sã mai fii
divorþat câte-o sãptãmânã.

obiºnuit sã dorm ºi-n

cocinã!

Nu

Vã

O

regãsesc în firele bucuri-

mi-e sorã, nu mi-e frate.

ia razna.

ilor.
Dumnezeu
Joc

e mare!

ªi-i vede.

sexual.

Fac

versurile vechi sã lunece
mai bine.

Înjuram

de mama focului!

Ce

stãpâneºti.

tot stã-n calea mea!
Mi-a venit sã-i dau un pumn
acelui castel de hârtie.

Dacã

-

Cunoscând

lucrurile,

le

X crede sau nu... în
Dumnezeu sau în cele spuse
de mine...

Stai, dracu, la un loc!

mã uitam la ei, oameni
bãtrâni se jucau ca niºte copii!
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Câteodatã

franceza îmi pare
un fel de românã piþigãiatã.

alt gust are când mergi
pe banii altora!

Mi-am dat seama cã nu trebuie sã iei în serios cele
pretinse serioase!

De-aº ºti ca mãnânc pãmânt,
ºi tot fac...

Scrie

Bã, da prost te-a mai fãcut
mã-ta!

din auzite.

Spumegã
Îl

Parcã

de furie.

Anumitã

cautã ºi-n gurã de ºarpe.

Vã

Eu-s

þârâi la telefon.

Tac

chitic.

Eu:

venetic aici.

scrisoare.

atât de prost la englezã.

Hããã, sã vezi ce nazuri dau
din ea...!
I-am

Îi are-n buzunar pe mulþi indieni.

dat afarã din inima mea.

Înguºti, viaþã monotonã, se
uitã doar la televizor.

O femeie e scumpã în SUA;
divorþuri la nesfârºit.

Îi

scoþi vorba din gurã cu
cleºtele!

Dorm ca un rege sub plapumã.

He, vezi de ce n-are ursul
coadã?

- Ce mai faceþi?
- Dãm din coate.

Îmi
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Faci

gât, ai?

Mã

tot duce cu vorba: cã azi,
cã mâine.

Pãi

nu-þi vine bã, sã te strângi
de gât?
Se

dã de-a tuturiga.

o mânã pe volan
ªi cu alta pe burlan
Suii în aeroplan.

Mã

mârâi tot timpul.

ªi

Prea
Mã,

Cu

se bagã-n sufletul omului.

toþi am vãrsat câte o
lacrimã...
numai una!

urâtule!

Activitatea

sa începe sã nu
impresioneze.

Nu

þi-ar fi, aºa, un pic ruºine,
pe la nãsuc?

Nu

Prea

Tata

ºi-a dat în petec.

e gata, poþi sã vii!

e preocupat sã nu-l dea
afarã de la colectiv.

Cum

mã vede cã citesc sau
scriu ceva, nevastã-mea face
alergie.
Imediat îmi gãseºte vreo ocupaþie prin casã, cât de mãruntã.
A

Îl

suflã vântul.

ºi
armãsar.

minciuni.

Fac

Tip

Vorba

ceea: eu sunt mic nu
ºtiu nimic. Tata-n pod jupoaie
capra.

din

þânþar

de oltean cu relaþii.

Aici
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ãºtia

începu sã miroase a
creier prãjit.
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Scapãrã

munþii când se cioc-

Haijin

- poet de haikuri.

nesc!
Îi

Nici capra nu merge de bunãvoie la târg, dar o iei de barbã
ºi-o duci.

þii pumnii strânºi.

Fel

de fel de fel.
O

Stãtuºi

curbã curvã.

ca un curcan!
Miºcã-te

A obþinut dreptul la muncã
(fãrã nici un drept).

iute, nu mãmãligã!

Dupã ce cã e prost se mai
scofârºeºte ºi-n potecã!

Preconcepþia

bãrbaþilor: cã
femeile din ºtiinþã ºi tehnicã
sunt urâte.

Creºte

Copii

Am

dezmãþaþi.

Ponoasele se sparg în capul
meu.

ºi eu necititorii mei!

Are-o

limbã ascuþitã.

Isteaþã
Faci

un prost de n-are

pereche!

la minte.

negoþ cu dracu?
Avea

Înainte

ea boalã la negri.

avea obrajii groºi.
Pãi

nevastã-ta ºtie ce poezii
scrii tu?

bãga-þi-aº lemne-n fund...

Dar

Japonezie.

Unii-s buni numai sã judece
pe alþii, dar nu ºi pe ei înºiºi.

Japonezãrie.
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nu admit niciodatã nici o Decât vegetezi.
criticã.
Ai avut gongi în cap de-ai plecat!
Tu eºti om însurat, cu vazã,
ãºtia-s lãptoºi.
S-a enervat Tata Lecu, a dat
Unii

Coºi

cu cãciula de pãmânt.

un petic ºi se rupe altul.

Când

Dacã

i-a venit rãu, a fugit.

se bagã-n rahat, sã se

spele.

A

început fiecare sã-ºi facã
împãrãþia lui.

Sã
A

Într-un

oraº mare lumea nu
are timp de culturã.

bea ca porcii!

huzuri.

Altã

datã nu mai imi bag în
cârã cu oricine.

Dar

nu te-a chemat nimeni
înapoi, nu ducem lipsã de
lepre.

Ce

mai faci?
Ceea ce nu e bine.

Nu

se pierde lumea dacã-þi
pierzi serviciul.

A

Ca

Mã

plãtiþi ca sã vã iubesc?

Om

superior prost.

sã se afle-n treabã.

Când naºu-l îndeamnã pe
þigan:
- Ia ºi zeamã. Ia ºi zeamã, fine.
- Lasã, naºule, cã sunt gustoase ºi bucãturile!

imortalizat moartea.

cere permisiunea de a vã
cere permisiunea.
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Imun

la rãu.

L-a

prins sudura ºi-apoi som-

nul.
ªtiinþa

necomunicãrii.

Dominanta

Aveþi o prizã la X, ceva de
speriat!

sa nu domina

deloc.
Altã
Recursul

gâscã în altã traistã.

la recurs.
Stimate

D-le, nestematã D-nã.

Întotdeauna prezentul a criticat trecutul ºi s-a prosternat în
faþa viitorului.

- Înþelesãºi?
- Ãã... mai mult de-o groazã!

Dacã tragi un pârþ ãºtia zic cã
te-ai cufurit pe tine.

Trezeºte-te la viaþã (ºi mai
ales la moarte).

Sã

- Ai uitat sã-mi aduci cartea!
- Nu, nu!
- Pãi de ce n-ai uitat?

Doi

dezbrãcãm pe cei goi.
lachei albi tuciurii.

Îþi fac un costum din patru
blãni.

Funcþiunea
Profesia

- Vã prezentãm un foarte tânãr
canceros. Are viaþa înainte.
- Poate moartea, n-aþi zis canceros?
- Ba da. Este nãscut în Zodia
Cancerului.

de funcþionar.

de profesor.

- O sã vinã un savant sã-i
puneþi întrebãri.
- Eu o sã-l întreb cât e ceasul.
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unii e posibil orice, de canal
sau sã mângâi pãrul
pentru mine e posibil nimic.
de pe burlan,
ºi dinþii ca fasolea;
S-a îngropat pânã la gât în
unghiile sale
pãmânt. (morcovul)
lungi ºi gheare;
ºi albastrul ochilor
- Eºti absurd.
pudrei artificiale
- Da, dar numai în teatru.
de la pleoape
pânã la picioare!
Acest cunoscut este necunoscut.
Pentru

ordinar, numeral ordinar.

La

Unuia, care are o camerã
amãrâtã, cu doar un pat ºi o
masã: Bã, casã ai, masã ai!...

La

Beat

mulþi ani
ajunsese moºul de acest revelion.

-

revedere/ toþi erau bucuroºi.
Drum bun/ au avut pânã la
rãscruci.

Ultimul

descendent al sãu a
rãmas în copac.

Toatã

ziua le-a þinut numai
în palme
mãnuºile cele noi,
seara le-a luat la pumni
pe ringul de box.

O

fatã cãreia nu-i lipsea
nimic, integralã. Dar cum sã
rezolvi o asemenea integralã,
care ºi nedefinitã era: ori albã,
ori neagrã, ba chiar albastrã
vopsitã.

Foamea
ªerpii

Un

nonpoem:
Sã sãruþi o gurã

se face din alimente.

români.

Agentul

de circulaþie
a mãrfurilor.
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Se

scoalã la ºcoalã.

tate acest cerc de matematicã
(având raza de acþiune de 10 m).

La el acasã nu se simte ca
acasã.
Doarme. Lângã noptierã e o
masã cu scaun
la cap.
De

murit moare oricine.

facultate eram împotriva
poeziei. Necazurile m-au învãþat poezie.

Prim
Doi

Toba

de doi. Doi de trei.

A trecut ºi el clasa (prin faþa
tablei).

În

Preia ºtafeta Doamnelor ºi
Domnilor.

- secret. Prim secret(ar).

Domnule

Doamne!

Chestiuni interne
la Ministerul de Externe.
Îl

am la mânã
acest inel.

mare bate o tobã micã.

Sirius,

steaua fãrã nume.

Maºina merge strunã, ca pe
roate.

Dar oare mai existã cineva
care nu ºtie matematicã?

Se duc pe apa gârlei
ºlepurile.

Rindeaua

Cumpãr

ºlefuieºte, face

(cu 10 bani) un leu.

faþã.
Se

numea Limbaje Formale
(aplicate în computere) la facul-

Fiind prea deºtept
cei mari l-au dat afarã.
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Cum

e locul, ºi omul.

pun mintea, voi gãsi interpretãri
negative oricãrui text al tuturor chiar dacã mai e câte un critic
care se crede buricul pãmântului ºi care scrie la reviste cu
finanþãri dubioase în scopuri
propagandistice (pentru cã, în
privinþa vânzãrilor, aceste publicaþii literare nu mai fac doi
bani!).

Matematica

este abstractã
pentru cei care n-o înþeleg.
Matematica nu este abstractã.

Musteºte
Mingea

ºi mereu.

se lasã-n gol.

-

Ce faci?
- Îmbãtrânesc.
- Pãi, cine te pune?

Parcã-ar

-

Cozile

fi fost un fãcut:
obiectul era nefãcut.

Haina era albã sau parcã
violetã.
- Pãi, era albã ori neagrã?

le-au pus cap la cap acele animale acefale.
Frecventau

Studenþii

facultativã.
Creºte

chiulul.

învãþau într-o salã
Vara

trecutã a plouat vara
aceasta.

inima-n el cât un

pepene.

Oltenul

Vorbind mult la catedrã te
descarci, trãieºti în afara ta,
devii mai extrovertit.

Un muntean: Mircea Moldovan.

Fiþi

siguri, cã ºi eu, dacã îmi

Dacã
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nu este Gheorghe
înseamnã cã este Gheorghe.

FLORENTIN SMARANDACHE
Domnul

Craioveanu

din

Auzind

aceasta deveni surd
la cealaltã.

Bacãu.
Lotreanu de pe Gilort.

Satira
A

fost un câine neserios.

E

vorba despre ceva scris.

Întocmit

Fãcând la vioarã un acord, i-a
ieºit un dezacord.

de X ºi semnat de Y.

Versurile

nesatirei.

O

prozã este prozã dacã are
poezie!

perfecte ale lui

Eminescu.

Animalele acefale umblã de
capul lor.

Politica se exteriorizeazã azi
prin artã.

Un

Maºinã micã de mare circulaþie.

Trenul

Gãini ce n-au minte
nici cât o gãinã.

Doamne,

Faþa ei ca un aragaz cu douã
ochiuri.

Teoria dedusã din practicã ºi
practica dedusã din teorie.

Vã

A fost adusã la anticariat o
nouã vechiturã.

facem cunoscut prin
prezenta cã este neprezentã la
serviciu.

dus l-a adus.
al tãu rob: boier

Oteteliºanu.

Din
Substantive

foarte mare pitic.

combinaþii rebusiste ºi matematice am ajuns la paradoxism

nesubstantivale.
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poetic.

E

Nu

sunt bune cãile extreme,
ci cele de mijloc.

Cartea

Funcþia

A fãcut-o

Pieile

om rãu când se simte bine.
e bunã, i se citeºte pe

faþã.

de inerþie a cititorului.

roºii sunt negre.

latã: i-a lungit fusta!

Nu

trebuie decât sã zici,
„noapte bunã” - e simplu ca
bunã ziua.

Matematica

matematicii:
Cu noþiuni puþine ºi mici, sã
obþii teoreme multe ºi mari.

Partea

de Nord a Africii de

Sud.
Nu

orice problemã are un
rãspuns.

A

vizitat la est Pachistanul de
vest.

I-au

arãtat pe viu
un mort.

Cioban

nepriceput, care nu
face nici o brânzã.

A

trecut în revistã tot ce nu
scria prin reviste.

Unitatea matematicã a ºtiinþelor.

Apleacã-þi

Alexandru

urechea de te uitã

la desene.

Dumas, tatãl lui
Alexandru Dumas.

Idee

Micã

afirmatã de o infirmã.

Cei

doi ologi se puteau considera acum pe picior de egalitate.

ce ai fãcut bine îþi dai
seama cã se poate ºi mai bine.
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De

ce se urãsc oamenii?
Trãiesc doar atât de puþiiin...

rele, în timp ce vecinul de la trei
bate la uºã.

Sunt câte unii care, lãudând
pe alþii, se laudã de fapt pe ei
înºiºi.

ªi din senin, aºa deodatã, s-a
fãcut senin.

Nu

Pomii fac umbrã
degeaba.

Singura

Sã nu laºi din mânã
piciorul.

te poþi plânge cã n-ai râs
la comedie.
portiþã de scãpare:
sã închidã poarta la intrare.
Natura

Kogeac, cu sprâncenele lui
rase, a plecat într-o cãlãtorie
sprâncenatã!

l-a creat pe Marx.

A

luat fiecare câte o bascã
de cãciulã.
Vulpea

E prea mare ca sã nu aibã
înfrângeri.

doarme iepureºte.
Festival

trimis o ilustratã, ºi astfel
s-a înfiripat o dragoste la prima
vedere.

estival.

I-a

Maºina
De

porni în galop.

Cine trage la tutun
este sãnãtos tu, tun!
Am fost ºi eu un pelegrin, dar
mai mult prin mine însumi.

veci construieºte o casã.

Vecinul

de la doi bate covoa-

Cãlãtoria în strãinãtate mã
apropia ºi mai mult de þarã.
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gras - dovadã de bunã Când cãlãtoresc, parcã timpul
creºtere.
se dilatã, ºi o zi de drum este
mai mare decât una obiºnuitã.
Chiar dacã era om de culoare
...galbenã.
L-au vãzut înotând prin baltã.
ªi de atunci i-au zis boul-bãlþii.
Aºa de micã-i þara mea, ºi
totuºi atât de mare.
Este o linie de despãrþire care
uneºte.
Dintre cei doi, cel mai deºtept
era câinele.
- ªi bãieþelul ce face?
- Face pe el!
Simbolul acesta este un
Fiul meu nu e comparabil cu
semn, iar semnul un simbol.
nimeni.
America este un popor de
popoare.
ªi întrebarea poate fi un
rãspuns.
La cercul polar o zi are ºase
luni.
Cenaclul se þine în fiecare
luni a fiecãrei luni.
În loc sã dea cu efectul, a dat
cu defectul!
Luna de septembrie.
Taurin

Declar

rãzboi
rãzboiului.

Turul

Franþei la ciclism ºi turul/
pantalonilor.

În

Lucreazã

Zair îþi trece ecuatorul
printre picioare.
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Are

o boalã grea. S-a terminat cu el - sã fie sãnãtos!

Vrea

sã dea un pumn în
stomac, dar vãd cã dã în
mintea copiilor.

Scris la sfârºitul unei lucrãri:
„Pentru conformitate,/ Ovidiu
Florentin”.

Între

Animalul
dormea ca lumea.

Nu

se mai poartã la casã
poartã.
Curãþã

timp. În timp ce...

Dupã ce am murit, m-am oprit
puþin în loc, dupã care m-am
dus la culcare.

neonul pânã îl face

bec.
Scris un ciclul patriotic numit
„De nestrajã patriei!”.

Vezi

bine cã ai orbit!

Provincia
E

capitalei.

mai mult rece decât bere.

-

Ce diferenþe existã intre Dv.
ºi tânãrul scriitor X?
- Nu existã diferenþe între noi, ci
între pãrinþii noºtri.
Obrazul
Era

A

fost nevinovat, sãracu’...
Dumnezeu sã-l ierte!
(Pãi, dac-a fost nevinovat, de
ce mai e nevoie sã-l „ierte“?!)

pantofului.

un joi spre vineri.

Nota

Îi cautã în cap de pãduchi.
(Fiindcã unii au gongi la cap.)

Bãgam în gurã, iar el bãga de
seamã.

3 spre 5.
Îl
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rãspunse, atunci îl întrebã pe Haina era albastrã ºi albastrã.
Nistor.
Într-o zi îl atinse înþelepciunea.
Inima lui Nichifor trecu repede
lângã inima lui Miron.
Pescuiam. Dupã un timp trãsei un pui de somn, iar Gicã un
pui de crap.
Deºtept dar prost îmbrãcat.
Fratele

cel mic fu trimis la
þarã, iar cel mare la dracu.

Nevasta

e la bordul unui vas de bucãtãrie.

Îi

lãsã bãiatului casa, iar fiicei
îi lãsã vorbã.

Ionescu,

Primi

Fecioara

Popescu, Marinescu
sau Vasilescu plecã din salã.

o loviturã în ficat, de-i
merse la inimã.

se aruncã în braþele
altuia când iubitul ei se aruncã
în Dunãre.

Începu

sã-ºi batã capul cu
pumnii, cu ce nimerea.
Slavã

 Criticul

gustã poezia, deºi
nu-i era foame.

Domnului Manolache.
Un

nu plecã; apoi nu
cumpãrã varzã ºi nu încãrcã
sifoanele, dupã care nu se
întoarse acasã.

stãtut în cap.

Martin

Femeia

se simþea bine, în
toatã regula.
Oi

ochii lui nu preþuiau nimic
ochelarii. Erau de soare.

vedea oi.

În

Test
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X

plecã la toaletã sã vadã
cum stã treaba (mare).

Lucrurile

au rezolvare simplã,
dar nouã ne place sã le prezentãm complicat.

Mãtuºa îºi fãcuse de cap o
singurã bãsmãluþã.
Infrastructura
Apa

Este

macrostructurii.

Un medic îngrijea bolnavii, un
redactor îngrijea reviste.

din Someºul cald este

rece.

Am fãcut-o cu Matei de oaie
petrecerea deºi fãrã a avea la noi vreo
ovinã!

Decât deºtept într-o singurã
direcþie, mai bine prost în
toate(!)

Sãltã
La

barcã sau libarcã.

în sus rochiþa rândunicii.

biliard dai din colþ în colþ.
Rupse traista - ciobanului din
rãdãcini.

A

cãzut în mare ºi s-a înãlþat
la Dumnezeu.

Varsã

este mãrginit, deci este
mãrginit.

laptele - cucului.

Acela

Eu am pãrul atât de lung, pe
cât de scurt îl ai tu.
În

staþiune m-am ostenit de
minune.

Într-o depresiune sub nivelul
mãrii au loc întâlniri la nivel
înalt.
Metale nepreþioase preþioase
fierarilor.
Femei
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ciuperci cu pãlãrii roºii.
Îmi voi face datoria faþã de fiul
Femei fãrã pãlãrii culeg ciu- meu, aºa cum nu ºi-a fãcut
perci cu pãlãrii.
tatãl meu faþã de mine.
Aparat

fragil ºi mic, fãcut din

De

pe urma matematicii
mãnãnc o pâine albã ºi foarte
albã.

titaniu.
Poezii

negre scrise de un alb.
Cartea

Trage

asta a
învãþatã o datã.

de limbã pantoful.

George

Magheru a fost un
mare micro-biolog.

Bucuria

Mânca

 Ziua

fost

sau necazul vin adesea de la oameni.

fasole ºi bãtaie.

Alinierea

mai

judecãþii vine dupã
teoremã.

nealiniaþilor.
Te

Liliecii

cunosc atât de bine, cã mi-e
scârbã de tine!

vãd cu urechile.

Estetica

nonesteticii.

Trecãtoarea

ca un guler la

munþi.
Este

o rea-înþelegere.
Când

maºinile se întâlnesc
noaptea între patru ochi.

Moartea

lui taicã-meu va fi un
rãu bun: scãpãm de-un terorizator.
La

Era

roºu în obraji, dar pânã la
urmã i-am spus-o verde în faþã.

þarã este adevãrata þarã.
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S-a

sculat mort
de beat.

pe Terra.

Se duce sã moarã ºi apoi se
întoarce.

Cu mâna sa dreaptã, Sãndel
se lovi la braþul stâng.

Numai dupã ce moare omul anonim, îþi dai seama c-a trãit.

Când

Casã

curatã - lunã

urci în funcþie þi se
înmulþesc ºi prietenii ºi
duºmanii.

de femei pentru bãrbaþi.

Uneori

un exemplu þine loc de
caz general.
Ce

Camerã

mici sunt copiii mici!

Cartea ta de poezie e mai
mult hârtie.
În

vreme ce iarba nu era
încolþitã încã, cãprioara fu
încolþitã
de lupi.

Când

mã gândesc cã voi
ajunge un cadavru...

Oameni albi mãcinaþi de gânduri negre.
Dupã al doilea rãzboi mondial, germanii câºtigã pierderea
coloniilor de cãtre francezi,
englezi, portughezi.
Pentru a da tonul
luaþi ºi diapazon.
O

apã infectã... foc.

Sandalele îl bat la picior ºi
nevasta la cap.
Dacã

Vulpea

voi nu-mi traduceþi
cãrþile, voi învãþa eu ºi chinezã
ºi le voi traduce.

mã privi cu ochi de

vultur.
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luat eu inima în dinþi
Mã bucur cã lucrarea mea a
ºi celelalte mãruntaie de fost criticatã, asta înseamnã cã
a fost luatã în consideraþie.
pasãre din farfurie.
Mi-am

Îi

dã câte o cãpºunã
murã în gurã.

A

pune lacãt la gura femeii ºi
a podului.

Eu

Îl

vorbesc fluent patru limbi:
românã, francezã, englezã,
ºi matematicã.

doare pãrul.

Ea

îl iubea din fundul inimii ei,
din fundul ei.

În

timp ce Barbu ºi Pãunescu
se jucau de-a scandalul.

Printre

Femeia,

bolnavã, cãzu la pat
ul bãrbaþilor.

X

Persoanã

Calcã

altele sunt acestea.

ºi Y îl bat la cap pe Z,
îl bat cu bastonul.
în picioare capetele
de varzã.

cu maºinã personalã, ºi persoane cu tren personal.

Nevasta
Un

îmi face ochi dulci
în tigaie, cu ceapã ºi bulion.

perfect acord perfect.

cautã aurul negru
al femeii sale.

Barbu, ca mare matematician, a rãmas cunoscut prin
poeziile sale!

Bãrbatul

Ion

Eu

sunt scriitor de
matematicã.

Nu

ºtiu, dar acum mi se pare
prea simplu sã scrii în limba
maternã.

Cu
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mare, cu atât marfa e mai
proastã.
Nu surâde, dacã vezi cã asta
îþi surâde.
X

El

este inginer, ea este
blondã. El are maºinã, ea are
minijupã.

Cred cã pânã la urmã aceste
„Ramuri” vor ajunge „Creci”.

e cel puþin neserios.
e bine crescutã, dar

A fost

o datã ca nici o altã datã.
A fost o datã mare în calendar.

Un

bagaj de haine ºi-un bagaj
de cunoºtinþe.

Fotbal între clasa a ºaptea ºi
a opta: o adevãratã luptã de
clasã.

A mânca mâncare, a bea
bere.

Critica intrã în mine ºi începe
sã mã disece. Dar nu e rãu.

S-a dus la el cã ºtia cã are o
alifie bunã ºi i-a spus sã îl ungã
împãrat.

X

L-a luat mai întâi cu cãruþa la
vale ºi pe urmã l-a luat cu
vorba.

- Existã un sirop împotriva
tuturor bolilor.
- ... Adicã împotriva niciunuia
în mod special.

Pâinea

fata nu e.

se prezintã mai întâi
câinelui. Îi spune cã e
funcþionar ºi are doi copii.

Eu nu mã aleg decât cu mersiuri.
A

cumpãrat o maºinã-micã
mare.

E vina lui c-a murit. Cine l-a
pus?
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cum dezvoltarea duce la - De ce nu eºti bucuroasã? Îþi
nedezvoltare.
ordon sã fii bucuroasã.
Oh,

-

Las’ cã publicã alþii ºi pentru
tine.
- Cine, tu?
- Eu nu pot publica nici pentru
mine.

Fii

al dracu Bibi pe douãzeci
de ani!

Create

Îþi

ai avea timp liber, sã vii
sã-þi dau un pumn.

de om împotriva omu-

Când

lui.

dau o palmã. N-am nevoie,
cã am ºi eu douã.

X

îºi aducea zilnic femeile la
socru: nevasta, fata ºi cãþeaua.
Dintre toate, cea mai deºteaptã
era cãþeaua.

Copilul

Tradus

din româna veche în
româna modernã.

Peste

Îngropa

A

fu botezat „butelie”.

X

s-a dat la fund, la fundul
nevestei.
cinci minute sã vii sã te

mângâi.

într-un cimitir
de maºini
un tractor.

uitat mulþumesc-ul acasã.

Dacã

n-am cãciulã în cap mã
doare ficatul.

Savanþii

se cãznesc sã facã
viaþã în laborator din substanþe,
dar Leana i-a depãºit, a fãcut
un copil din flori.

Viseazã,
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X

râde, dar râde în germanã
ºi nu-l înþeleg.

X

rãmãsese celibatar la vârsta de 50 de ani. Când o sã
împlinesc 20 de ani, mi-a zis el,
mã însor.

Domnul câine, doamna vacã,
domniºoara iapã.

Fata
A

avea doi ochi: unul
negru ºi altul albastru.

fost o datã un munte mare.

Domnul

tatã

ºi

doamna

Avem destui poeþi: Popescu,
Stãnescu, Ionescu... Ne trebuie
ºi un anti-poet: Smarandache.

mamã.
De la patru la cinci trebuie sã
plângi.

Fãt-frumos, chiar Fãt-mai-frumos, din lacrimã.

De culoare roºu - verzuie,
roºu spre verde.
Cãruþa

Pâine

nu este de acord.

cu unt ºi cu muzicã.

Dacã nu mãnânci, o sã te faci
mic.

-

Domnule X, în fotografie
erau un bãrbat ºi o femeie. Eu
nu-mi dau seama, care erai
dumneata?
- Eu eram femeia, rãspunse
bãrbatul.

Îi

murise cãþeaua ºi-a transmis condoleanþe câinelui.

Îþi

stã repede cu barbã.

Camera

de luat vederi ne
lãsase orbi.
X a venit ºi m-a rugat sã-l critic ºi pe el în revistã.
Titluri:
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Poeme altoite, Industrie poe- Capul de familie n-are cap.
ticã, Un câine - putere, Crima
de la miezul nopþii, Aventurile - De ce stau X ºi Y?
unui om neaventurier.
- De vorbã.
S-a

marcat un gol care se
declarã nul.
O

axiomatizare a poeziei.

X

bea la berãria „Fântânica”.

-

Este cineva la care nici nu te
gândeºti.
ªi atunci am început sã mã
gândesc la cine nu m-aº gândi.
Era

priceput în afaceri, de
aceea nu fãceam afaceri cu el.

Y

a fãcut de oaie
ºuba cea din pãr de porc.

Se

face fotbalist
de masã ºi obºtesc.

Z

a fost luat peste picior
cu o funie groasã.

X

era mai mic ºi
mai albastru decât Y.

Antinomia ºi semiantinomia
se exclud reciproc.
Roman

Porcul

în roman.

avea un tic nervos.

La mulþi aniºori fiului tãu.
Salutãri de trei ori: þie, soþiei, ºi
copilului.

Volum de avangardã tradiþionalã.
-

Cum se zice tren în românã? Pe ºine alergãtor.

Era

X

Dã-þi

un film foarte bulgar.

jos cãciula din cap, cã
nu pot gândi din pricina ei.

se bucurã astfel de nebucuria lui Y.
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S-ar

putea sã nu se ºtie. Un
George sau un Vasile.
Rezultã

Articolul

mi se pare cam stufos, autorul ar putea sã-l mai
tundã niþel.

cã X nu rezultã.

Am

dorit atâta lucru ºi am
aºteptat atât de mult pânã sã-l
procur încât în momentul când
l-am obþinut l-am refuzat, din
greaþa pe care mi-a produs-o
aceastã aºteptare ºi dorinþã.

X ºi-a pus capãt zilelor
din anul acela, ºi-au urmat
zilele din noul an.
Proza

S.F. neºtiinþificã.

Jurnal

nezilnic.

Avea un cap pãtrat, deºi de
formã sfericã.

S-a luat de gâtul lui ca o plantã agãþãtoare.

Îmi

Nevastã-mea

pãrea foarte posibil c-ar fi
neverosimil.
Foc

antiliteratã convinsã, iar eu literat cu stil antiliterar.

îngheþat.
Voi

La

face din
tradiþia mea.

marea Mare Mediteranã.

Ca

sã-i treacã durerea de cap
ºi-a bãgat un supozitor în fund.

Structurarea
O

murit pânã a doua zi
dimineaþa.
Încã o datã.

avangardã

destructurãrii.

revoluþie a involuþiei.

Am

Eu

vin spre voi din alt mileniu.

Am

76

oferit soþiei unsprezece

ÎN DOI TIMPI ºI TREI MIºCÃRI - AFURISISME
flori în stil florentin.
Concluzie
Poeme

Grevã

gravã într-o regiune ºi
colegiune regiune de onoare ºi (co)legiune
cu galoane.

neconcludentã.

în teatru.
Alergam

Vreþi sã-mi bateþi ºi mie la
maºinã?
- Nu.
- Veniþi , doamnã, cã vã bat eu,
daþi-mi un bãþ.

în golul tãu.

-

A marcat

un gol, ºi cu încã un
gol,
douã goale.
Lichidã

eºti dacã nu ºtii când sã
faci pe prostul.

partea lichidã.

Prost

Am

ªi

aºa mai departe (pânã
spre aproape).

fost bolnav. M-a durut în

fund.

Denaturase

Mã

neînsãnãtoºiþi voi cu artã
decadentã.

Dar

În

numele legii ºi-n renumele
meu te întemniþãm la domiciliu.

Boxerul

Voi

Purta

artificiile.

el filã o miss apoi filã o
lampã.
aruncã mãtuºa din

mânã.

inexplora jungla.

pe cap o cãlãrie de

paie.
El

privea atent în gol
-ul femeii sale.

Dinspre

miazãzi bãtea vântul
de miazãnoapte.
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Feciorul

sãturã o datã pe

Fata

licoare, fata care, fata
pãdure, fata bãieþoi la ºure...

Dintre

aceste trãsãturi sã menþionãm trãsãtura de caracter.

Eminescule, mã duc sã mã
spãl, aºteaptã-mã!

O femeie care mã bagã în bol
în boalã.

A înhãmat iapa la cârjã
ºi s-a proþopit în birjã.

L-au

Copiii îl bat la cap, ºi el îi bate
la gioale.

buze fata.

cãzut alþii ºi pe X.

Antiunioniºti din lumea întreagã, uniþi-vã.

Depinde în ce stare civilã se
aflã. Ioana Ion.

În bodega murdarã noroceam
cu vin, nenoroceam prietenii.

Istoriografia

Gata

Îºi

negãtit, gata nefãcut.

Ciorapul pluºat i se potrivi ca
un pantof.

este istoria istoriei.

aºtepta neaºteptata ºtire.

Prostscriptum.
Jumãtatea

asta este pe de-a-ntregul a mea.

Învãþând

de la alþii, înveþi cum
sã înveþi pe alþii.
S-a

îndatorat prin împrumut.

Descifra

Nu se admite citirea cãrþii de
fatã
ci de femeie.

litera.
A
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A

eticheta o etichetã.

Bãiatul

avea câteva buboaie
pe nas, dintre care unul era al
ei.

Preistoria literarã mã va semnala.

Nu
Se

era nici creat nici recreat.

simt rãu, dar sã le fie de

bine.

Vãzuþi

Sã

utilizãm maºina de spãlat
suflete cu sodã ºi cu detergent.

Sã

Freud

Lucrul

creezi increatul,
înseamnã (anti)artã.

în fraudã.

A

nefavoriza.

X

era infirm infirm infirm-

ºi ne-mai-vãzuþi.
asta

ce des ea îl face, el
des-face.

Voi spune o zicãtoare sau
chiar o prezicãtoare.

ier.
îmi iese mereu cu gol, cu
capul sãu gol.

-

Ce cauþi?
- Nu are importanþã ce caut, ci
doar faptul în sine.

Misterul

-

Y

misterului.

Nu mi-o luaþi în nume de
rãu, nume de smarandache.

S-a

dus în vârful dealului
în vârful picioarelor.

Lipsa

de lacune e ºi ea o

lacunã.
Ciupitã

de vãrsat ºi de

ºolduri.

Un
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Sã

o laºi acolo la mulþi ani.

Camere

doilea l-a
instanþei.

în

faþa

cu fotolii ºi cu fãrã

fotolii.

Vin

-

În ce stare sunteþi unul cu
altul?
- În stare civilã.

X

Pune

Se

Mi-e

tradus

pe la voi sãptãlunar.

la îndoialã îndoiala lui.

avea 38 de ani când s-a
trezit din pat iar spre searã a
fãcut 50.

lene ºi sã fac pe leneºul.

scãlda într-un iaz.
L-au gãsit
înecat
cu un os de peºte în gât.

Z

se îndoaie de spate. Fãrã
îndoialã, zic.

Mã

simt miºcat de scrisoarea
dvs.
spre stânga ºi spre dreapta.

Limba e o convenþie larg
rãspânditã.

Citatul

este nu numai trunchiat de la cap, dar ºi aproximat prin rotunjire.

Orice

fenomen cauzeazã un
anti-fenomen, deci aceeaºi
soartã ºi pentru curentul antiliterar, paradoxal etc.

X

avea legãturi cu o muiere
de nuiele ºi le lãsase în zãvoi.

-

Trimiteþi-l la dracu!
- Noi îl trimitem, dar nu vrea sã
se ducã.

Asta

A

-

sã i-o spui lui mutu, zice

Mutu.

tradus un volum, iar pe al
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Dar ea nu vine?
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FLORENTIN SMARANDACHE
Într-o

goalã salã de galã, sau
într-o galã salã de goalã?!

pe faþa ta
de masã.

S-a

Conservatorismul

dus cu bine cu cine.

Este
O

strâns tot? Este netot.

Am

dat un poem la reparat: i
s-au pus câteva piese mecanice dintr-un jurnal ºi alte aripi
de cearã.

recreare ºi o re-creare.

S-a

radicalilor.

spart în o mie ºase bucãþi.
Sunt

un prost actor ºi mã
bucur de acest lucru: neavând
o mimicã bunã, sensibilizez
numai prin intonaþie.

Problemã

matematicã: sã se
compunã o problemã care...

Ca

sã nu rãmân prost, zi-mi
de ce-i aºa?

Grafica

Ce

o fac dupã cum o
simt, neartificial, ne-dupã-niºtecanoane.

Rãmâne

Sã mã spãl pe preºul de
cãlca tâmpitul.

mai scamã de scãmoasã,
ce mai scãmoasã de scamã.
sã ne întâlnim sãptãmâna viitoare la ora ºase.

Bunã
Sunt

ziua, scaunul!

serios în umorul meu.

crescu în timp ce ploua ºi
se fãcu mare ºi marinar.

Muncile

abandonate au fost
terminate, muncile terminate
au fost abandonate.

Am

-

X

sã-þi trag o palmã
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Eºti un om fãrã cap. Tãiaþi-i
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capul!
- Mâine.
- Pãi dacã n-are cap, ce sã-i - ªi ce-ai fãcut mâine?
tãiem?
- Am dormit toatã ziua de ieri.
- Mare dormitor te-ai fãcut!
- Cine i-a eliminat de la campionatul mondial?
Sanchi!
- S-au eliminat singuri.
Raþã

ªtiai cã X a murit?
- Da.
- Cine te-a anunþat?
- X.

mãcãneaþã.

-

Fãtãlicã.
A

Era

o damã cu un câine. Pe
mine mã iubea doar câinele.

luat-o razna.

-

Îþi dau o palmã!
- Mulþumesc, dar am ºi eu
douã!

Bate

vântul de la nord ºi ne
aduce rãzboi.

personajul central
din „Nonroman“, este un
(ne)bun al întregului popor.

Tovarãºa profesor de mecanizare.

Pampolin,

e bandit, ºi neamþul e
român.

M-am

El

cocar pe drum la deal
[ocarã þigãneascã].

ora cinci trebuie sã-mi pup
nevasta iar la ºase sã o ciup.

As

La

-

prefãcut cã mã prefac.

Când ai fost?

Strada
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îngustã,
Numãrul sub fustã.
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Înainte

de a citi aceastã carte
rog insistent cititorul sã ia o piatrã-n gurã.

Cine

mã despartã.

Ce,

Cerul

Poemul

suntem câºtigaþi la loz în

se dã jos din carte.

plic?!

de zbor al poetului este
pãmântul þãrii.

Îi

intrã toþi în voie parcã-ar
avea fundul uns cu miere!

Plopul

Cu

Sabia

pãr pe limbã.

Aici

cu un castron de stele

în cap.

vreau sã mã naºti.

Cu

cu nasu-n sus.

dureri în coate.

Nu

scriu pentru bani ca...alþii.

Dulceaþa

Nu

loviþi lumina!

Cuþite

Cu

acest rãspuns îþi pun o
serie de întrebãri.

Cu

lãmâii.

cu limba scoasã.

Metafore

crude.

Zgomote

liniºtitoare.

umbra în spate.
Viitorul

Libertatea

prezentului de ieri.

de a muri.

Când

cineva îºi pierde numele, ºi-alege un pseudonim.

Vântul cu pelerina-i grea
pãºeºte uºor.
Soarele

Toatã

viaþa toatã.
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se-aratã rece.
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Am luat altitudine împotriva lui.
În

Aºa

e ºeful, scoate castanele
din foc cu mâna altuia.

conºtiinþã de cauzã.
Când

se suie în copac, trebuie sã-i tai pomul cu totul ca
sã-l dobori.

Lebedele-s

gâºte bete pe
lacul puturos de atâta stãtut.
Cioara e frumoasa neagrã.

Când plouã, plânge Dumnezeu.
Copacul

cu crengile lãsate ca

de sâni.

ªi

Eºti

o reginã
în buruieni.

Femeile

-

Prezentul

Curaj
Pãr

sunt sensibile la

celebritate!

Mã atrage la mâncare gravitaþia stomacului.

Þepene

soarele are pete.

va fi mâine.

Spune NU doar acela care-l
ºtie pe DA.

flori.

la cap de suferinþã.

Obsesiile pot duce la acumulãri ºi explozii.

de sârmã.
Maºinã

Albaºtri,

chioarã de-un far.

ca un cer murdar de

nori.
Restaurantul

ºi-a deschis
toaletã nouã!

„Cocoºul vesel”
porþile într-o

Directorul ºi-a schimbat ochelarii, va privi din alt punct de
vedere.
S-a
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schimbat modificarea.
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Unii

omor „balena”, alþii mor
ca o „balenã”.

Are complexe de superioritate.

Nu

- A zis cã-mi dã în cap.
- A zis, dar nu þi-a dat.

frãþeºte, ci jumi - juma sã
împãrþim: eu fiind mai mare iau
mai mult.

Vezi care e miºcarea, de ce
stã?

Din

ermetismul cifrelor în
ermetismul poeziei?

Încleºtarea

Simbioza

a doi licheni ºi a
douã lichele.

timpului. Poezia

viseazã.

Fracþiunea în care se petrecu
infracþiunea.

Timpul

naºte clipele, care
cresc, devin ore, apoi ani, pe
urmã secole ce înghit oameni.

Nu e rãu, dar e prost pãmântul cã îl þine.

S-au chinuit doi taþi sã-l facã
pe copil.

O ceartã între X ºi Director; X
a avut ultimul cuvânt: „da, sã
trãiþi”!

Îþi dau exemplu pe X. Îmi dai
exemplu prost.
Balcon

Tovarãºu

umplut cu soare.

Icsulescu.

Îºi bãgã mâna pânã la cot în
anus.

Dacã i se sparge capul, face
implozie.

Rotunjimea

E

Handicapatul

în pasã proastã.
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sa.
locomotor care
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ºi-a pierdut un cãrucior.
Iepuraº, ce mai faci dragã?
Bolnav

de inimã rea.

O sã-þi cadã ochii în gurã ºi-o
sã priveºti printre dinþi, când ai
sã vezi.

Dai un ban, dar ºtii cã nu-l
mai ai!

I-a

Boalã

de gelozie.

Trage

de patinã, o lãbãrþeazã.

Pãrul

învie în vânt.

Trimiteþi banii pânã-n fund la
taxatoare!
Avem nasturi pentru dame cu
douã gãuri.
Vizionãm

dat o palmã moralã.

Una care a avortat: a nãscut
prematur!

meciul la radio.

I se umflã capul de atâtea
informaþii.

Mamele

fãrã copii.

N-a fãcut decât ca prostul cu
mãslina.

-

Sunt cãsãtoritã cu un copil.
- Nu eºti cãsãtoritã cu un bãrbat?

Vorbesc

Are

despre niºte boarfe,
boarfele dracu!

o culoare incolorã.

Tu, cel care urci, mai priveºte
ºi-n urmã!
Þãrâna

timpului nostru.

Tace

ca în vreji.

Când douã vecine se ceartã,
celelalte îs la poartã sã mãture.
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Nu-þi

face þie asociere.

Cât

îl þin curelele, ba nu,
bretelele.

Mai

e cineva fãrã bilet în

fund?

Ascult

I se amestecã ideile în cap
când merge sãltat.

Asistã

Trage

Spune

la propria-i înmor-

mântare.

concluzia la etajul doi.

Rochie

în timp ce dorm.

creaþã la... minte.

ºi ce nu ºtie.

Eºti mare dacã îi ºtii pe-i mici,
cãci pe-i mari îi ºtiu toþi.

El nu cumpãrã þigãri, fumeazã
ALTORA
(pe-ale altora!)

Mare e grãdina ta, Doamne,
ºi ai uitat ºi poarta deschisã!

Veni,

Discuþii

vidi, fugi.

Unul, dacã e prea mare, are
rãu de altitudine.

Unei

cucoane cu perucã:
dacã te mãnâncã în cap, cum
te scarpini? Dar dacã te
mãnâncã în fund?

Când a luat cuvântul X, s-a
pãstrat
un
moment
de
reculegere.
Guraleilor.

patente.

Curãþenie

de lingi sare pe jos.

O juma’ de chil de nas
are un nasol.

A terminat cu zece.
Cu zece minute mai devreme.

Cu

88

rãbdarea treci ºi marea,
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dar cu rãul nici pârãul.

Vui

cã au vacã de muls. Dar
vaca nu mai dã lapte.

Cine se grãbeºte nimic nu
isprãveºte.

Ultimul

jeg.

X nu mai ºtia nici mãcar sã
rezolve o ecuaþie diferenþialã
cu derivate parþiale, nonliniarã,
de ordinul ºapte. Uitase ºi
înmulþirea de functori.

Zgubilitici.

Asta

Sã nu stau la parter sã-mi
arunce pisica pe geam!

Cu

e din cale-afarã!

Reciporc.
Du-te-n

puºcãrie!

cât scârþþþ...
Þuica

trage la pat!

calce!

Efect

talismanic.

Nu

Maºcat.

Cãlcate-ar

pe limbã sã te

faci din popã balerinã.

Mai trag câte o duºcã de
rachiu.

Fatã

mare în urechi.

Sunã
La

ca la garã.

dracu-n dinþi.
Hopa,

gurã
Cã þi-oi da fripturã.

De

M-am

E

hopa, antilopa.

Laudã-mã

fãcut lenoasã.
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foame n-ai sã mori.

hâtrã.
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-

Eºti fatã mare?
- Câteodatã.

bunã.

Nonsenzitivitate.

Aruncã

E

Gurã

drãcos!

Fãrã
Îþi

Din

hodorogealã la cap.

douã cârpe nu faci rochie

afarã mãselele stricate.

spartã.

Mâncarea

strãluceau ochii.

Ne-am

venea în valuri.

învãþat pe greºelile

dv..
Istoria

ultimei sute de lei.
Iese

Staþi

oul, sau încã nu iese?

aºa, moºnegi.
Ori

Rãzboiul
Femeia

la bal, ori la spital.

celor douã Sparte...

asta are pe cineva-n

Mi-am fãcut-o eu cu mâna
mea.

baie.
Morþii

stau în spatele pãmântului, ah, respiraþia le e tãiatã
de un fir de iarbã...

În fund la belca
[expresie din Basarabia].
Nici

peºte, nici carne.

„Vã rog sã-mi daþi o puºcã ºi
un tigru...”

Unde joacã moldovenii
Acolo pãmântul geme.

Sunt

Burduhos.

pe tine ca pe butelie.
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L-a

bãlãcãrit.

De

început ceea ce nu trebuie
început.

Japiþe.
Tensiune

Pentru baba surdã nu se trag
clopotele de douã ori.
Pentru clopotul surd nu se
trage baba de douã ori.

ºi atenþiune!

N-ai astâmpãr?
Parcã-þi trage cineva rugul prin
fund!
Totul

Nu

sã fie cum nu trebuie.

umbla de-a dracului!

Mai

aproape mi-e cãmaºa
decât haina.

Nu degeaba mi-a albit mie
pãrul!

Mai

aproape-s

dinþii

ca

pãrinþii.
Am

câteodatã o forþã de
sparg munþii în douã.

Nu dau cioara din mânã pe
vrabia de pe gard.

E bãgat în rahat pânã-n gât
cu datoriile.

Bãga-þi-aº

Demn

Din

coclauri.

Ca

o nãpârcã nãpârlitã.

Într-o

de tot nerespectul.

searã era searã.

Cerul e jumãtate roºu, jumãtate verde, ºi un sfert violet.

Fierbe
Mã

O

excepþie excepþionalã.
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sârmã-n nas.

în suc propriu.

cunoaºte pe ochi.
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Stimatã
El

babã.

Te

abia-ºi târâie vânturile.

Îi

Ce

faci þâþ.

sclipeau ochii dupã bãieþi.

crezi, cã eu stau pe
uscat?

Fuge

A

Vinoo,

avansat de nu-i adevãrat.

Ai

de X ca dracu de

tãmâie.

îmbârligat-o.

Bã,

cã nu mai pot...

taci dracu din gurã!

Amândoi sunt într-un cuib de
cuc.

Ce ºtie tot satul
Nu ºtie bãrbatul.

Sula,

- Împlinesc 60 de ani.
- Mulþi inapoi!

bade Ioane!

Scarpini

mâþa pe spinare.
Cu

Mi

pãrul alb de oaie.

se lungiserã ochii aºtep-

tând.

Bã duceþi-vã dracu, eu-s mai
român ca voi.

Oameni

amabili, fãrã mitocãnie
bucureºteanã.

Toþi

Stai

mereu! Cã te gãsesc
toate hãlea!

smoliþi.
Rãmâi

Ca

suflând în pumn.

a cincea roatã la cãruþã.
A

Vorbeºte

mai cu perdea.

92

rãmas cu buza umflatã.

Pãzeºte,
E
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cã te prãpãdeºte!
ªi uite-aºa o pieptãna!

rupt pe toate pãrþile.

Numai
Nu

scârþ la pantof!

Era

prostul satului.

proºtii n-au duºmani.

Cu

se ºtie ca pãmântul!

Cu

Cine

poate, oase roade
Cine nu, nici carne moale.

Pampilici

Ca sã nu se creadã cumva
ceva altceva.
Nu-mi

pleoaºca de cuvinte.

cu pila lungã
Toþi þiganii sã-l ajungã.
Numai unul sã rãmâie
Sã se facã praf tãmâie.
O femeie care-ºi ucide masculul dupã ce a fost fecundatã.

stãtea mintea la aºa

ceva.
Sã
I-a

vezi ce-i fac!

dat aia cu flit!
Femeia

Vor

Las’

se îmblânzeºte la

pat.

sã ia ºapte piei de pe noi!
cã nu moare pãmântul!

Muncim

ca animalele.

E mai mare ca mine cu doi ani
ºi mai prost.

Ca sã nu-mi mai rãcesc gura
de pomanã.

Te

Unde-l pui, acolo nu-l mai
gãseºti.

faci cã plouã.

Uite-aºa

o barbã-avea!
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Fiecare
Mã

cu ce-l doare.

Avea

o nevastããã... s-o
mãnânci, aºa de frumoasã!

prãpãdeam de plãcere!
Se

îmburicã la mine.

-

Înþelegi?
- Nu.
- Foarte bine. Mai departe...

Am vãzut-o beatã când se
ducea pe drum la deal...

ªi-a

Jocuri

pus coada pe spinare
ºi... dã-i drumu’, nenicã!

Sã
S-a

bizantine.

introbagi...

bãgat în nãmol pân’ la

gât.

Frumoasããã...

Se

scaldã-n bani.

Aduni

mere cu pere?

Frunzã verde lobodã
Gura lumii slobodã.
Nu

Bã,

de-þi baþi copiii.

musiu!

Te iei dupã toþi ciocãnarii cu
opt clase!
Mai are nas sã dea ochi cu
mine?!

erau ciocum pumnum!
Le-a

E

de groazã!

schimbat-o dintr-o întorsãturã de condei.

Trebuie sã punã osul la treabã, cã altfel nu mai merge.

Asculþi
Mãi,

E

bine mersi tipa.
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de toþi cioflingarii!

fi-r-ar sã fie!
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culturã generalã (de tele- Nu legea este dreptate, ci
vizor).
dreptatea este lege.
Are

ªtii

cum e un pãrinte!

Legãturã
Îmi
Îi

Dacã o fi adevãrat ce minte
ãsta!

pãrinteascã.
Nu e frumoasã, dar are ceea
ce-i trebuie unui bãrbat.

stã în gât.

dã mãciuci.

Dragã

Dragule!

Parcã

sunt fiartã.

Du-te-n
Eºti
E

paiºpe!

coate-goale, maþe-fripte!

bucureºteancã din aia, þaþã!

- De ce?
- De peste hotare.

Întrebãri

Dihanie

Hai sã mai fie ºi-un lup mâncat de oaie!

pãroasã.

Când îl vãd... îmi vine sã
vomit.

Îþi

Cioarã

Italianul:

vopsitã.

Sã orbesc cã am fraþi ºi gãuri
în nas.

prosteºti!

dau un picior în demnitate.

O femeie, când te
saturi de ea, este ca o placã de
patefon uzatã.
Turcul: Nu, mai e bunã: o întorci pe partea ailaltã.

Te-aº

lovi de te-ar apuca
foamea-n aer.
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Unui

copil: Mã, mâþule...

FLORENTIN SMARANDACHE
Mi

se-ncârligãne!

Slugã
Nu
E

la zãlugã!

Du-te-n pârva mã-tii!
De pe timpul lui Pazvante
Chioru.

vã fie moale!

supercalificatã!

Nevastã-sa-i uzatã ca drumul
Orãzii.

Ce

matematicã ºtie, ce-a uitat
pisica!

Cere-i
Ce

Ai

Îl

muieruºe.

La

doare-n pãlãrie!

Broasca

culturã?

Pân-la

laba

gâºtii!

întrecut mãsura!

Picioruºe

omului ce n-are.

ºcoalã era bâtã cu ochi.

Mânca-þi-aº

mare.

uitã la mine ca la o
pagubã!

Hai

Vocalimbar.

La

micã cascã gura

gãlãgia!

Se

sã te-nvãþ ce nu ºtiu eu!

dans sunt ca ursul la sport.

Mi-a

mâncat ficaþii.

Numai
M-am

Limbaj

de asfalt.

Eu sunt politicos doamnã, ºi
nu vã mai trimit la origine!

cu o moarte-s dator.

belit la pârvu!

Câinele moare de turbare, ºi
prostul de grija altuia.
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gândul mã mãcina...
Vã culcaþi ca peºtii unul lângã
altul, claie peste grãmadã.
Nu mã trage aþa.
A bãgat cotite.
Numai

Au impresia cã în America
umblã câinii cu chifla-n coadã.

Boii de la bicicletã nu poate
sã mi-i ia.

- Cum le-au distrus?
- Cu încredere.

Cã

Ãºtia

O

matahalã de muiere.
Un zdrahon de grãsime.
Te

bat de calci cuie.

Te

iau în tãbarcã.

Nu

scriu... din greºealã!

Mi-a

intrat la canþelarie.

Beat

tren!

E

veceu pe stradã.

Adicã
Ce

muncesc cu cârca.

Trãiesc
E

ºi nu trãiesc.

casa cu fundu-n sus.

Sã

te vãããd, când mi-oi
vedea eu ceafa.

Pãzea

bã, dau tãtarii!

Cât eºti în treabã,
Toþi te-ntreabã.
Nu mai eºti în treabã,
Nimeni nu te-ntreabã.

aia e lacul cu miere...

eºti ciocãnar!

nu mã dau balenã.

Arde

gazul de pomanã!

Se gatã pe lângã tine, ridicã
coada... dacã ai bani.
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Cine

are urechi de auzit, sã

Te-ai

roºit pe bluzã.

vadã.
Nici

Noi nu vorbim englezeºte, noi
traducem.

nu vrea s-audã!

Nu-ºi mai încape în pene de
îngâmfat.

Du-te
S-au

„Cãlugãrul cu barabula-n ghips”.

nene!

independizat.

Filmul

Umblã
Sunt

Existã femei cãrora nu le plac
florile!

cu iordane.

imunã la vânturile lui

Doamne ajutã cui sãrutã
ªi sfinþeºte cui iubeºte.

Florin.
Punem
Aratã cã existã un dumnezeu
pe lumea asta!

calea la þarã sau þara

la cale?
Câteodatã

Paralizatã

îþi vine sã-þi iei

zilele.

de fricã.

Celebritatea

nu se împacã
deloc cu familia.

Cuicuivase.
M-am

le ºtie pe toate, ºi pe cele
pe care nu le ºtie.

E

Înjuram

Cã

belit la bocanci.

El

de-i

gãseau

toþi

dracii!
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Fatã ca o vacã ºi-l leapãdã la
gard.

Un

- AFURISISME

nesuferit mare.

Plânge

râsul de astã varã!

El are o gamã foarte variatã
de înjurãturi.

Fiecare

e cu treaba lui.

Hai,

Sã-i vezi ce se scuipã prin
scrisori, dragããã...

E

la o azvârliturã de bãþ.

Te iubesc la nebunie ca pe
dracu la cutie!

Un

om aºa bun cã þi-ar da ºi
cãmaºa de pe el.
Mi-a

nu zãu?

Te iubesc de nu mai pot
Ca pe-un porc cu sârmã-n bot.

întors viaþa pe dos.

Sã-mi faci frecþie la piciorul de
lemn!

Ooo, ce picioare... îþi vine s-o
mãnânci de fatã!

În prezent sunt prea vesel ca
sã mã cert cu cineva.

Vagzã
Cã

Încurcã
Au

pãmântul degeaba.

doar n-o sã dansez în jurul

lui.

luat-o-n nas de la X.

Copilu’

cu cagne de pogc.

Miros

e-nrãit...

Mi
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Vorbeau

niºte cloþe Niºte cloþe de fãtuþe.
Vorbeºte

Presiune

ºi represiune.

Schilodu’

dracu!

cu X în vânturi.
Ciorbã

Un

de bolovani.

negru fãrã dinþi în gurã.
Calitatea

Voi

tate.

Cautã

Când
Au

de proºti.

fi într-o stabilã instabili-

îmi vine pe chelie!

Ne

luptat ca proºtii!

de sete.

Alergici
Un

Republica

facem de minune!

Crãp

Din greºealã am nimerit-o
bine.

sãmânþã de scandal.

la muncã.

prost deºtept.

Smarandache.
E

om cu tichiuþã.

Cã

nu moare pãmântul o zi,
douã!

Cine

Mamã,

I

sã fiu ºi-al dracu dacã

e-n dosul afacerii?

s-a turnat ceva în ureche.

nu...
Aºchimodie
Þipa

micã.

ca din gurã de ºarpe!
Nedrept

n-audã pe cineva zicând
ceva rãu despre România.

de drept cunoscut.

Sã

Tot
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slugã cu vocaþie de stãpân. Îºi pieptãna negrul din pãr.

Vai

de cozorocul tãu!

Pânã
Vine

Îºi

te ia dracul!

spãla sufletul de mine.

Acum

baba la uluci!

îmi tremurã buza.

Fãceau

refaceri.
toaca.

Se

luptã cu tembeliziunea.

Ucigã-l

Ce

Irodu’ mã-tii?!

Bãga-te-aº

pe unde ai ieºit!

Oi fi prost, dar nici bãtut în
cap.

Sã te vãd când mi-oi vedea
eu ceafa fãrã oglindã.

O

Ducã-se

Femeia

Þine-mi-l, Doamne, nu mi-l
pierde!

ploaie de maºini venea
dupã mine!

nu concepe viaþa fãrã
scandal: e ca un rãu care vine
înspumat.
Nenea

Purrcell.

Bagã-þi

mânuþele-n chiloþi!

Stai:

în Palestina.

mâinile sus, mofluz!

Babe

cu pielea scoarþã de
copac pe picioare.
Furãciune

fãrã sã intrãm.
Pãtrundem fãrã sã pãtrundem.

pe furãciune.

Intrãm

Hegemonie
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Cizmã

ºi pizmã.

Armatã

Vântul

de armate.

Pezevenchi

m-a luat de gât.

Picãturile de rouã deschideau
ochii în livadã.

la urechi.
Usturoiul

Umblã

râde pe sub mustãþi.

hai-hui.

Dezertori

nemuritori, nu eroi
post-mortem.
Adevãrata

civilie e-n militãrie.

Marcel ºi Marcelica,
Insul ºi insulica.
Simþea cã-i fuge pãmântul de
sub picioare.

Plebiscit

ilicit.

ªmecherul

Floarea

soarelui îºi frânge

O

gâtul.
Frunzele-mi
Crengile

împoaie capul.

surprizã te bagã-n prizã pe
timp de crizã.
Politicã

îi dau peste bot.

cu capac.

Oile

laºã în faºã.

rãtãcite se întorc la

stânã.
Vântul

atacã brutal cu mâini
de metal.

Abil

ºi abomin-abil.

Pomi

Adã

de faþadã.

cu

branºarde

pe

mâneci.
Rigidã
Iarba

dãdea înapoi de fricã.
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În

gurã ºi anvergurã.

O

þarã dezþãratã.

Scuti
O

Un

prost tãcut trece drept un
înþelept.
Peºtele e ucis de propria sa
gurã.

cã mã plicti!

flegmã cu apoftegmã.

Sã

ºtii sã-þi momeºti adver-

Cei mai periculoºi oameni
sunt reformatorii bogaþi ºi idealiºtii sãraci.

sarul.
Puþin

câte

puþin

ajungi

În þara promisiunilor mulþi au
murit de foame.

departe.
Lupii

îºi pierd dinþii, dar nu
felul lor de a fi.

Femeile rezistã pentru a fi
cucerite.
Nu

pãru-ºi schimbã, da’
nãravul ba.

te contrazice cu proºtii.

Vulpea

în dragoste îºi
pierde mândria ºi raþiunea.

Nu-þi forma pãrerea despre
alþii dupã ceea ce þi se spune.

Bãrbatul

Nu te aºtepta la corectitudine,
ci forþeaz-o.

Un general prost într-un post
de comandã e mai bun decât
doi generali buni în acelaºi post
de comandã.

O cãlugãriþã fugitã vorbeºte
rãu despre fosta ei mãnãstire.

Nu fi prea familiar cu subordonaþii, cã þi se suie-n cap.
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Sã

critici în grup, nu individual, nerealizãrile.

fost înainte, ºi ce este dupã.

sã-þi fie devotaþi.

Cât mai puþine reguli ºi cautã
sã le încalci.

Cine plãteºte bine e servit
bine.

Cam 50% din timp salariaþii
sunt ineficienþi.

Singurul

Când

Subordonaþii

secret pe care-l
pãstreazã o femeie este cel pe
care nu-l ºtie.

Pregãtirea

cineva lucreazã prea
mult peste normã dã de bãnuit.
E normal sã fii furat de cãtre
funcþionarii tãi.

e mama reuºitei.

Banii

sunt bineveniþi chiar
dintr-un sac murdar.

Când prinzi un hoþ mare, dã-l
exemplu în faþa colectivului, ºi
pedepseºte-l.

Nici un bãrbat nu e atât de
iubitor de virtuþi, precum e
iubitor de femei.

Tehnica

Fii

Pentru a da afarã pe cineva
din slujbã umileºte-l în faþa
celorlalþi.

sigur cã tu controlezi organizaþia ta, ci nu cei pe care-i
conduci.

hãrþuirii.

Banul

Bunãtatea înseamnã slãbiciune.

În

Nu lãsa nepedepsiþi public pe
trãdãtori.

furat e de douã ori mai
dulce decât banul câºtigat.
orice afacere considerã ce-a
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familiale pot duce Oportunitatea naºte hoþi.
la scãderea performanþei.
Nimic nu cântãreºte mai puþin
decât o promisiune.
Secretara ta te poate distruge
mai uºor decât duºmanii tãi.
Cea
mai bunã apãrare
Uneori
primeºti
sfaturi împotriva farsorului este farsa.
proaste de la prieteni buni.
Unele înfrângeri sunt mai
bune decât victoriile.
Singura persoanã în care trebuie sã ai încredere eºti tu
însuþi.
Nu da altora nici o atenþionare.
Lumea aparþine omului rãbdãtor.
Existã ºi pierderi necesare.
Problemele

Gândeºte

mult, vorbeºte
puþin, scrie ºi mai puþin.

Nu testa adâncimea râului cu
ambele picioare.

Jucând

Cei care nu pot fi vindecaþi
trebuie suportaþi.

curat, pierzi.

Când vrei sã loveºti pe cineva, vezi sã nu te loveºti pe tine
însuþi.
Mai

bine duºmanii tãi sã
creadã cã eºti nebun, decât
rezonabil ºi raþional.

Necesitatea

rupe orice legi.

Fã ce ºtii mai bine; copacii
transplantaþi rar prosperã.
Lasã
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Dacã nu poþi învinge, fã ca
preþul pe care-l plãteºte inamicul pentru victoria lui sã fie
exorbitant.

permiþi duºmanilor sau
prietenilor sã se considere
egalii tãi, imediat ei vor crede
cã sunt superiorii tãi.

Forþa ºi viclenia conduc la victorie.

Nu

Un om fãrã duºmani e un om
fãrã calitãþi.
Distrugeþi

inamicii sã nu se
poatã rãzbuna.
Descoperã-þi

inamicii în locuri
neaºteptate: în tine însuþi, în
oamenii cei mai apropiaþi, în
casa ta.
Cei

mai periculoºi inamici
sunt oamenii nebuni.

Aºteaptã-te la lucrurile cele
mai rele din partea duºmanilor.

Dacã

încerca sã-þi schimbi
duºmanii, ci sã-i controlezi; aflã
unde sunt, ce gândesc ºi ce
cred.

Dupã

victorie nu te grãbi sã-mpachetezi armele.

Promite

puþin ºi dã mult.

Când

eºti supãrat închide
gura ºi deschide ochii.

Când
Fii

faci un lucru fã-l perfect.

flexibil.

Când

trebuie sã minþi fii scurt.

Cel

care serveºte la doi
stãpâni, minte unuia.

Singurul mod de a pãstra un
secret este sã nu zici nimic.

Chiar

Sã

un ºoarece are trei
gãuri de refugiu.
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care imitã pescãruºul Bãrbaþii s-ar îneca la sânul
se îneacã.
femeilor.
Cioara

Sã-þi

poþi ascunde înþelep-

Chestia

cu trestia.

ciunea.
ªezi

tãu nu e niciodatã
aºa de puternic pe cât crezi tu.

ca un mâþ cu botul întins.

Adversarul

Mai

cârcoteºte el...

Emoþii

negative.

Eu în bãrbaþi n-am încredere
nici în somn.

Troglodiþi.
De-a
Calic

fir a pãr.

de-un picior.
Bãtrââân

Aºa

cât lumea.

eºti borzâi...

Hârþa

mârþa!

Ne-a

suduit.

Miorlãiturile de poezii pe care
le publici.
Ce

cauþi tu pe dracu?!

Urâtã

ca noaptea.

Te-mpunge

ªfichi!

cu coada peste nasul ei.

Muncesc

ªi

a râde?

cu îndrãznealã ºi
mãnâncã cu scutealã.

pe urmã sã am hengemea?

Când

mã vede fuge opãritã.

Dupã ce mi-ai fãcut un complighiont.
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Proastã
Om

de rage.

Ce-aveþi

voi cu omul dacã
vrea sã se spânzure, e dreptul
lui!

pierdut.

Avea

slãbiciunea asta la

Punctul

de vedere al urechii.

femei.
Când

îl vede fuge din ochii lui.

I-a

fãcut o nuntã de-a rãsunat
tot satul.
Casa

aia veche, bãtrânããã,
cade pe ei.
Le

Te

dai de ruºine.

Nici

albastru.
Gãina cãlcatã de cocoº
pe din douã.

mea a feºtelit-o.

- E chel în cap.
- Cã doar n-o fi în fund!
- De unde ºtii?!

facã vreo ºotie.

prea-prea, nici foarte-

foarte.
Sã

Îmi spuse cã X e plecat de
acasã, nu mai este în viaþã.

tragem o bãutã.
Prozatorul

Ce

bleo ºi jumãtate

Se duce sã dea gurã nevestisii.

aºezat.

Sã-mi

muiereascã.

Jumãtate

Feºtila

mai stupãresc pe-acasã.

Om

Partea

afacere, de-aia doi bani
punga?

(Dupã ce descrie
o lady): Am uitat sã vã spun cã
poartã ºi lenjerie intimã, ca nu
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cumva sã-mi acuzaþi perso- Femeia era multiparã, în sensul cã avea multe pere.
najele de indecenþã.
-

Daþi-mi ºi mie o bucatã de
salam.
- Din fericire nu avem.
Datoria

lui era sã n-aibã nici o

datorie.
Un

detaliu al detaliului.

La

umeri picioare.

Exoticul

Pe

Stan îl trimite la dracu, ºi
pe Ispas la Paºtele Cailor!

Degeaba

învãþa cã nu se
alegea cu nimic, ba s-a ales cu
un reumatism articular.

Diferenþa dintre adevãr ºi
neadevãr este minimã.
Torn o gãleatã de apã în
soare.
Sã-l mai sting.

e cam esoteric.

- Ce dracu-o fi ãsta?
- E drac.

Sã

trãieºti o mie de ani ºi eu
sã þi-i numãr.

-

Ce faci?
- Trãiesc.

Înþelegi

Sã

mergi pe vas, sã tragi pe
nãri praf de apã, mare, sare.

Te

dumneatu?

rog sã auzi!

Magia

magiei.

Prostãvãnia.

O

O

Primatul

târfã care se lãsa violatã ºi-n
mormânt.

presimþire nepresimþitã.

primarului.
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Sã

înlãturãm deneînlãturatul.

Religia

este o formã materialistã pentru clerici.

Ideea

de frumos e frumoasã,
nu frumosul.

Ce

Nani,

Lui

nani, moºul mamii.

sã fac? Pãcatele mele!
îi plac femeile numai la

pat.
Defectul

defectelor.
Când

Vag

mã enervez câteodatã
îmi vine s-o iau pe pereþi.

ca o mulþime fuzzy.

Ce

gândeºte despre gândire.

Un

verdict fãrã verdict.

Dã

în ea ca sã dea în mine.

Sã

anchetãm anchetele.

-

Vã fac cinste cu un coniac. Ba cred cã ne faci ruºine.

Vorbeºte
A

uitat sã se scoale.

Mi-e

ta pentru totdeauna nerecunoscãtoare, Livia.

câte în lunã ºi stele.

silã de silã.

A

Stã

cu dinþii beliþi la soare.

Suntem obligaþi sã nu vã
obligãm.

Eu

Sã

nu mã laºi sã comit fapte
drepte.

Un

Sã

Urmaºii au lãsat urme în
opera sa.

explicãm explicaþia anterioarã.

þi-am promis cã nu-þi voi
promite nimic.
pictor restaurator de antichitãþi moderne.
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Povestea

poveºtilor.

Perfectibilitatea

ºi alta de la asfinþit.

omului imper-

În

faþã miere ºi în dos fiere.

fectibil.
Îl
Bã,

iubeºte ca sarea-n ochi.

da io stau aici de prost?
Fuge

Vorbeºte

Îl
Unde

de-i sfârâie cãlcâiele.

verzi ºi uscate.
duce de nas.

dai, nu unde crapã.
L-a

Unde

nu-i

cap,

vai

de

aruncat afarã ca pe o
mãsea stricatã.

picioare.
Cu

vârf ºi îndesat.

Nu

mai þine vrãjeala.

fii cât de sãrac, numai sã
ai bani mulþi.

Sã

râzi cu fesele, nu alta.

Scapi

Îþi

Tot

învãþatul ºi-are dezmãþ.

Sã

de-un drac ºi dai peste

pãlesc unaa, de nu te vezi!

altul.
Furã
Rãu

pe ruptelea.

cu rãu, dar mai rãu fãrã

rãu.

I-a

bãtut de i-a ascultat cu
urechea.

Mi

s-au aprins cãlcâiele de
dorul tãu.

Curviºtinã.

Îmi

Nu

vorbeºti una de la rãsãrit
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ochii înroºiþi, bronzaþi de prinde, te întoarce pe dos.
soare.
Bãutura pe toþi îi ameþeºte ºi
îi aduce la acelaºi numitor.
Adunã-þi gândurile risipite prin
nisip.
Femeia-i o problemã care nu
Durerea dorului, gândului fãrã
rãmâne în picioare.
tãcere.
Te dor creierii de atâta
gândire.
Împãcãciunea nopþii.
Cu

Sã-þi

alegi o moarte care îþi

X

îºi ciocneºte ouãle.

place.
Nu
Sunt

cumpãr cãrþi de la anticariat cã sunt cu microbi pe ele.

totul un gând.

Cugetãri
Îmbãtat
Trupul

degerate.

S-a

de vise.

Mã

durea capul de simþeam
cã explodeazã.

se cununã cu fusta.
Îºi

Eºti

fãcut zob.

toarnã benzinã în cap.

o boalã în sufletul meu.
Ochii

M-am

au vãzut, ochii au sãrit.

culcat singur, cu mine

în gând.

S-a

întors piramida cu vârful

în jos.
ªtii

cum te aruncã el: ca pe
clãtitã, te aruncã-n sus, ºi iar te

Vax
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Ce

te smocineºti aºa.

Dumnezeul
Unu
A

Automobilul

ãsta e capricios.

Un

ºi cu una fac trei.

soare cu barba de raze.

Sunt

avut inundaþie de la beþie.

învie.

majore, vaccinate.

Nimic

nu e perfect pe lumea

asta.
Deschide

la mijloc.
Þine

la X cum þine cucul la ou.

Nu

ºtiu cum, dar azi am reuºit
sã sparg ceasul.

I

La

Pãrul

spitalul de glumeþi.

s-a ridicat ultimul cap.
ondulat îþi face mintea

creaþã.
Ia-o

aºa mai pe ºest, sã nu
ºtie nimeni.

Mânjit

Nu

cântã cocoºul meu pe gardul lor.

de soarele dimineþii.
Am

ªi

puºcãria e fãcutã tot pentru
oameni.

venit sã închid noaptea
într-o dimineaþã.

Fiecare-ºi
Omu-i

doreºte ce n-are.

cãlãtor pe pãmânt.
Dacã

ce îl baþi, de-aia nu e
cuminte.

Cât

La

O

atâta ºtie, atâta ºtie.

De

festivitatea de înmânare a
doliilor.

e ceasul? Doi jumate.

draga mea, ca o stea
cu coadã.
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ochii tãi miopi în dragoste.
Îþi vopseºti sentimentele pe
dinafarã.
Chipul tãu de trandafir
Iubita mea necunoscutã
pãlit.
ce mi te fiinþezi într-o ecuaþie
totdeauna fãrã soluþie.
(Un alt nonpoem:)
ªi

Iubita mea cu ochii verzi
de sticlã,
cu pãrul negru-lung
de cucuvea,
cu sânii de înþepi
ca o urzicã,
Iubita mea, ce sentimente mici
fardate înapoia ta
de pãsãricã.
În

pãrul tãu s-ar fi jucat furtuna.

Cãciula-i

bandajase capul.

Idolul

meu
de piatrã.

Garoafe
Stele

violate.

golaºe.

Ceasuri

ruginite.

Te

lasã rece
cum pe mine paltonul
cel fãrã de nasturi.

Ne

ungeam sufletele cu tot
felul de alifiuri.

Toatã

viaþa ai bãut,
ca pe o licoare, liniºtea mea.

Pentru

unii cântã cucul, pentru alþii cucuvelele.

Prietenul bun anevoie se
cunoaºte.
Inima

fãcut-a bãtãturi de atâta
dragoste.

Lãptos
A

nãmol.

bãtut la ea, ca la fasole
uscatã.
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O

femeie care iese din ea
afarã, dã peste ea.

Flori

Întotdeauna

omului îi place ce
n-are, ºi sã facã ceea ce nu
poate.

sfidãtoare, naive.
Morþii

Culmea

matematicii: sã te
culci între douã necunoscute ºi
sã nu rezolvi nici una.

Ne apucãm de membrul
drept, introducem întregul în
fracþie, scoatem numitorul
comun.

au fost de vinã, cã nu
trebuiau sã moarã.

Miroase
Nea

a cavou.

zãpadã ãsta!

Umple

cu gol.

Se
Presarã

poartã cubismul ca sã-þi
faci capul pãtrat.

flori în istorie.

Îmi potrivesc ceasul dupã
soare.

Moartea
S-au

Frunze

râdea de noi.

lungit în aºteptare.

ude de sãruturi.
Îºi

spalã chipul în oglindã.

Iubita

- o floare care nu s-a
deschis încã.

Inundat

Poartã

a istoriei.

Ideea

Timpul

urcã.

E bãiat inteligent, dar în
lucrarea asta nu prea-ºi
foloseºte inteligenþa.

Raze

curate.
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Am

încordate la loc...

murit în mine.

Durere

ascuþitã.

Mutã

Aºa

de rece mã lasã lucrurile
astea, cã mã tem sã nu îngheþ.
vezi ce varietãþi le-a fãcut
ãlora.

istoria în viitor.

Versuri

rupte, frânte.

Liniºte

ruginitã.

Sã

A zis un daaa pânã la
pãmânt.
E

cam întoarsã pe dos.

E

cam mult omul.

Când

se enerva nu mai
nimerea cuvintele.
A bãut

câteva pahare cu vin ºi
alea îndoite cu apã mineralã.

Mergea

Îmbracã

flegmatic, aruncând
câte un bunã ziua încolo ºi
încoace.

istoria în aur.
Ruºii

S-a

legat la cap cu un batic
de jale.

scriu cu litere întoarse

pe dos.
Vreau

Aruncau

cu vorbe pe lângã
mine... care se apropiau, pãreau cã mã ating, dar se depãrtau; mã simþeam într-un cerc,
iar cuvintele când se întindeau
precum o spiralã, bumerang
înspre mine, ca apoi sã revinã

sã lepãd de pe mine
halatul mediocritãþii.

Se-neacã-n
A

fãcut ochi.

Televizor
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El

ce sã mai tundã, dimineaþa
se piaptãnã cu prosopul.

Dacã

O

Mi

roºmelie.

S-a

sculat cu faþa la cearceaf.

n-a avut cine sã-mi descuie capul, sã mã îndrume.
se deschise o idee.

Aveam

bucurie ºi nu aveam

cãruþã.
Se-aud

voci bete.
Se

Îl

cam joacã cu paharul.

îmbolnãveºte gândul.

Am

Hai sã te duc acasã cu
autopasul.

pus în mine.

M-am

umplut de plâns.

Este

Viaþa

mea e ca un lanþ de
greºeli, chiar naºterea mea e o
greºealã.

sub formã de grãmadã.

Are

o facultate, dar îi lipseºte
facultatea mintalã.

Îþi

înnoadã urechile în categorii ºi functori.

Am ºi un copil.
- Mulþi înainte!

Îl
Lucru
Se

pune ºef de atelier. Ba de
atelaj.

atacabil.

repetã poezia.

Vocea

reviste...

O

reuniune de oameni mari =
Careu de aºi.

mea nu pãtrunde în
Caloriferele

vremea.
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sunt unii cu capul din O secretarã bunã zice: „Bunã
soare.
dimineaþa, tovarãºe director”, o
secretarã foarte bunã zice: „S-a
Ce, n-are voie omul sã fie
fãcut dimineaþã, tov. director”.
prost?
Da,

Dacã

ar cãdea ºi Dâmboviþa
s-ar polua ºi apa.

-

N-am emoþii.
- Îþi dau eu!

A

(Din

tras semnalul de alarmã.

A plecat
Mai

cu capul între urechi.

mult se joacã, nu joacã.

La

oricine gãseºti ºi defecte ºi
calitãþi.

(La

un miros pestilenþial:)
Simt adieri de la Sinaia(!)

Ai

Þie

nu þi-e ruºine când le
citeºti?

scos o pasãre din gurã.

Ziariºtii

caietul de sarcini al
funcþionarei:)
Sarcinã normalã, pe care am
terminat-o înainte de termen.

ãºtia sunt ca muºtele.

Femeia

este o ecuaþie de nu
ºtiu ce grad cu nu ºtiu câte
necunoscute. Degeaba încerci
sã afli gradul ºi numãrul
necunoscutelor,
dacã
nu
rezolvi ecuaþia.

Aºtept
Dacã

prea plinul din tine dã

afarã.
Sã

întindã timpul.

Vorbeam

uºã.
Acuzatã

la cotiturã.

de port ilegal de sex.
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Femeia

te ridicã, femeia te
coboarã, femeia îþi dã viaþã ºi
tot ea te omoarã.

cunoscute din data concepþiei.

Îþi

Viaþa

dau ºi mâinile mele sã le
speli.

Mie-mi
Sã

spui, ce frig e afarã?!

se facã luminã.

Eºti

coada calului.

e o salã mare în care
plãteºti pentru a audia armonia
din afarã, dacã nu, îþi asculþi
corzile suferinþei.

Trecutul

unui râu e sus, iar

viitorul jos.
Eºti

nãrãvaºã.
X

Judecãm

îi rãscoleºte pe toþi.

la rece.
Cu

Vreme

cât eºti apostrofat mai tare
ºi mai mult, cu atât îþi creºte
valoarea.

de fãcut copii.

X
face
izmene.
Rãscrucea

contrabandã

cu
Oamenii

vieþii poate duce

mari au de unde sã
cadã, dar cei mici n-au de unde
sã se ridice.

la cruce.
O
Era

discuþie ca de la om la uniformã.

inapt pentru facultate.

Scribãlãu.

Fiecare

religie cu zeul ei.

(L-au prins ºi i-au pus cravatã)
L-a
Drepturile

sunt întotdeauna
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Tremuri subþire.

dã la el.

Pentru

- AFURISISME

unii mumã, pentru alþii

ciumã.
Unui

om mare lumea i se
pare micã.

E

A trimis-o

sã-ºi dea jos rochia.
Bineînþeles, sã-ºi ia alta.

bine legat.
Perie

Flori

un om.

târâtoare.

Mai

înveþi cal bãtrân.

Nu-i

nevoie sã mã insulþi.

Mi-e

foame!

Þine

de frig.

Caloriferele
Din

vorbã-n vorbã ajunserã la
conversaþie.

Se
Ferestre

astea sunt legate

la climã.
þinea în umbrã.

selenare.
Dau

unii cântã toþi cucii din
þarã, pentru alþii nici unul.

din el grãmezi, grãmezi.

Pentru

mi-e frig pentru cã sunt
veselã.

Ideea

este doar demnã de
luat în seamã.

Nu

îngheaþã mintea numai
când te aud.

Din

principiu nu mã împrumut
cã nu mã simt bine.

Îmi

Persoanã
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O

neînþelegere superioarã.

Bãgãtor

Dacã

eu nu sunt potrivit pentru tine, nici tu nu eºti pentru
mine.

L-a

Pleacã

S-o

sã aibã de unde se-n-

toarce.
Mi

se dezgheaþã nasul ºi
începe sã curgã.
Lumina

mã inundã ºi nu mai
vãd nimic.

Fiecare

are impresia cã doar
el e deºtept, iar ceilalþi înguºti.

S-a

crãpat cerul.

O

voce blondã.
faci mare pe aia micã.

Nu-i

aruncaºi ºi tu o pastilã.

Cum

mai stai cu mãlaiul?

Care

e sfârâiala?

Hrana
Cu

spiritului.

pãlãria pe moþ.
sã te baþi ca sã iei

dreptul.

place frumoasa asta cu
breton, nici dacã m-ai omorî.
Parcã e o caprã.

A-l

Vorbeºte

Nu

Mã

fãcut cnocaut.

Trebuie

Nu-mi

de seamã.

cãlca pe coadã.

ºtie sã se batã, dar ºtie sã
înjure.

citeþ!

þinui sã iau ºi uitai..
Fãcea

Publicatã

în anale.

sãpãturi.

aºa, ca sã rãmânã
Nae
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faþa morþii oamenii nu mai ore mai înainte.
sunt fraþi.
O actriþã care joacã rolul unei
actriþe.
Ai venit cam devreme pentru
dupã amiazã ºi cam târziu pentru dimineaþã.
Dulce, dulce, dar te duce.
În

Gãina

bãtrânã face ciorba

Ai

intrat pe altã uºã.

bunã.
Pe

ºifonier anunþul „Aici nu se
fumeazã!”
- Da ce, eu fumez pe ºifonier?

Economie

de energie.

Jucãrii
Mai

Sunt

prea sãrac pentru a mã
îmbrãca ieftin
[proverb englez].

Nea

E paraºutistã. Îþi cade în
casã.

pentru copii cu arcuri.

slãbeºte-mã cu prostiile...

Ciorapi

pentru copii vãtuiþi.

N-are

nici un rost sã dai lecþii
unui om bãtrân.

Gicã, lasã-te pe ea.
Unei

Cântã:

„Sunt un câine vaga-

femei nu-i place sã ºtie
cã alta a fost iubitã mai mult.

bond!”
E

Nu cã se simþi prost, dar
chiar fu.


o ºtiinþã sã ºtii sã-þi dozezi
succesul.

Dacã
Ceasul

tãu merge cu 24 de

tiseºti.
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Unii

îºi petrec viaþa doar cu

Mai

scuturarãm niºte paie de

vorbe.

pe el.

Omul

Cauþi

nerealizat se apucã de
bãuturã.

Inginerii

sunt ultimii mate-

dreptate ºi intri în pãcat.

Toate drumurile duc spre
stele.

maticieni.
Aducem
Întotdeauna sã pui înainte
rãul.

Are

Un

Prost,

cerc, mângâiat pe toate
pãrþile, devine vicios.

jertfe aºtrilor zilei.

o prostie contagioasã.
dar ºef.

Galerie
Au

niºte pãreeeri despre

= Urlãtoare unde se
adunã toþi chibiþii.

eel...
vezi într-o cãdere liberã
(de la etajul 7).

A

fãcut o greºealã: n-a pus
virgula unde trebuie ºi l-au pus
alþii între paranteze.

Veni

Ce

Sã-l

Lupþi

cu borfetul aici.
cu armele lor ºi devii ca

fardatã, cã era mascatã.
Trebuia s-o speli ca s-o vezi la
faþã.

ei.
(Când
Nu

e cu mult mai înalt ca
mine, îi ajung pânã în umãr.

se dã ora exactã:)
Cloceºte de trei.

Blugii
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Taci

ºi sapã.

Cum
Te

îi înveþi, aºa îi ai.

-

simþi ºi rãu când eºti prost.

Salve!

în draci.

Ce nas ai!

Citeºte

douã cãrþi de vizitã.

Loviturã

de stat.
Stat major.

Bomba zilei.

Nãdragii
Se

Lucreazã

îi crãpau pe fese.

Unt

uitã la mine ca la o sava-

rinã.

de lemn, adicã unt fãcut
din copac.

Dã

ochii cu ei.

Mascã

cu nas de porc, ca un
drãcuºor.

Nu-i

Prima

minciunã pe care o
spune copilul: ta-ta.

Dragoste

Bancuri

Ce-o

fãrã perdea.

De ce se duc femeile la
mare? Sã se ultravioleze.

ajung la nas.

la prima vedere ºi
prim adulter.

Pur

fi de capul lui?

sânge impur.

Papurã

Am niºte colege care toatã
ziua: toca, toca....
- De ce nu le zici ºi tu: „Tocatul
interzis!”

Vodã umblã prin stuf.

-

Bonuri

de dezordine.

Numãr

matricol.
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Nu

atingeþi.
moarte!

Pericol

Intrarea

interzisã!

Fumatul

oprit.

Cartea
Luaþi

de

Luat

peste picior

ul de la canapea.
Date

pe apucate.

Sufletul

de rugãciuni.

lui Adam

ºi-al lui Sfântu Petru!

bilete pe gratis de la
Na-þi-o

casã.
Se

frântã cã þi-am dres-o.

face cã te vede ºi cã nu te
vede.

În

Se

rare, artistice, ºi chiar ºtiinþifice,

freacã la ochi(an).

România (de fapt, pe tot

globul) s-au format gãºti liteiar criticii, eseiºtii, publiciºtii

Munceºte

cu mânile în buzu-

nar.

interpreteazã totul din punct de
vedere politic, ideologic, ºi mai
ales de gaºcã. Mafii literare,

ªi-o

face cu mâna lui
ºi cu ºurubelniþa.

artistice, ºtiinþifice, etnice etc.
Dacã faci parte dintr-o grupare,

Sta

întins pe spate
cu faþa.

te înjurã ceilalþi. Aºadar, cel mai
bine e sã nu te înrolezi cu

În pas de defilare pe loc
repaus.

nimeni, ºi-atunci te înjurã toþi (!)
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Acesta

este sfârºitul... fãrã sfârºit...
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„Dacã vorbiþi serios, vã bateþi joc de mine.
Dacã nu vorbiþi serios, vã bateþi ºi mai rãu
joc de mine!
Unui scriitoraº:
Dacã n-are ce face, scrie. Dar culmea-i cã
pretinde sã fie ºi citit!
Sau tocmai asta e legãtura:
cã nu au nici o legãturã...“
Florentin Smarandache
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