UMOR: ASOCIAȚIA LITERARĂ „PĂSTOREL”

Continuăm a publica din epigramele membrilor Asociației Literare „Păstorel”, din Iași. Autorii
acestui gen literar, după cum bine credem că ați urmărit și-n celelalte numere, sunt “adepții”
umorului literar de cea mai bună calitate, exprimat, cum altfel, decât prin epigramă.
Reamintim faptul că, în cei peste 42 de ani de la înființare, membrii asociației au obținut în jurul a
600 de premii naționale și internaționale, dintre care nu mai puțin de cinci premii ale USR.
ARICIUC CORVIN BOGDAN

CA LA ȘAH
Regina-n turn cată Olimpul
Cu-n nebun ce-o face mat
Căci regele-i pe cal tot timpul
Și nici gând n-are de pat.
Mihai Batog-Bujeniță
SIMBIOZĂ
Văzând o damă-n București,
Făcând trotuarul, am aflat
Că are ascendentu-n pești,
Și toate zodiile-n pat!
MIREASA FECIOARĂ
Cu reproș, mirele-n pat,
I-a spus că l-a tras pe sfoară,
Dar mireasa i-a jurat
Că a fost și e fecioară!
Lică Pavel
STUDENTĂ „EXIGENTĂ”
Cu bombații ei sâni,
Repetenți a „lăsat”
Doi profesori bătrâni
La „examenul” dat!
AVANTAJELE CĂSĂTORIEI TÂRZII
Cu-nsurătoarea lui tardivă
A fost, e cert, orientat:
Din relele în perspectivă
Un rău mai mic a preferat.
DEZMINȚIRE
Că sunt evlavios din fire
Să nu o spui nici ca dojană,
Că-ntotdeauna cu iubire
Eu te sărut ca pe-o icoană!
Eu am o fată minunată,
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Cochetă, harnică, deșteaptă,
De ar fi fost și… agramată,
De premier ar fi fost… aptă!
CONTESTATAR SANCȚIONAT
Din proverbe mă adap
Când vă spun de el atât:
„I se dă mereu la cap
Celui ce face gât”!
DE GUSTIBUS LA BĂTRÂNEȚE
Sătui de-o viață de tarabă
De-acord, cei doi au convenit
Și parteneri noi și-au găsit:
Un tânăr soața, el… o babă.
UNUI PREOT „MILOSTIV”
Citește zilnic Biblia străveche,
Respectă și poruncile prescrise,
Când însă-o jună i se „oferise”,
Tot ce-a-nvățat ieșit-a pe-o ureche!
VÂRSTELE VÂNĂTORULUI
De tânăr, tragi la nimereală,
În timp ochești ținta la piept,
Ca vârstnic, tragi doar… la plesneală,
Normal, devii mai înțelept!
DRAGOSTE ȘI MINCIUNĂ
Pentru clipe fericite,
În dragoste, mai totdeauna,
Pe lângă vorbe ticluite,
Prinde bine și… minciuna!
Vasile Ungurașu
PRIMARI CARE SE COCOȘESC
Admirându-și crestele,
Cocoțați în primării
Își înfoaie PeNeLe
Visând la găinării.
PATRIOȚII DE AZI
Cei ce cred în datul sorții,
Cei mai patrioți, sunt morții:
Cât de bine ar-fi „afară”!
SISTEMUL EDUCAȚIONAL ROMÂNESC
Știe astăzi și școlarul
Că sistemu-i reușit,
După cât de burdușit
Are proful buzunarul!
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INGRATITUDINEA UNUI PRIMAR
Mi-ai cerut atunci bădie,
Voturi multe… și-ai luat;
Azi proclami din primărie:
Eu primesc, nu am de dat!
PROMISIUNI ELECTORALE
Tot așa cum au promis
C-o să schimbe-aspectul țării,
Împreună au decis
Să dea drumul demolării
Constantin Profir
PROSTITUATA
Atâtea blănuri, haine fine,
De ce mai trebuie să-și facă,
De vreme ce știe bine,
Că goliciunea o îmbracă?!
IUBIREA
Eu nu știu care-o fi pricina,
Dar vezi, iubirea, bat-o vina,
Cu cât e la-nceput mai mare,
Cu-atât mai iute-i trecătoare!
MATEMATICIAN FERICIT
Bucurii și voie bună,
El sârguincios le-adună,
Iar necazuri și scandal!
Le și vezi… sub radical!
UNUIA DE VÂRSTA A TREIA
Dinți de aur, păr de-argint,
Iar când vede domnișoare
După ele-ar face sprint,
Însă plumb are-n picioare!
PASIONAȚI DE MATEMATICĂ
Casa toată și-au umplut
De prea mulți copii ca țârii,
Căci la școală le-a plăcut
Numai tabla înmulțirii.
Dumitru Ivas
IAȘIUL CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ
Urbea dragă și vitală
Susținută de feciori,
E și astăzi capitală…
Pentru maidanezi și ciori.
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PORTRET DE ROMÂN
Prin ce concepe și ce face
Chiar în domeniul care-i place,
A dovedit că se pricepe…
Dar nu termină ce începe!
JURĂMÂNTUL
Logic, e-o făgăduință,
Ce-i depusă-ntr-o ședință,
Dar la noi și-n alte state
Este o… formalitate.
Aurel Baican
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