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Ioan Adi Fîrte s-a născut la data de 27.01.1966 în satul
Tămaia, com. Fărcașa, jud. Maramureș. Traseul școlar și profesional: școala generală – Tămaia –
absolvire 1980; Liceul – Gheorghe Șincai Baia Mare – absolvire 1980; Facultatea Transporturi,
Secția Autovehicule Rutiere, Institutul Politehnic București – absolvire 1990; Din 1990 – a lucrat ca
inginer la S.C.URBIS S.A. Baia Mare iar în prezent este Director Exploatare. Deține numeroase
premii la concursurile de epigramă.

 

 

 

 

 

Ceasul al doisprezecelea la americani
Yankeii ne întrec cumplit
Căci ceasul lor e cel în care
Ei, toţi, lucrează la profit,
Noi, toţi, ne ducem la culcare.

Deşteaptă-te române!
În ţara asta pitorească
Românii n-au – şi e păcat –
Un orologiu să-i trezească…
Se pare că a fost furat.

Discurs electoral în Harlem
Precum Napoleon odat`,
Zicea Obama-n speech fierbinte,
Că orice negru e dotat
Cu un baston… de președinte.

Gazul metan
Dânsul, toți românii spun
De la rege la supuși,
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Este primul lucru bun
Care vine de la ruși.

Epitaful unui avocat
Sub astă cruce zace-un avocat
Distins și chiar celebru pe la noi
De când un onorariu și-a fixat
Și pentru Judecata de Apoi.

Singur printre prieteni
Când ești bogat te vezi înconjurat
De falși prieteni și femei inculte,
N-ai cui s-o spui, te simți
însingurat…
Doar DNA-ul știe să te-asculte.

Democrația la români
Un drept fundamental, ca o
poruncă –
Născut din democratic ideal –
E dreptul la viață și la muncă,
Dar și la ajutorul social.

Hârtia
Material de compromis –
Iertat îmi fie-acest demers –
Ce unii-l folosesc la scris,
Iar alții numai pentru șters.

Unui epigramist prolific
Volume multe tu ne dai,
Catrene…kilograme,
E de-nțeles că timp nu ai
Să scrii și epigrame.

Internetul, bată-l vina
Îi spun la puști – un ghemotoc –
Că barza l-a adus, în cioc,
Mă-ntreabă, bând lăptic din cană:
„Nolmal” sau ” plin” „cezaliană”?

Revelion la pensiune
Meniul de la pensiune,
Cu icre, whiskey si homari,
E modul elegant de-a spune
Că nu primesc pensionari.

Coloana vertebrală
De mi-e permis-o definire brută,
Coloana, pentru unii – am văzut –
E doar un șir de oase ce-i ajută
Să nu le cadă creieru-n șezut.
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Culmea CNSAS-ului
În presa de can-can sadea
Apare-o știre imbecilă,
Spunând că Moș Crăciun ar vrea
Dosarul Moșului Gerilă.

Tablou de circulație în
București
Coloane, intersecții pline,
Claxoane, nervi ieșiți din grafic,
Că până și-Anul Nou, când vine,
Întârzie vreo oră-n trafic.

Axiomă marinărească
– Apa plată e otravă
La orice paranghelie!
Spune-un comandant de navă
Și-o susține cu „tărie”.

Destăinuirile unei olimpice fără
telefon mobil
Cred că totuși e util,
Căci mi-a zis colega X:
– Fată, dacă n-ai mobil
Ești sărită de pe fix!

Imobilul n-aduce fericirea
Ieri, magnatu-n vila-i tare
Cu terasă și piscină,
A intrat c-o fată mare
Și-a ieșit cu ea … virgină.

Unei rubensiene
Îi admir, sub clar de lună,
Formele-i buclate,
Cum admiri o carte bună…
De bucate.

Viorel Martin


