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Marcus Aurelius:  „Să nu-ţi fie frică de moarte. Să-ţi fie frică de frica ce 
te face să nu-ţi începi viaţa.”

"Fă orice ca şi cum ar fi ultimul lucru pe care-l faci în viaţă"

Arthur Schopenhauer:  "Sufletele înrudite se salută din depărtare."

“Oamenii de rând caută să petreacă timpul, cei de talent să-l 
întrebuinţeze.”

“Înţelepţii tuturor timpurilor au dat totdeauna aceleaşi poveţe, iar 
nebunii - marea majoritate a tuturor timpurilor – au răspuns totdeauna 

cu aceleaşi fapte, adică prin fapte contrarii.” 

„O milă fără margini pentru toate fiinţele vii este dovada cea mai 
sigură a unei bune purtări. Acela care-i însufleţit de acest sentiment, 
nu va face rău altuia, ci va fi îngăduitor şi va ajuta pe fiecare după 

mijloacele sale.”
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În memoria scriitorului, regizorului, şi prietenului 

Patrel Berceanu

“Operă deschisă

o să-mi spuneţi ce poezie

mai e şi asta

şi eu vă zic

că-i după chipul

şi asemănarea

dumneavoastră.”

(Patrel Berceanu,  din volumul “PLANETĂ DE POET”)
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Testament 

Este  vorba  de  un  document  deosebit,  apărut  în  publicaţia 
pariziană "Le Figaro Litteraire"  a doua zi  după moartea lui 
Eugene Ionesco, survenită în 1994.

 

"Mesajele nu au nici un efect asupra mea. În acest moment mi-
e totuşi atât de rău încât îmi este greu să scriu. Nici ideile nu-
mi vin când durerea este atât de violentă. Este aproape ora 5, 
va veni noaptea, noaptea pe care o detest dar care îmi aduce 
totuşi, câteodată, un somn atât de plăcut. Mi se joacă piesele 
cam peste tot în lume şi cred că aceia care se duc să le vadă 
râd sau plâng, fără a simţi dureri prea violente.  Ştiu că se va 
sfârşi curând, dar, cum am spus-o de curând, fiecare zi este un 
câştig.  Câteodată vin  să mă vadă prietenii,  câţiva  prieteni 
devotaţi.  Îmi  face  mare  plăcere  să-i  văd,  dar  după o  oră 
obosesc. Oare ce altceva făceam, mai bine, înainte? Cred că 
mi-am pierdut timpul şi că am alergat în van. Îmi simt mintea 
goală şi  mi-e  greu  să continui,  nu  din  cauza  durerilor  ci  a 
acestui vid existenţial de care e plină lumea, dacă pot spune că 
lumea este plină de vid. Ca de obicei, mă gândesc că poate voi 
muri în această seară sau, să nădăjduim, mâine ori poimâine. 
Sau, chiar, cine ştie cât timp mai târziu. Când nu mă gândesc 
la tot ce poate fi mai rău, mă plictisesc. Câteodată mă gândesc 
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că mă gândesc, mă gândesc că mă rog. Cine ştie, poate că va fi 
totuşi ceva, va fi ceva. Poate că după va fi bucuria. Care este 
forma lui Dumnezeu? Cred că forma lui Dumnezeu este ovală. 
Am fost ajutat în carieră - carieră, cum se spune - de un mare 
număr de oameni cărora le datorez recunoştinţă. A fost, mai 
întâi mama, care m-a crescut, care era de-o incredibilă tandreţe 
şi plină de umor în ciuda faptului că unul dintre copii îi murise 
la o vârstă fragedă şi  că fusese abandonată -  după cum am 
povestit  adesea -  de soţul  ei  ce  a lăsat-o singură în  marele 
Paris. Dar pe parcursul vieţii, mai ales soţia mea, Rodica,  şi 
fiica  mea,  Marie-France,  au  constituit  pentru  mine  cel  mai 
mare ajutor. Fără ele, este limpede că n-aş fi făcut nimic, n-aş 
fi scris nimic. Le datorez şi le dedic întreaga mea operă. Apoi, 
mai târziu, au fost toţi profesorii mei de la liceul din Bucureşti. 
Datorez mult  şi  unui  escroc,  Kerz,  care s-a declarat  falit  în 
ziua ultimei reprezentaţii cu Rinocerii la New York, ceea ce 
lui I-a adus, în 1940, suma de 10.000 de dolari, dar şi mie mi-a 
adus renumele în Statele Unite. El m-a ajutat fără să vrea. Au 
fost, apoi cronicile literare engleze şi franceze. În plus aceste 
cronici au ridicat împotrivă pe criticii de stânga care crezuseră 
la început că eu însumi sunt de stânga aşa după cum ceilalţi 
mă credeau de dreapta.  Apoi,  încă o dată soţia  mea,  mereu 
soţia mea, care m-a obligat să-mi trec examenul de licenţă. Şi 
mi-a făcut bine, dorind să mă distrugă, cea de-a doua soţie a 
tatălui meu, Lola, care m-a dat afară din casă, provocându-mă 
în  acest  fel  să mă descurc  şi  să reuşesc.  Mi-au  făcut  bine 
profesorii de la Liceul Sf. Sava care m-au gonit din liceu, ceea 
ce  m-a  determinat  să-mi  iau  bacalaureatul  într-un  liceu  de 
provincie,  ocrotit  de  sora  soţiei  mele,  Angela,  care  ţinea  o 
pensiune pentru liceeni (liceeni care, după câte  ştiu eu, n-au 
reuşit în viaţă). Vagabondând de la unul la altul, de la unii la 
alţii,  eu,  cel  fără adăpost,  am  acum  unul  din  frumoasele 
apartamente din Montparnasse . Am mai fost, în sfârşit, ajutat 
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câteodată de rude mai mult sau mai puţin îndepărtate, de către 
mătuşa mea Sabina  şi mătuşa mea Angela, de către profesori 
care îşi imaginau că am geniu. Am fost ajutat, mai recent, în 
timpul războiului din 1940 de Anca, mama soţiei mele, care în 
ciuda durerii proprii, cu inima sfărâmată, i-a lăsat pe ginerele 
şi  fiica  ei  să plece  în  Franţa.  A  murit,  sperând  să se 
reîntâlnească cu noi la Paris , unde nu a putut ajunge. A murit 
cu această nădejde. Am fost ajutat de Dumnezeu atunci când, 
refugiat la Paris pentru că nu voiam să mă alătur comuniştilor 
de la  Bucureşti,  am plecat  într-o zi  la  piaţă fără un ban în 
buzunar şi am găsit pe jos 3000 de franci (din 1940!). Atâtea 
întâmplări mi-au venit în ajutor! Poate Dumnezeu este acela 
care m-a ajutat toată viaţa, care mi-a sprijinit toate eforturile şi 
eu nu mi-am dat seama. Am fost ajutat, apoi, de proprietarul 
meu din strada Claude Terrasse, dl.Colombel, Dumnezeu să-l 
binecuvânteze, care nu a cutezat să arunce în stradă un biet 
refugiat  care  nu-şi  plătea  chiria  dar  era  poate  trimis  de 
Domnul. Şi astfel, din mână în mână, am ajuns să obţin un soi 
de enormă celebritate  şi  să ajung împreună cu soţia  mea la 
vârsta de 80 de ani, chiar 81  şi jumătate, cu frica morţii, cu 
nelinişte, fără a-mi da seama că Dumnezeu îmi dăruise atâtea 
binefaceri. El n-a abolit, pentru mine, moartea, ceea ce mi se 
pare inadmisibil. În ciuda eforturilor mele, în ciuda preoţilor, 
n-am reuşit niciodată să mă las în voie, în braţele Domnului. 
N-am reuşit să cred destul. Eu sunt, din păcate, ca omul acela 
despre  care  se  spune  că făcea  în  fiecare  dimineaţă această 
rugăciune: "Doamne, fă-mă să cred în Tine". Ca toată lumea, 
nici eu nu ştiu dacă, de cealaltă parte, există ceva sau nu este 
nimic. Sunt tentat să cred, ca şi Papa Ioan Paul al II-lea, că se 
desfăşoară o luptă cosmică enormă între forţele tenebrelor  şi 
cele  ale  binelui.  Spre  victoria  finală a  forţelor  binelui,  cu 
siguranţă, dar cum se va produce aceasta? Suntem oare fărâme 
dintr-un tot, sau suntem fiinţe care vor renaşte? Lucrul care mă 

10



întristează poate cel mai mult este despărţirea de soţia şi fiica 
mea.  Şi  de mine însumi! Sper în continuitatea identităţii  cu 
mine însumi, temporală şi supratemporală, traversând timpul 
şi  în  afara  timpului.  Nu  apărem  pe  pământ  pentru  a  trăi. 
Apărem pentru a pieri şi a muri. Trăieşti copil, creşti şi foarte 
repede începi să îmbătrâneşti. Cu toate acestea, este greu să-ţi 
imaginezi o lume fără Dumnezeu. Este totuşi mai simplu să ţi-
o  imaginezi  cu  Dumnezeu.  S-ar  putea  spune  că medicina 
modernă şi  gerontologia  doresc,  prin  toate  mijloacele,  să 
reconstruiască omul în plenitudinea sa, aşa cum divinitatea n-a 
putut s-o facă: în pofida bătrâneţii, a stricăciunii, a slăbiciunii, 
etc. Să-i restituie omului integritatea, în imortalitate, aşa cum 
divinitatea  n-a  ştiut  sau  n-a  vrut  s-o  facă.  Cum n-a făcut-o 
divinitatea.  Înainte,  sculându-mă în  fiecare  dimineaţă 
spuneam: slavă lui Dumnezeu care mi-a mai dăruit încă o zi. 
Acum  spun:  încă o  zi  pe  care  mi-a  retras-o.  Ce-a  făcut 
Dumnezeu din toţi copiii şi vitele pe care I le-a luat lui Iov? În 
acelaşi timp, în ciuda a orice, cred în Dumnezeu, pentru că eu 
cred în rău. Dacă răul există, atunci există şi Dumnezeu."
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PANSELUŢE

Cele mai bune răspunsuri sunt întrebările.
Între vinovăţie şi nevinovăţie este un simplu prefix.
Poţi trăi şi fără inimă, şi fără creier. 
Cel mai mare prost este cel care nu ştie că există altul mai mare decât el.
Cel mai mare deştept este cel care ştie că există o mulţime mai deştepţi 

decât el.
Un deştept  mediu  este  mai  deştept  decât  un prost  mediu?  Depinde de 

mulţimi...
Drumul  cel  mai  sigur  între  două  puncte  nu  este,  cu  necesitate,  linia 

dreaptă care le uneşte.
Munceşte de dimineaţa până seara. Noroc că noaptea îi dărâm tot ce a 

muncit.
Motivul pentru care nu m-am căsătorit cu ea a fost acela că o iubeam prea 

mult, ca să o nenorocesc.
"Iubita mea, am mai multă încredere în tine, decât în mine!"
"Iubitule,  te-am înşelat  o  singură  dată:  data  la  care  plecai,  lunar,   în 

delegaţie."
"Cum să îmi  dau seama că spui  adevărul?" "Simplu.  Nu te mint  decât 

atunci când îţi dai seama."
"De ce nu mă scuteşti, dragule, de gelozia ta neroadă?"  "La vârsta mea, 

dragă, crezi că mai am altceva să îţi ofer?"
"Cum să te cred că îmi spui adevărul?" "Am un argument irefutabil:  Nu 

sunt politician…"
"Să  presupunem  că  sunteţi  politician.  Ce  le-aţi  promite  alegătorilor?" 

"Pământ sub picioare".
"Daţi-mi un singur punct fix în Univers, şi am să-l urmez…"
Profesorul: "Ce îmi puteţi spune despre acest subiect?" Studentul: " Ştiu 

că dacă vă întreb, îmi puteţi spune totul despre el."
Curajul se măsoară prin frica pe care o învingi.
Începe binele, prin a nu face răul.
De ce se repetă zilele şi nopţile? Ca să nu uite ce au învăţat.
Ascultă-ţi părinţii, ca să nu înveţi din propriile tale greşeli, ci din ce au 

învăţat ei, din greşelile lor, sau din ce au ascultat ei,  de la părinţii lor.

16 iunie 2011
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PANSELUŢE   POLITICE

Ţara arde, şi Preşedintele se piaptănă.
În mare, Premierul vede totul în mic.
Tăcerea este de aur. De aceea este furată cu cuvintele.
Nu poţi să umbli cu borcanul cu miere, fără să te pătezi cu ştampila secţiei 

de votare.
Unde-i unul, nu-i putere. Unde-s doi, indemnizaţia scade.
Să facem afront comun.
Chiar şi popa are nevoie de contribuţia unei babe surde.
Pensia este ceea ce pui deoparte din salariu în timpul vieţii, ca să mănânci 

din ea după moarte.
Contribuţia pentru sănătate este pomul lăudat la care cotizezi lunar, ca să 

primeşti, când eşti bolnav, aspirină în sac.
Ofer cu chirie loc de veci! Exclus, fumător!
Noaptea, toate partidele politice sunt de aceeaşi culoare.
Ţara noastră, frumoasă şi bogată, care nu are de nici unele.
Legea este egală pentru toţi, mai ales pentru cei care au făcut-o.
Avocatul este vindecătorul care face Justiţia, care este oarbă, să vadă.
Schimb haine second hand, cu mâncare second hand! Exclus intermediari!
Decât un dram de minte, mai bine un car de noroc.
Nu e prost cel care cere votul, este prost cel care îl oferă.
Pe cine nu-l laşi să piardă alegerile, nu te lasă să trăieşti.
Politica  este  ştiinţa  care  uită  trecutul,  îşi  bate  joc  de  prezent,  şi 

compromite viitorul.
Chelului, regionalizarea părului îi lipseşte.
E de mirare că orbul nu vede nici măcar întunericul.
În economia de consum, o criză nu se asumă: se consumă.
Există un singur loc în care puterea şi  opoziţia sunt  în deplin consens 

pentru edificarea Raiului pământesc: cimitirul. 

17 iunie 2011
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PANSELUŢE  (II)

Politicianul fără clopoţei, nu prinde alegători.
Recunoştinţa:  "Fă-te  frate  cu  dracul,  până  treci  puntea."  După  aceea, 

mulţumeşte-i lui Dumnezeu.
Întrebare  după  pilda  înmulţirii  talanţilor:  Dacă  banul  este  "ochiul 

dracului", de ce trebuie, totuşi,  înmulţiţi talanţii?
"Munca l-a făcut pe om." Pe unii, rari, i-a făcut chiar oameni. 
Mi-am săpat groapa de atâtea ori, încât mulţi au căzut singuri în ea.
Nu da raiul copilăriei din mână, pentru iadul maturităţii de pe gard.
Am uitat de atâtea ori ce am uitat, încât nici nu vreau sa îmi mai aduc 

aminte.
Iuda: Vând avantajos vieţi vândute la viaţa mea.
Petru: Cred, Doamne, în Tine! Dar parcă auzii un cântat de cocoş?!
Peştişorul de aur: - Şi acum, pentru că mi-ai salvat viaţa, cere-mi să-ţi 

împlinesc trei  dorinţe! – Bine: eşti  atât  de generos: eu sunt modest,  îţi  cer o 
singură dorinţă: ori de câte ori am vreo dorinţă, să mi-o îmdeplineşti!

Şi acum, a spus Sfânta Vineri fetei moşului,  alege din lăzile pe care le 
vezi, pe cea care îţi place, şi ia-o cu tine acasă. Dar fata moşului ştia că trăieşte 
la ea în ţară. Unde toată lumea e hoaţă. Cum să ajungă ea cu o ladă din cele 
frumoase, acasă, fără să îi fie luată, legal, sau nelegal, de hoţii cei liberi, care 
ajung, în mică parte, în închisori, sau cei din palate, care nu ajung niciodată? Şi 
a ales lada cea mai sărăcăcioasă. Măcar, dacă îmi va fi furată şi asta, nu o să îmi 
pară rau. Sfânta Vineri, care ştia gândurile oamenilor, a admirat înţelepciunea 
fetei, i-a dat lada, şi fata  a ajuns cu lada acasă, a deschis-o, şi din ladă au ieşit, 
în ograda moşului,  toate bogăţiile,  pe care şi  fata,  şi  mosul,  le-au îngrămădit 
înapoi în ladă, şi fata i-a înapoiat-o Sfintei Vineri.…"Să ajungă undeva, unde nu 
se fură, măicuţă!"
 Modernitate: Hoţul neprins, face analize de virtute.

Nivel înalt: Managerul este persoana care, pentru a obţine profit, nu ezită 
să aducă nici mana, nici gerul. 

Lumea se împarte în două feluri  de proşti:  deştepţi,  şi  cei care suportă 
consecinţele. 

Conferinţă despre adevăr: V-aş mai minţi, dar, nu înainte de a vă spune 
adevărul, închei.

29 iunie 2011
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TOCANĂ DE DUDE

Mi-aş da şi viaţa pentru o idée. Dar nu am  niciuna.

Sinceritate: Viaţa, pe faţă, arată ca întoarsă pe dos.

Cum aş putea fi fidel lui Dumnezeu, când nu îmi pot fi fidel nici măcar mie?

Cei mai umili, fideli, şi credincioşi robi, mi-au fost bunicii şi părinţii. La rândul 
meu, le-am fost cel mai semeţ, rătăcitor, şi nerecunoscător Rege.

Buna creştere este ca memoria: te lasă, dacă o laşi.

Viaţa este o oglindă în care, privind, este imposibil să nu roşeşti.

Primul cuvânt rostit de un copil este numele celui care l-a creat: mama.

 

Autobiografie: Viaţa scrisă în maşină.

Automobil: Ceva care este mobil chiar si atunci când stă pe loc.

Reforma este un parastas de la care sunt daţi afară cei care nu se grăbesc să 
fure agoniseala celui decedat. 

Viaţa este un ocean care se varsă într-un izvor.

Politeţea este fair-play-ul de a-ţi ceda locul celui care te calcă în picioare.

29 iunie 2011
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CIOSVÂRTE DE PECIE

Aruncă, totuşi, mărgaritare, măcar cele ale  cuvintelor bune şi frumoase, 
şi la porci. Sunt şi ei, oameni.

Trăim vremuri  în care a spune NU înseamnă să rişti  să nu îţi  asculte 
nimeni argumentaţia. Atunci nu spune, măcar,  nici da. Spune asemeni moţilor: 
Ie… 

Dacă obrazul subţire, cu cheltuială se ţine, un obraz gros nu este, mai 
ales în condiţii de criza, mai eficient şi mai economicos?

Nu călca peste cadavre! Calcă peste muribunzi!

Nu este numaidecat  adevărat  că fiecare angajat poartă în raniţă bastonul 
de pensionar…

Pornind de  la  ideea  că  numai  boul  este  consecvent,  înţelegem de  ce 
consecvenţii sunt priviţi ca nişte boi…

Dacă cel mai deştept cedează primul, se pare că  toate războaiele au fost 
câştigate de proşti…

Când ţi se propune ceva, nu accepta sau refuza imediat. Spune: mă mai 
gândesc… 

Un înţelept nu va arunca niciodată o piatră în baltă, pentru că  dacă o 
face,  ar sări  alţi   zece înţelepţi  şi  nu ar putea să o scoată.  Şi aşa,  raţionează 
înţeleptul, generalizând până la n pietre aruncate, balta s-ar revărsa şi ar produce 
inundaţii…

29-30 iunie 2011
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 PIURE DE CORCODUŞE

Cei care nu învaţă nimic din trecut şi prezent, predau viitorul.

Cei  nerăbdători  să  îşi  facă  opera,  încep  prin  a-şi  mai  îngropa  odată 
predecesorii.

Rabdă, ca să fii răbdat.

Mor, deci exist.

Dacă frica păzeşte pepenii, vă imaginaţi ce groază păzeşte o avere.

Pacea construieşte premisele războiului; războiul, premisele păcii.

Chiar dacă nu te duce nicăieri, înţelepciunea stă pe loc cu tine,  peste tot.

Câştigul prostului este o pagubă mai mare decât paguba înţeleptului. De 
aceea se spune: "decât cu un prost la câştig, mai bine cu un înţelept, la pagubă."

Economiştii  au încă obiecţii teologice pentru că la învierea lui Lazăr, 
vindecarea orbului, înmulţirea pâinilor, peştilor şi vinului, şi atâtea alte servicii, 
Iisus nu a achitat   Taxa pe Valoarea Adăugată. 

Nu-l duce mintea: nici măcar până la Caracal.

Grăbeşte-te încet: altfel carul în care eşti, iar se răstoarnă la Caracal.

Carul cu proşti s-a răsturnat la Caracal pentru că buturuga mică răstoarnă 
carul mare.

În urma cercetărilor mele asupra  credinţei, nu ştiu ce să mai cred. Dar 
dirijez cercetarile în aşa fel încât să cred.  Altfel, ar trebui să cred numai în mine. 

4 iulie 2011
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CIULAMA DE MERE PĂDUREŢE

Un câine care latră la tine te înţelege mai bine decât un semen care te muşcă.

Chiar dacă Dumnezeu ar fi un păcătos, ce te împiedică să Îl sfinteşti prin viaţa 
ta?

Oare păsările poliglote pe ce limba mor?

Aşa cum Divinitatea Te iartă, şi ia asupra Sa, păcatele tale, e frumos să o ierţi, şi 
să iei asupra ta păcatele Ei, chiar dacă sunt imaginare.

Triunghiul  este  patrulaterul  cu  toate  punctele  egal  depărtate  de un  punct  fix 
numit şi maniac. 
 
O figură geometrică este simetrică dacă îţi dă, să-i dai.

Crede, dar fii pregătit de tot ce este mai rău.

Marea majoritate a oamenilor civilizaţi   sunt animale civilizate.

În timp ce viaţa te învaţă o viaţă "ex nihilo, nihil" (din nimic, nimic nu iese ), 
şcoala te învaţă, adesea, mai mult de 10, sau 15 ani, cum să faci nimic, din bani.

Doamne, cum aş putea să Te refuz, când mi-ai pus aer condiţionat în nări?

Minciuna are picioare scurte şi întotdeauna o ajunge din urmă adevărul, fireşte, 
dacă acesta nu are picioarele şi mai scurte.

Au pornit de la lingură şi furculită, şi au ajuns la cuţite.

Peştele  către  o  paraşută:  Nu  uita  să-i  spui  înainte  ca  în  preţ  nu  intră  şi 
deschiderea…
 
- Iartă-mă, n-am să mai fac.
- Şi dacă mai faci, ce să-ţi fac?
- Să mă ierţi…

- De ce mă superi tot timpul?
- Mi-e teamă să nu te plicitisesc...
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Cine nu învaţă să spună "nu" iubitei, îi va spune şi la căsătorie, tot "da".

Am trăit foarte rău cu el.  Mă lasă să fac ce îmi trece prin cap. Şi nu făceam 
absolut nimic.  

Ea, încercând să pună un ştecher în priză, şi nereuşind: Nu pot ! E cumplit!
El, către ea: Acum ai văzut şi tu  cu ce se confruntă, pe întuneric,  un bărbat!

La piaţă: 
Clientul: Un kilogram de democratie şi libertate, vă rog!
Vânzătorul: Ne pare rău, democraţia nu se livrează decât la nebunii agresivi, iar 
aceştia nu pot fi lăsaţi în libertate! 

Nu te culca pe o ureche! Culcă-te pe amândouă!

Unui clarvăzător în ţara orbilor:
- De ce faci, tot ce faci, atât de bine?
- De pomană.

Smerenia este calitatea de a-i atribui lui Dumnezeu nu numai binele pe care ţi l-a 
făcut, ci şi  binele pe care ţi l-ai făcut ţie, fără să meriţi vreunul dintre ele.

După moarte, nu mai poţi face nimic din ce poţi face în timpul vieţii, Rai.

Cuvântul, ca şi înţelegerea, nu îl faci, ci îţi vine.

Dumnezeu este un bun comun, privatizat, din care rămâne clipă de clipă tot mai 
puţin,  datorită dărniciei celor care şi l-au însuşit, ca pe un merit personal, şi asta 
pornind de la fericita premisă că recunosc că mai există.

Între arme, muzele tac, pentru că ştiu că în rostirea adevărului, tăcerea e de aur.

Când ai luat, zadarnic, o mulţime de lovituri în piept, care ţi-au strivit sternul, nu 
îţi mai rămâne decât să dai din coate.

Când nu mai ai nicio soluţie, treci la altă problemă!

Teme-te  de  greci  când  îţi  fac  daruri!  Îţi  oferă  câte  un  nimic,  şi  îţi  bagă 
democraţia în cetate!

5 iulie 2011
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TOCHITURĂ DE MOŞMOANE

"Ultimii vor fi cei dintâi" pentru că "peştele, de la cap se împute".

S-ar cuveni ca învăţământul să utilizeze ca metodă de predare, nevoia care îl 
învaţă pe om.

Dacă primeşti o laudă, întoarce şi celălalt obraz.

Un răufăcător:
- Oneroasă instanţă, sunt onorat că mă aflu în compania dumneavoastră…
 
Marile salturi ale omenirii s-au făcut prin metoda  paşilor mărunţi…

"Un drum de o mie de leghe începe cu un singur pas", spunea Confucius. Astăzi, 
acelaşi drum începe cu un singur contact de cheie…

Deşi întotdeauna e loc de mai bine, să ne mulţumim cu puţin.

După ce că mi-a făcut zile fripte, mi le-a mai şi mâncat...

Dacă te legi la cap când nu te doare, nu uita că adevărul merge cu capul spart.

Oamenii se împart în oameni şi oameni.

Mulţimea vidă este inclusă în orice cap.

Când îţi este indispensabil un capac, şi nu îl ai, fă un lucru care pune capac la 
toate.

Ce îţi place cel mai mult?
Cel mai mult îmi place să nu am de-a face cu nimic din ceea ce nu îmi place.
Ce nu îţi place?
Nu era mai simplu să mă întrebi ce îmi place  mai mult?

Există jocuri în care un gol valorează mai mult decât  tot preaplinul.

Şi furnicile au ridicat piramide.

- John!
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- Da, domnule!
- Nu uita să mă trezeşti când am terminat de citit ziarul Times!

Cea mai frumoasa masă este aceea în care eşti şi plătit ca să mănânci. 

Un credincios:
- Sunt cel mai netrebnic om de pe pământ. Sunt convins că mă veţi ajunge, şi mă 
veţi şi depăşi…

"De cel Călare să nu-ţi fie milă când îi atârnă picerele!"
- De ce ?
- După ce că e călare, îi mai atârnă şi picerele…

Cine aleargă după doi iepuri, nu ştie de unde îi sare în braţe al treilea…

Doinele şi baladele sunt denunţuri anonime, din popor…

Ghicitoare:
Cine zice, şi nu e ?
( cuvântul)

Meseria este o brăţară de aur care se fură. Ăştia sunt meseriaşii din ziua de azi…

Obiectele perfecte ucid oamenii perfecţi…

Buruienile sunt mai viguroase decât culturile…

Culmea flerului:
Să prinzi un şoarece cu mâţa-n sac.

Gospodarul îşi face din leagăn, coşciugul.

Dumnezeu îi ajută ireproşabil pe cei care se ajută singuri.
Pe vremea copilăriei mele, bunicii spuneau copiilor: Spune poftim!, nu Ce?
Azi, s-ar mulţumi dacă copiii ar spune, măcar, Ce? , nu Ce aia a mea vrei?

Când deschizi gura, gândeşte-te dacă nu e mai bine să rămâi filozof.

Din păcate, nu urma, ci turma alege.

6 iulie 2011
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IAHNIE DE URZICI

Culmea confuziei:
Să arunci mărgăritare la porci, şi porcii să ţi le arunce înapoi.

Somaţie:
Predaţi-vă! Ne-aţi învins!

Culmea cicălelii:
Să baţi un cui la cap.

Culmea restului:
Să nu dai nici doi bani pe el.

Urare pentru un olog:
Mergi sănătos!

Unui ciung:
- Şi acum,  să ne dăm mâna frăţeşte!

Urare unui condamnat, la execuţie:
- Multă baftă!

Urare unui ceasornicar, la anul nou, zi de naştere, etc:
- Să vă aducă ceasul, ce n-aduce anul!

Urare unui   anume preşedinte într-o continuă criză de bani:
- Măcar vânt la pupa!

Formula de apel la adresa  unui  prim-ministru mic de statură:
- Excelenţa voastră, Stimate Domnule Aviator,…

Apelativ didactic recomandat de Uniunea Europeană, la adresa unor porci:
- Să vă crape obrazul de ruşine…

Recomandare UE, despre ce să facă ţăranii, după ce au asomat porcul:
Întoarceţi-l şi pe obrazul celălalt…

Cea mai bună întrebare, pe adresa Guvernului, când aveţi o nevoie:
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- Aveţi o hârtie?

Ce spun utilizatorii fideli ai paraşutelor:
- Miroase a peşte!…

Ce îi spune calul, vizitiului:
- Unde nu e cap, vai de picioare!

Testamentul unui decedat, în urma unei boli:
Las întreaga mea avere vrăjitoarei care m-a tratat, care a scos diavolii,  aurul, 
argintul, şi a scos  şi  sufletul din mine…

Ce spun urşii care vin din păduri, să demonstreze la oraş, în faţa prefecturilor:
- Puteţi să ne vindeţi şi pielea, nu renunţăm la dreptul sacru la hibernare!

- Cum trimiţi toţi copiii la culcare, într-o ţară săracă?
Le spui: Vine şeful!

Legea talibanului:
Ochi cu ochi, se scoate!

Urma alege doar ce a mai rămas. În general, nu prea mai rămâne nimic.

Îndemn unui orb:
Ţine-te pe urmele mele...

Definiţia patriotismului:
Ce mai rămâne, după ce nu mai rămâne nimic.

Culmea succesurilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie:
Să prinzi un angrosist cu ocaua mică.

Culmea justiţiei:
Să furi cu legea în mână.

Urare unui acrobat care merge pe sârmă:
- Fir întins!

Deviza chelnerilor care se servesc din bugetul de stat:
- Nu primim bacşiş!

Lenea e cucoana mare. Şi are atâţia invitaţi la talk-show!...
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Elefantul, către un purice care l-a pişcat:
- Ochi pentru ochi, şi dinte pentru dinte!

Astăzi, ca de o viaţă, de altfel,  încoace, iar apărem în faţa televizorului...

Deviza modernităţii:
Cine are bătrâni, să  asculte, şi să-i eutanasieze…

Cu cât se scumpesc preţurile, cu atât burţile rămân la acelaşi preţ.

Ar fi o tragedie să fim nemuritori. Nu ni s-ar mai recunoaşte geniul…

Dacă toţi oamenii ar fi sănătoşi, doctorii s-ar apuca, ca să nu moară de foame, să 
ne ghicească viitorul...

Cele mai liniştite ape, nu au apă.

Culmea frecţiei:
Să te tragă curentul.

Cotele apelor Dunării, la Ministerul Dezvoltării şi Turismului:
"Dunărea în creştere la Joseni. La Paris, staţionar."

Întrebarea comună a miilor de elevi care au căzut la examenul de bacalaureat, în 
2011:
- Şi care-i treaba? Se compară Gheba cu Eba?

7 iulie 2011
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SOTE DE BARABULE

URGENT! VÂNZĂRI-CUMPĂRĂRI:
 
Ursul:
Vând labă la mâna a doua.

Sfaturi de criză:

Nu da păsăroiul din mână, pentru păsărica de pe gard.

Folosiţi balonaşele şi pe o parte, şi pe cealaltă.

Dacă nu aveţi nici măcar răbdări prăjite, consumaţi şi zile fripte.

Dacă nu aveţi apă la toaletă, puteţi folosi şi lapte.

Consumaţi criza în mod moderat, să ajungă la întregul stat.

Când nu mai aveţi nici aer, mai aveţi, totuşi, aproximativ două minute.

Mai scoateţi ceva să mâncaţi şi din creier, nu vă dedulciţi numai la rahat.

Măturatul pe casa scării vă poate oferi delicii culinare la care nici nu aţi visat.

Apelaţi  la  serviciul  telefonic  gratuit  cu  numărul   minus  1  numai  în  caz  de 
urgenţă.

Nu vă faceţi griji în ce veţi merge încălţaţi; pentru cei în situaţia dv.  există la 
preţuri modice toate numerele de pantofi cartonaţi.
 
Rugaţi-vă neîncetat. Să nu fiţi daţi afară. De stat.

Postitul în grup este recomandat  economisitului de unul singur.

Rugaţi-vă încă odată neîncetat. Dacă proprietarul a decedat, cine mai are banii şi 
puterea să anunţe deratizarea? 

Daţi din baston la intersecţii. Pe chestia asta unii au mai luat şi bani.

Cântaţi din fluier. Până la urmă trebuie să vină şi oile…
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PASTRAMĂ DE LOBODĂ

Între proletcultiştii comunismului şi proletcultiştii democraţiei, diferenţa constă 
în acelaşi număr de degete pe care le numără.

Culmea democraţiei:
Să îţi alegi călăii din patru în patru ani.

NATO în Iugoslavia, NATO în Afganistan, NATO în Libia, NATO în etc…:
Scopul scuză cadavrele.

Întrebare:
Ce este omul?
Răspunsul unui teolog occidental, la radio Erevan:
O pagubă. Colaterală.

Legea Taliobanului:
Ochii pentru ochi, dinţii pentru dinte.

Întrebare la radio Erevan:
Ce este valoarea?
Răspunsul în spiritul valorilor occidentale:
- Pe foc cu foc, sau pe automat?

Întrebare adresată în  2011, unui student:
Ce faci după ce vei termina facultatea?
Aplic practic tot ce nu am învăţat.

Întrebare adresată unui elev:
Ce vrei să te faci în viaţă?
Militar.
De ce?
Îmi place să calc peste cadavre.

"Dacă popoarele ar şti cu câtă inconştienţă sunt conduse, ar înnebuni de groază", 
spunea Bismark, Cancelarul Germaniei. De atunci până în ziua de azi, psihiatria 
a evoluat: a lăsat nebunii în libertate, şi a închis în clinici cazurile mai uşoare.

 -Timpul le vindecă pe toate.
- Cum?
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- Le uită.

Să nu-ţi faci chip cioplit. Fă-ţi piramidă necioplită.

Un orb:
Să vedem şi partea plină a paharului.

Cuvântul normalitate derivă, poate, şi de la normă. Tragedia este că în ziua de 
azi normele nu mai au nicio normă.

Pentru copii:
Este gresit să credem că ursul, atunci când pronunţă cuvântul "Mor!", se plânge 
că moare. Studii recente au descoperit că , de fapt, ursul este un vorbitor nativ de 
limba engleză, şi cere şi el, ce vrea tot englezul: "More!", adică:"Mai mult!".

Este involută zicala: măsoară de două ori, şi taie odată. Azi, există războaie ( şi 
economice!), în care se taie de nenumărate ori, şi nu se măsoară niciodată.

Cuvântul Pace calcă atât de rău complexele militare pe bătături, încât chiar şi 
muzele, între arme, tac şi taie în carne vie…

În atenţia  proletcultiştilor  drepturilor  animalelor,  prezint  dovada discriminării 
inumane a cămilei:
"Şi-a luat-o pe cocoaşă…"

Cea mai fericită sărac cu duhul fiinţă este măgarul, căci duce, şi nu ştie ce duce.

- John!
- Da, domnule!

- Balonaşul acesta este al meu?
-  Nu,  domnule!  Dumneavoastră  o  aveţi  foarte  mică,  şi  balonaşul  este  foarte 
mare!
- Înseamnă că instalatorul iar şi-a folosit păsărica ca să desfunde canalizarea!

8 iulie 2011
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SARAMURĂ DE PĂDUCELE

În ultima vreme, dau bună ziua la tot mai multe căciuli, ai căror posesori - care 
au, în atâtea ocazii, atâta gură – tac mâlc.

A dat norocul peste el: a călcat într-o balegă.

Cum recunoşti un subaltern harnic, de unul leneş: după plocon.

Ce faci pe câmpul de luptă, când nu mai ai nici gloanţe, nici baionetă: ataci la 
tupeu.

Dacă te uşurezi împotriva vântului, să nu te mire că eşti trimis în misiuni de 
supravieţuire în deşert.

Când nu ai loc de nesimtiţi, lasă totuşi loc de bună ziua.

Un ofiţer, către trupă:
- Mă, să-i mâncaţi pe inamici, să rupeţi carnea de pe ei, la atac, aţi înţeles?

Un soldat:
- Muieţi-s inamicii?

Dacă câinele care te latră, ar mai şi muşca, ar mânca rahat cu gura plină.

Întrebarea unui soldat fumător, la întâlnirea cu un inamic:
- Aveţi un foc?

Ce strigă un soldat care asaltează un cuib de mitraliere:
- Nu stricaţi orzul pe gâşte!

Din două rele, nu alege niciunul. Poate apare vreo virtute mai mică.

Dacă hunii nu ar fi văzut în viaţa lor măgari, şi măgarii le-ar fi ieşit înainte la 
asediul Romei, azi s-ar fi spus: "Tot măgarii au salvat Capitoliul!"

I-am da Cezarului, ce e al Cezarului. Dar cămaşa ne e mai aproape, fiecăruia, de 
propria piele.

Nu face nici ce face, nici ce zice popa. Fă ce face şi ce spune Dumnezeu.

Desdemona:
28



- Iartă-mă,  Othello!  N-am  să-mi  mai  brodez  niciodată  monograma  pe 
batistă!

Lasă lumea în boii ei. Dacă te opui, sunt prea mulţi, şi te vor împunge.

9 iulie 2011
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SARMALE CU SIFON

Cunoaşte-te pe tine însuţi, şi te vei stăpâni mai ca lumea.

Rău cu rău. Dar ce rău cu mâţa blândă care zgârie rău.

Când toţi au intrat în rahat, el a ieşit de acolo cu obrazul curat.

Numără şi tu pe degete!
Degetul gros, arătător, inelar, mijlociu, degetul mic...

Cu ce zicere a ajuns Bula milionar în dolari, şi premianţii din clasa lui, şomeri:
"Să mă ajute şi pe mine un coleg!"

Popa, către un credincios:
Să împărţim, frate, şi supărările, şi necazurile!

Ce scrie pe soclul Trădării:
" Semper fidelis!" ( Întotdeauna, fidel!)

Ce scrie pe soclul Uitării:
Copiii şi nepoţii în veci nu te vor uita!

Toţi oamenii sunt nişte Iude. Mă consolează numai gândul că sunt cea mai mare 
dintre ele.

Nu există nici trebuie, nici nu trebuie. Există numai "Încerc".

Culmea recunoştinţei:
Să ajungă până la genunchiul broaştei.

10 iulie 2011
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OREZ CU ŞOAPTE

În fiecare cioară există o privighetoare latentă.

Dacă nu voi vorbi eu, vor face aluzii cimitirele.

Gardianul, către un deţinut:
Măi, omule, dar încuiat mai eşti!

O papagăliţă, către papagal:
- Nu umbla cu cioara vopsită!

Culmea succesului în literatură:
În locul operei, să ţi se publice o amplă biografie selectivă.

Culmea succesului în orice domeniu:
CV-ul să fie mai amplu decât opera.

Culmea ruşinii:
Să-ţi fie ruşine şi de umbra ta.

Să spui hop nu după ce ai sărit şanţul, ci numai după ce ai calculat atent 
momentul cel mai propice  afirmării tale profesionale.

Să nu laşi lucrul de pe o zi, pe alta. E politicos şi cavaleresc să îl laşi pe 
altul.

Culmea succesului unui om cinstit şi modest:
Să o pună de mămăligă.

Justificarea unui beţiv care s-a uşurat pe el:
"Panta rei!" ( Totul curge!)

Motorul care face faţă oricărui teren:
Motorul pas cu pas.

 
O zicere  a unuia care bea cu butoiul:
Modestia este pentru ploşti.
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 Cine poate, oase roade. Cine nu, le oferă.

Culmea valorii unui mare scriitor:
Să îl citeşti şi să primeşti premiul Nobel. 

Culmea democraţiei:
Preşedintele şi parlamentul să fie aleşi cu marea majoritate a celor absenţi 

la vot.

Ce ţie nu-ţi place, altuia îi face, poate, plăcere.

Sunt rare întâmplările care fac din lucrul mare care este omul, un domn. 

Dacă ne-am da seama ce fericiţi suntem când nu ne lipseşte nimic vital, 
am trăi, încă de pe pământ, în Rai. 

12 iulie 2011
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CIORBĂ DE VORBĂ

La Organizaţia Fiinţelor Unite:
Ierbivorele  au  cerut  economie  ecologică.  Leii  şi-au  impus  punctul  de 

vedere prin forţa spiritului : economia de consum. 

Abia după ce vecinul s-a pus capră, s-a bucurat şi a zis: Să moară şi capra 
vecinului.

Popa vorbeşte foarte puţin, pentru că ştie că vorba lungă e sărăcia omului.

Politicianul vorbeşte foarte puţin, şi el, pentru că ştie că viaţa este scurtă, 
şi la obiect.

Numai săracul vorbeşte mult, pentru că ştie că omul care vorbeşte mult, 
mănâncă puţin.

Dacă  munca  nu  produce  mai  mult  decât  consumă,  şi  asta  în  termenii 
resurselor  neregenerabile,  nu  monetari,  putem spune  că  lenea  face  adevărate 
minuni.  

Dacă nu avem nicio certitudine că ne vom naşte, de unde atâta siguranţă 
că vom muri?

Discurs în camera fetiţei mele:
Să trecem la următorul punct de pe dezordinea de zi.

Din Codul  bunelor  maniere  pentru  politicieni,  mai  ales  pe  vremuri  de 
criză:

Nu e frumos să vorbeşti cu gura plină.

Îndemn pentru subalterni:
Serveşte, ca să fii aservit.

O culme comunitară:
Detinuţii sunt plătiţi, şi oamenii liberi fac muncă voluntară.

O a doua culme comunitară:
Toţi de la unul, unul pentru toţi.

A treia culme comunitară:
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Toţi de la stat, fiecare pentru sine.

A patra culme ( statală ):
Dă-mi, să-ţi iau.

A cincea culme ( mondială ):
Peştele cel mare îl inghite - democratic - pe cel mic. 

Cunosc un om care seamănă vânt, şi nu culege decât vânturi…

Putem vorbi  despre opoziţie,  cât  timp are,  în fapte,  nu în cuvinte,    o 
poziţie, măcar..

Hoţul  fuge mai  repede decât  păgubaşul;  aşa  se face că dacă ţi  se  fură 
haina, degeaba alergi să îi oferi hoţului şi cămaşa…

Foarte usor să  confunzi pe cel care îşi dă aere, cu acela care îţi oferă 
vânturi…

22 iulie 2011
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FIDEA CU PERDEA

De câte ori, în implacabilul joc de şah al istoriei, Regele nu a primit mat 
de la propria Regină?

Culmea victoriei:
Să fii un învingător al cauzelor pierdute.

Sunt oameni care nu se mai satură să faca totul pentru semeni, şi alţii care 
nu se mai satură să nu facă nimic pentru ei.

Când nu se mai munceşte, minus valoarea rezultată se numeşte reformă.

Cuvântul Domnului ţine de foame, dar numai aceluia care îl mănâncă.

 Dacă  îngerii  se  vor  travesti  în  demoni,  şi  demonii,  în  îngeri,  numai 
sinceritatea ta îţi mai poate salva identitatea.

Numai  cei  care zboară,  riscă să  îşi  frângă gâtul.  Cei  care se  târăsc au 
securitatea asigurată.

Noaptea, chiar şi luminile pot fi momeli ale întunericului.

- Stai! Cine eşti?
- Dumnezeu!
- Parola?
- Numai după moarte, fiule!

Ce naşte din pisică, mănâncă numai produsele "Whiskas"…

Pe crucea unui avar, care nu a dat nimic, nimănui:
" Averea marelui Filantrop a fost împărţită tuturor celor care au refuzat-

o."

Pe crucea unui avar ciung:
"A dat tuturor mâna lui lipsă, de ajutor."

Panegiricul unui filantrop:
"A împărţit tuturor tot ce îi lipsea."
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Era atât de politicos, încât chiar şi atunci când a fost pus în groapă, s-a 
ridicat şi a spus: "Doamnelor, domnilor, după dumneavoastră!"

Revoluţia este o mişcare în care o mulţime de oameni îşi schimbă soarele 
în jurul căruia se rotesc. 

Dumnezeu a creat omul după chipul şi asemănarea sa: de aceea, nu mai 
vezi chip şi asemănare de om, în ziua de azi.

Dacă  îţi  iese  pe  gură  un  porumbel,  de  unde  ştii  că  nu  este  chiar 
porumbelul păcii?

24- 26  iulie 2011
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CALMANT CU CALMAR

Axis Mundi:  Unii huzuresc de dimineaţa până seara ca să ridice WC-uri 
colosale, şi să plătească dobânzi la creditele antamate,  în hârtii scumpe. Alţii 
muncesc din zori până-n noapte să multiplice aceste  simple  hârtii de şters la 
fund. 

"Nimeni nu este deasupra legii."!  Legea este sub înălţimea unora!

Chiar şi cei care nu o scot la socoteală, ies, totuşi,  la  liman.

Ziua, proştii ca noaptea devin  adevărate faruri.

Nu  operele  lăsate  în  urmă  de  un  om de  valoare  sunt  inestimabile,  ci 
lectura lor. 

Noua Ordine Mondială:
Aţi greşit: Noua Ordine nu pune carul în faţa boilor. Pune  boii în faţa 

boilor!

Cel mai bun medicament este cel de care nu ai nevoie.

Codul Straniilor Maniere:
Paştele Cailor fiind un eveniment care tinde asimptotic la infinit, nu se 

recomandă,  totuşi,  folosirea urării:  "Să trăiţi  până la Paştele Cailor!",  aceasta 
inducând  omului  care,  intuitiv,  trăieşte  cu  sentimentul  că  este  nemuritor, 
sentimentul unui  fatidic sfârşit nedorit. 

 Zicala  "Ulciorul  spart  nu merge  de  multe  ori  la  apă"  face  praf  legea 
inducţiei matematice, care afirmă că dacă un ulcior  spart merge odată, de 2 ori, 
de 3 ori,  de n ori la apa, şi merge şi de n + 1 ori, va merge întotdeauna.

Greşelile  mici  pe  care  le  faci,  plătite  din  buzunarul  tău,  sunt  foarte 
scumpe, greşelile mari, plătite din buzunarul altora, sunt ieftine.

Ce vede un cizmar când priveşte mai sus de sanda?
Bareta sandalei. 

De ce trecem, ca pietoni,  numai pe zebră, şi nu trecem şi pe tigru?

26 iulie 2011
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SURCEL LA PROŢAP

Uneori, nici nu ştii pe ce calci. Cadavrele sunt acoperite cu lauri.

Când ai o armă de foc  în mână, şi semenul  tău năvăleşte să-ţi dea cu 
ghioaga în cap, iubeşte-ţi aproapele, dar apasă pe trăgaci.

Numitorul comun îi aduce, încet, încet, pe toţi, la aceeaşi groapă.

Dacă ai primit un obuz în cap, întoarce şi celălalt obraz.

Nepătrunse sunt căile Domnului. De aceea sunt rari cei care se încumetă 
să pătrundă pe ele.

Lumea e plină de ostaşi ai Domnului, cu coarne.

 Dumnezeu îşi decorează şi generalii, şi soldaţii, şi duşmanii, cu aceeaşi 
medalie: viaţa.

Nu ridica glasul. Mai bine coboară-l. Vor ciuli urechile să te audă.

Diferenţa  dintre  slujitorii  farisei  ai  lui  Dumnezeu,  şi  Dumnezeu,  este 
diferenţa dintre stăpânii Lui, şi rob.

Adevărul este în vin. Dar cunoscătorii spun că se află tocmai pe fundul 
butoiului.

Decât mult şi prost, mai bine mult şi bun.

Nu am bani destui pentru lucruri ieftine, spune englezul.
Nu am bani destui nici măcar pentru lucruri ieftine, spune calicianul.

 Ce păcat că de-abia când mai ai puţin timp de trăit, viaţa ţi se pare aşa 
cum este de la  început: atât de frumoasă.

Dacă  obezii  lumii  ar  da  surplusul  lor  de  hrană  muritorilor  de  foame, 
Dumnezeu s-ar mai întrema. 

Unii visează să ajungă la stele. Alţii se roagă să nu ajunga stelele, la ei.

Anunţ  în metrou:

38



- Următoarea staţie are peronul pe partea cealaltă.

O stewardesă, în avion:
-  Căpitanul  navei  vă  anunţă  începerea  operaţiunilor  de  aterizare.  Vă 

rugăm să vă încheiaţi testamentele de siguranţă.

Discursul Primului nostru Ministru, pe Titanic:
- Stimaţi călători, ne scufundăm! Vă rugăm insistent să vă puneţi centurile 

de siguranţă!

Noua Definiţie DEX a ţiganului:
Erou  şi  cetăţean  absolut  onorabil,  de  pe  urma  muncii  căruia  trăiesc 

comunităţi întregi de pământeni nevoiaşi.

 
27 iulie 2011
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SALATĂ DE VÂNTURI

Banii nu aduc fericirea, ci extazul!

Decât bogat şi falit, mai bine sărac şi prosper!

Inculpat,  pentru  fapta  ta   oneroasă,  eşti  condamnat  la   viaţă,  cu 
suspendare!

Culmile realizărilor gogovernărilor postcomuniste:
s-au donat ologilor mari cantităţi de încălţăminte de marcă;
s-au oferit  ciungilor mănuşi de cea mai bună calitate;
s-au  oferit  orbilor  ochelari  de  vedere,   şi  ochelari  de  soare,  din  sticlă 

financiară mată;
s-au creat cetăţenilor milioane de locuri de muncă în domeniul Şomajului.
S-au  eradicat  toate  bolile  profesionale,  prin  eradicarea  profesională  a 

profesiilor;
S-a  eliminat  pedeapsa  cu moartea,  fiind mult  mai  eficace  pedeapsa cu 

viaţa.
Cultul personalităţii a fost înlocuit cu incultura personalităţilor.
Dictatura proletară a fost înlocuită cu lenea după dictare.
Uniformele şcolare au fost înlocuite cu neuniformele ţoale miştocare.
Învăţământul a murit,  şi a înviat ca învăţământ religios. Mai  păcătos.
Deviza "Munca l-a făcut pe om" a  devenit ""Dumnezeu", şi "sfinţii" lui, 

te fac om";
Pornind de la premisa că "La început a fost  cuvântul",  s-a vândut,  din 

economie, tot ce era în plus. De  nu s-a mai  găsit nici  cuvântul, dacă o fi fost, la 
început. 

S-a dat afară tot, din sistemul bugetar, până când nu au mai rămas decât 
bani. Care s-au dat, şi ei,  afară.  Din ţară.

Programul: "să facem totul, pentru om, până la  ultimul leu", a devenit 
programul "Cum o da Dumnezeu".

Săracii şi-au donat toate averile lor la bogaţi.

Bogaţii şi-au donat toate datoriile ţării, la săraci.
În învăţământ: S-au construit şcoli, săli de sport, şi piscine. Dar elevii au 

rămas fără mâncare. Motiv pentru care mănâncă astăzi sport pe pâine. 
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În  agricultură(  judecând  după  starea  actuală  a  culturilor  ):  S-au  dat 
ţăranilor cimitirele înapoi. 

Cine avea două haine, a dat una la cel fără nicio haină. Dar toţi care aveau 
haine, aveau mai mult de două.  

Pe  cei  pe  care  i-au  încălţat,  greu,  comuniştii,  i-au  descălţat,  uşor, 
postdecembriştii.

Nu  sunt:   apă,  ulei,  zahăr,  pâine,  căldură,  haine,  încălţăminte, 
medicamente,  spitale,  în  general,  nu  e   ce  doare.  Dar  unii  au  calculatoare. 
Concluzia gogovernărilor: Cererea de calculatoare devine din ce în ce mai mare. 

La aceste mârşave acţiuni ale duşmanilor de clasă, şi josnice tertipuri, se 
întrevede soluţia salvatoare:Pentru toti cetăţenii,  Cip-uri!( metode evoluate de 
urmărire şi control, preluate de la vechea -  bolşevică ! – securitate )

28 iulie 2011
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PRUNE MĂLĂIEŢE

Când  leneşul  a  ajuns  împărat,  prima  măsură  pe  care  a  luat-o  a  fost 
desfiinţarea muncii.

Când stahanovistul a ajuns împărat, prima măsură pe care a luat-o a fost 
reînfiinţarea sclaviei, sub numele "libertate şi democraţie, sub supraveghere şi 
control informatic".

Puternicul îţi justifică, dacă e nevoie, cu Biblia în mână, că te-a furat spre 
binele tău.

Dumnezeu e , adesea, un os,  de care trag cu dinţii haite de câini sătui.

Până la Dumnezeu, mănâncă sfinţii ce a mai rămas după ce te-au mâncat 
oamenii.

Cine vrea să împace doi semeni care îşi trag şuturi în posterior, iese dintre 
ei cu fundul roşu.

Aruncă un nebun o piatră în baltă, şi televiziunile au ştirea zilei asigurată.

- Este o investiţie cu bătaie lungă.
- În ce sens?
- în sensul că nu se va materializa niciodată.

Dacă sufletul este miezul unei scoici, Dumnezeu este un mare degustător 
de stridii.

.

1 iulie 2011
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RASOL DE SÂMBURI

Politica  împarte cu înţelepciune, prostia: o  ia de la cei care au, şi o  dă 
acelora care n-au.

A fost numit Prim Ministru al Caliciei un bine atât de mic, încât nici  sie 
însuşi nu se  ajunge. 

Politica Guvernului şi Partidelor din Coaliţia de Guvernământ a  Caliciei: 
Să dăm la toţi din ce în ce mai mult puţin.

Pesimistul  Guvernului:  Întotdeauna  se  poate  şi  mai  puţin.  Optimistul 
Guvernului: Ba se poate şi mai mult puţin.

Declaraţia Primului Ministru: Toată lumea se miră şi ne felicită pentru că 
în  ţara  noastră,  prin  măsurile  adoptate  de  noi,   Guvernul  şi  partidele  puterii 
mănâncă  atât cât poate să mănânce un om, dar se satură pentru întregul popor.  

Declaraţia Liderilor  Opoziţiei:  Când vom ajunge la Putere,  vom sătura 
întâi  Opoziţia,  din  ce  mai  rămâne,  vom  mânca  şi  noi,  iar  restul  va  fi,  în 
întregime, datoria  poporului să facă curăţenie după noi. 

Declaraţia Preşedintelui: Ha, Ha, Ha! Dacă aveam douăzeci de milioane 
de români  ca mine,  gândiţi-vă şi  voi:  Cât  trăiţi  de bine,  când puteaţi  trăi  de 
douăzeci de milioane mai rău ? Dar fiţi liniştiţi: voi munci eu pentru fiecare din 
voi!

Când sunt ai nimănui, oamenii sunt ai dracu'.

2 iulie 2011
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ŞALĂU CU GARNITURĂ DE CARTOFI

Din ciclul: Prostia care ne seduce
"România  o  duce  din  ce  în  ce  mai  rău  pentru  că  proştii  vorbesc,  şi 

deştepţii tac." ( d-na Tatoiu, tele-show Realitatea TV )

Ştiam o mulţime de lucruri  folositoare,  dar  acum  am uitat  mai  multe 
decât am ştiut.

Din  repertoriul  formaţiei  de  umor  Pro-parodia,  condusă  de  George 
Călugăru:

La ghişeu:
"- Două bilete până la Constanţa, vă rog!
- Ne pare rău, dar nu avem atât de lungi!

În autobuz:
- Nu vă supăraţi, a câta staţie este prima?
- Nu ştiu, nu sunt din localitate!

- Vă rog, a câta staţie este prima?
- A doua!

- Un bilet, vă rog!
- Unde mergeţi?
- Acasă!
- Bine, dar în ce loc?
- În locul lui tata!"

Din ciclul "Cherchez la femme…:"

Când aţi perchezitionat de sus până jos bărbatul, şi nu aţi găsit virtutea, 
căutaţi femeia…

15 august 2011

Am muncit  destul  în  concediu,  acum trebuie  să  ne  mai  şi  relaxăm la 
serviciu…
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Dumnezeu trăieşte deghizat pe pământ, sub chipul fiecărui om.
(  după  ascultarea  spectacolului  radiofonic  cu  piesa  "Masca",  de  A.P. 

Cehov)

B1TV: "… În cazul în care refuzul magistraţilor va fi negativ…"

Refuz pozitiv! Afirm negativ!

17 august 2011
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DESPRE CRIZĂ

Bogaţii şi puternicii lumii vor renunţa la o scobitoare, cei slabi, şi săracii lumii 
– la viaţă.

Lumea Întâi a Lumii va renunţa la un firicel din ceaiul de dimineaţă, Lumea a 
treia va amâna, în majoritate,  micul  dejun, la prânz, prânzul,  la cină, şi cina, 
pentru viaţa viitoare.

Criza este, de fapt, o criză de resurse, pentru o omenire tot mai  flămândă. Cel 
care nu consumă mai nimic, şi produce cât mai mult şi mai bine, va câştiga bani 
tot mai scumpi, şi mai puţini.

Nu este uimitor că în ziua de azi, nu se poate trăi, la nivelul fiecărui om, sau 
popor, şi altfel? Este cel mai convingător argument că haosul este programat 
minuţios.  Omul  trebuie  să  redevină  ceea  ce  a  fost  înainte  de  a  fi  creat  de 
Dumnezeu: o carcasă.

Aşa cum coloniştii ofereau sălbaticilor podoabe de doi bani, şi  le  luau toate 
bogăţiile – eroii civilizatori oferă omenirii maşini de kilograme de aur, avioane 
de tone de aur,  armament de munţi  de aur,  şi  locuri de muncă de doi bani, 
pentru a-i lua minţile, şi a o da dracului.

Întunericul are abilitatea de a mobila inteligenţa, ca şi prostia,  cu lumină pură.

Între înţelepciune şi prostie, diferenţa este într-o permanentă criză.

Divide  et  impera  este  un  dicton  care  lucreaza  atât  de  eficient  pe  terenuri 
mişcătoare de criză , încât mâna stângă concurează cu mâna dreaptă, ca să îşi 
sugrume propriul cap.

Pentru unii oameni, moartea este un boom. Pentru alţii, o criză.

Dumnezeu a creat omul ca să populeze Raiul. Omul a creat calculatorul ca să nu 
rămână singur în Iad.

Cum  ajuţi  un  orb aflat  la  o  mică  distanţă  de  o  prăpastie?  Urli  la  el  să  se 
grăbească!

7 octombrie 2011
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ELITE ZAHARISITE

Unii se ling pe degete de ea, alţii vomită de atâta miere în capul primilor.

Ursul este un mare consumator  local care – pentru a-şi spori profitul mierii 
furate  – impune şi recomandă altruist postul de miere global.

Nimeni nu a murit de lipsa mierii, ci doar a pâinii pe care să o întindă.

Banii  sunt  o  miere  cu  care  se  mânjesc  pe  degete  cei  care  oferă  albinelor 
libertatea şi democraţia de a rămâne cu atât cât să nu moară fără ea, de foame.

Mierea cuvântului se prelinge întotdeauna de pe sabia lui.

Economia  globală  este  o  apicultură  în  care  mătcile  sunt  în  Groenlanda, 
culegătoarele la Ecuator, străjerii în Oceanul Pacific, stupii la Polul Sud, mierea 
în Sahara, cumpărătorii  – în statele bogate şi  puternice, şi  urşii  sunt trimişi  în 
lumea a treia, să ţină cursuri de igienă alimentară, canibalilor. 

Puterea oferă întotdeauna numai lapte şi miere. Opoziţia este de vină că până la 
popor ajunge numai oţet şi fiere. Şi viţăvercea.

De ce „ce e bun, nu se ajunge?”. 
Pentru că nu caută mai nimeni, binele, nici nu ajunge mai nimeni, la el.

Ce  bucurie  să  vezi  că  albinele  fac  mierea  culegând  nectarul  florilor,  şi  nu 
îmbătându-se cu aroma inodoră a  banilor!

Dacă banii ar trebui să aibă miros, în fiecare floare s-ar deschide câte o bancă!

3 noiembrie 2011
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MURĂTURI FEZANDATE

Să nu mergi cu vremea în pas, ci în păs.

Ia, şi ţi se va da.

Înainte de a merge înainte, nu uita să arunci o privire în urmă, măcar.

Prietenul adevărat ştie ce să faca pentru tine, fără să-i ceri nimic.

Dacă mi s-ar mai oferi o angajare pe viaţă, aş alege tot profesia de om.

Pentru că nu ştii niciodată de unde sare iepurele, tratează toate direcţiile cu 
respectul cuvenit.

Viaţa se oferă gratuit, moartea costă o avere.

Există pomi care fac umbra pământului, şi pomi care fac umbră pământului, 
degeaba.

Minciuna alintă, adevărul doare.

Un ciorap găurit răcoreşte mai bine decât un aparat de aer condiţionat, defect.

În jungla modernă, degeaba ai toate calităţile, dacă nu eşti şi  prădător de elită.

Nu există libertate, ci numai libertăţi care se pun în lanţuri reciproc.

Despre ideologii ( inclusiv  democraţia ) : O singură idee călăuzitoare riscă să 
devină fixă.

În practică, oameni care nu fac doi bani, fac averi incomensurabile.

Dacă Dumnezeu ar fi creat toţi oamenii telepaţi, nu ar fi făcut să se vorbească 
despre  El  pe  cât  au  făcut  să  se  vorbească   despre  Steve  Jobs,  de  exemplu, 
invenţiile lui.

„Nu muşcaţi! Câine bun!”
2-3 aprilie 2012
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MĂMĂLIGĂ CU GOGONELE

Drama  Caliciei  constă  în  faptul   că  muncitorii  muncesc,  nu  gândesc,  iar 
intelectualii gândesc, nu muncesc.

Când nu ai bani de un pahar de vin, caută adevărul în paharul gol.

Optimistul  vede  numai  partea  plină  a  paharului,  şi  o  bea.  Pesimistul  vede 
numai partea goală a paharului, şi o aruncă.

O femeie uşoară este mai greu de întreţinut decât o nevastă grea.

Dorinţa pescarului insomniac:  Să tragă un pui de somn, măcar.

Minciuna merge pe tocuri, adevărul – desculţ.

Bărbatul  este capul familiei. Nevasta lui – creierul.

A fost suficient ca un singur om să inventeze roata, pentru ca miliarde să o 
schimbe.

După ce miliarde de oameni au făcut ceva pe lună, a ajuns pe ea şi primul 
om.

Este adevărat că nu se ştie de unde sare iepurele, dar se ştie că fuge şi 
repede… 

Filozofia groparului: Grăbeşte-te încet. Tot acolo ajungi.

Filozofia altui gropar ( sau a politicianului): Decât să mă îngroape ei pe 
mine, mai bine îi îngrop eu pe toţi. 

A fost prost de da în gropi. Acum e deştept de-i bagă pe toţi,  în groapă.

Să nu sapi niciodată groapa altuia. Să-l convingi să şi-o sape singur…

Altă dramă a Caliciei: toţi îşi fac datoria. Puţini îşi plătesc şi creditul…

Cu o singură nadă îţi  poti  atrage cea mai  teribila ură,  sau cea mai  deplină 
dragoste: cu limba.
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De la spiritul laic,  la cel religios: Salariul cel de toate zilele  - este al 
fiecăruia. Pâinea cea de toate zilele – este a noastră.

Dumnezeu îţi dă. Îţi bagă şi în sac. Îţi  bagă şi în gură. Dar de înghiţit ce 
primeşti, trebuie să înghiţi singur…

Culmea  politicii:  Datoria  externă  a  Caliciei  se  datorează  falimentului 
zilnic al săracilor.

4 aprilie 2012
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FASOLE FLAMBATĂ (FĂSUI FLAMBAT)
Evoluţia dragostei : primele simptome, temperatura, ameţeala, febra, agonia, şi 

decesul. Apoi învierea.

Oamenilor cu scaun la cap, nu li se ridică scaunul la cap.

Totuşi, Iisus a murit pentru păcatele tuturor, nu de grija tuturor…

Totuşi, şi atunci când nu a mai avut nimic de dăruit ( pomeni, minuni ), Iisus a 
împărţit tuturor, rugăciunea…

Există  săraci  în  ziua  de  azi  care  ar  dori  să  aibă  automobil,  şi  încă  nu  îşi 
permit…

Există  bogaţi  în  ziua  de  azi  care  ar  dori  să  fie  săraci,  dar  modestia  îi 
împiedică…

Asfinţit: Soarele a murit! Trăiasca Soarele!

Progresul tehnic face viaţa simplă, mai complicată - şi libertatea, mai încuiată.

Civilizaţia  a  atins  în  statele  superdezvoltate,  culmi  divine.  În  cele 
subdezvoltate, gropi abisale. 

Azi, doar îngerii păzitori mai trăiesc în pustie. 

Astăzi, arhanghelii au funcţii  CEO.

De ce se mai încuie, oare, uşile, portierele, şi seifurile,  în epoca libertăţii?

În democraţie, în cabina de votare, un geniu şi un cretin sunt absolut egali. În 
afara cabinei, în timp ce geniul face minuni pentru întreaga omenire, cretinul îi dă 
în cap. 

Imaginaţi-vă toţi oamenii, fără cap ! În ce ar trăi atunci omenirea?
În democraţie! 

Dacă nu ar exista homosexualii, bărbaţii nu ar  avea dreptul decât să asculte.

 4 aprilie 2012
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PĂSAT DE ICRE NEGRE

Oricât de bine mă veţi căuta în toate buzunarele, nu veţi găsi sufletul meu în 
ele!

Statuia Libertăţii  poartă  pe cap o coroană de spini,  în mână,  un sceptru de 
trestii, şi în spate, crucea întregii omeniri.

Pe Pământ, veţi găsi adesea Iadul - în Rai, şi Raiul - în Iad.

Totul curge! Din fericire, nu şi lichidul cefalorahidian!

Unde-i unul, nu-i putere. Unde-s doi, nevoia creşte.

Viaţa aşează cu  mult umor,  proştii - în prim-plan, şi înţelepţii – în ultimul.

O mare minune a credinţei nu este aceea de a muta un munte din loc, ci de a 
mişca un suflet.

Credinţa nu devastează bogăţiile şi resursele lumii la timpul prezent şi viitor. 
Dar cât aur, şi câte diamante nu lasă în urmă!

Despre sinceritate: Stâlpul din ochii celor din jur nu te va durea niciodată cât 
aşchia din  propriul ochi.

Dacă te-ar durea  rana pe care o faci celuilalt, ai  mai ridica vreodată sabia?

În sfinţi poţi să tragi din toate gurile de foc. Suportă tot. Răspund cu binele. 
Unei rugăciuni, măcar. Pe oamenii fără niciun Dumnezeu, ai mare grijă să nu îi 
atingi  nici cu  umbra scânteilor unei pietre, măcar. Răspund cu obuze de tanc.

6 aprilie 2012
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PASTE BĂŞINOASE

Este infinit de dificil să fii vedetă. Te scurmă reporterii şi în gaura curului, iar 
tu trebuie să ţi-o lărgeşti cât poţi.

Încet,  încet,  economia  de  piaţă  îi  transformă  pe  calicieni  în  cerşetorii  unii, 
altora.

Nu îi condamnaţi pe cei care îşi vând părţile intime: părţile lor publice nu au 
nicio valoare.

Iadul se construieşte de unul singur. Raiul e bine să fie proiectat în comun.

De  bună  seamă,  teleshow-urile  sunt  spectacole  care,  dacă  nu  ar  exista 
teleabandonaţi, nu ar avea spectatori.

Mulţimea face, poate, puterea. Nu şi calitatea.

Ce bine că dragostea nu are standarde de calitate!

Directiva Înaltului Comisariat al Uniunii Europene: Soluţia eradicării foametei 
este predarea Misticii Raţiunii Pure a lui Sfanţ tuturor celor însetaţi.

Marea majoritate a văzătorilor nu văd nici  cât un orb, măcar.

Munca deosebeşte pe om de maţ. Deşi maţul este mai inteligent în muncă.

În Calicia, speranţa de viaţă proastă a crescut până la moarte.

De  când  a  venit  noul  premier  la  putere,  prognozele  negre  ale  Institutului 
Gubernamental pe următorii cincizeci de ani, au devenit roz. 

În  raniţa  fiecărui  premier,  stă  bastonul  de  preşedinte.  Trebuie  numai  să  îl 
folosească cu zel  pe spinarea poporului…

Scopurile înalte scuză hecatombele colaterale.

Vă imaginaţi ce s-ar întâmpla dacă în cazul fiecărui om, ca şi în politică, nu s-
ar înţelege stânga cu dreapta?

 La calicieni, cel puţin, dreapta şi stânga au interese diferite: să sugrume capul.
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Viitorul Caliciei îl edifică vorba goală. Restul îl face retorica.

6 aprilie 2012
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MĂMĂLIGĂ CU UNTURĂ

Ce ai face, Marina, dacă ai avea toţi banii de pe pământ?
Mi-aş cumpăra de ei gumă de mestecat!

Dumnezeu e bun, dar nu şi nătâng.

Dumnezeu e  perfect  doar  în mintea  celor  schilozi  sufleteşte.  În mintea  celor 
întregi la suflet, e uman.

Cine n-are memorie, e trişat de viitor.

Poţi judeca măreţia unui popor, după felul in care ocroteşte animalele, şi îi este 
indiferentă viaţa oamenilor.

Poţi să fii Iov, sau poţi să fii soţia, copiii, şi animalele lui Iov.

O pildă bună scuză pagubele colaterale.

Ce fac iubeii, după moarte?
Dragoste!

  Când dă Dumnezeu faliment?
Când cer despăgubiri, iubeii… 

Cu ce poţi fi comparaţi iubeii?
Cu Universul în expansiune…

Dumnezeu a creat întâi iubeii, apoi a zis:
“Să se faca Lumină!”
Era prea târziu…

O jumătate de adevăr este mai convingătoare decât o jumătate de minciună.

Coşmarul iubeului: să plătească la judecata de apoi pentru lumea toată.

7-8-10 aprilie 2012
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COVRIGEI CU PUFULEŢI

Fiecare om este un rege, şi fiecare rege este un om.

Dacă fiecare zi a vieţii este un banchet, fiecare secundă a ei este un valet.

Ca să fie Dumnezeu, până şi Dumnezeu a trebuit să fie om.

Omul este casa lui Dumnezeu. Depinde numai de om, să nu o părăsească.

Părintele Arsenie Papacioc: “Cine fuge de jertfă, fuge de Dumnezeu.”

Iisus Hristos: “Mila voiesc, iar nu jertfa”.

Fericit cel care zboară, urmându-l pe Dumnezeu. Dar mai fericit cel  cu aripile 
tăiate, care  se târăşte, urmându-l.

Când clar-văzătorul nu vede adevărul  zilei,  cum ar putea să pătrundă taina 
nopţii?

Mila este mai puternică decât dreptatea.

Fiecare cădere şi ridicare te învaţă ce să faci ca să nu mai cazi şi a două oară, 
din acelaşi motiv, cel puţin.

Blaga   scria  că  sfinţii  din  Rai  se  încălzesc  la  flăcările  focului  în  care  ard 
păcătoşii din Iad. Voiculescu scria că, în clipa în care păcătoşii vor fi daţi focului 
iadului, primii care vor cere să facă schimb de locuri cu ei, vor fi sfinţii din Rai.

Am întâlnit odată o fiinţă netrupească, care mi-a trecut prin uşă, m-a privit în 
faţă, şi mi-a intrat  în casă. Poate că a fost un inger. Poate, un demon. Poate a fost 
sufletul meu, travestit, reîntors acasă.

- Ce se află dincolo de limitele peste care Universul se dilată?
- Nimic!
- Adică mai este  ceva!...

11 aprilie 2012
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MĂLAI CU ZEAMĂ DE VARZĂ

Ce muzică s-a scris pe acest pământ, şi ce prostii se ascultă!...

12 aprilie 2012
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DROB DE MĂLAI

Cel mai teribil duşman al convingerilor bătrânului care sunt,  este tânărul 
care am fost.

În tinereţe, aveam numai convingeri. Astăzi, am numai îndoieli.

Filozofia iubeului: dacă nu iese niciun gheşeft dintr-o revoluţie, măcar  să 
iasă un mic profit dintr-un război.

Megauniunile sunt pentru naţiuni ceea ce este ecumenismul, pentru religie.

Nimeni nu ştie mai bine decât un olog ce minunat este să alergi.

Sângele apă nu se face:  rămâne oţet.

Prima şi cea mai mare calitate a unui suporter, este să suporte.

Unii oameni  iau viaţa în piept, alţii, de piept.

Sunt un om comod: convingerile şi munca mă incomodează.

Nu dau nevasta din mână pentru păsărica de pe gard.

Omul merită tot binele care nu i se cuvine.

Şi muribunzii speră...

Şi de ce Universul nostru nu ar fi,  în fond, într-un alt Univers, o simplă 
gaură  neagră,  care  a  înghiţit  cu  lăcomie  atâta  materie,  încât  punctul  ei 
infinitezimal, a explodat, şi acum, se dilată?

Există  legi  imuabile  care,  prin  modificarea  infinitezimală  a  unei  singure 
ipoteze, devin ridicole...

16-17-23 aprilie 2012
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BERE LA CUTIE CU FLOARE DE LILIAC, şi 
CORNULEŢ CU PUNGĂ DE PUFULEŢI

Omul este un Dumnezeu muritor.

Atotputernicia, ca şi neputinţa, sunt forme extreme de handicap.

Nu ştiu ce a fost  important pe pământ, înainte de a mă naşte eu.

Există oameni care nu mint niciodată; se înşeală.

Arunc plasa  gânguritului, în minte, şi pescuiesc gânduri.

Într-un nou născut,  literele alfabetului încă nu au murit.

Caută, chiar dacă nu găseşti nimic; poate vei fi găsit…

Nu te juca cu focul; este suficient să îl aprinzi în locul nepotrivit…

Nu este nevoie să faci focul ca să iasă fum; este destul să baţi covoarele… 

La omul sărac, chiar dacă trag boii, crapă oiştea carului.

Nevoia îl învaţă pe om. Dar ce anume îl învaţă, alege omul…

Toată viaţa lui, coşmarul lui Petru era  să audă cântând un cocoş…

La  câştigarea  alegerilor,  a  intrat  în  partid  întreg  poporul.  La  sfârşitul 
mandatului, au mai rămas în partid numai caracterele. Adică, nimeni.

Toţi trandafirii poartă numele trandafir, toate lalele poartă numele lalea, toţi 
teii poartă numele tei…Ce-ar fi dacă toţi oamenii ar purta  numele  om?

23 – 24 aprilie 2012
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CAFEA CU ŞOAPTE

Este adevărat  că  lauda de sine nu miroase-a bine,  dar  dacă mi-au murit 
laudatorii...

Câinele bătrân, chiar dacă nu mai poate să muşte, măcar râde ştirb...

Nici  puricele,  dacă  nu este  încurajat  în  munca  de  supt  sângele,  nu  face 
purici mulţi...

Remarcaţi că până şi calul troian a rămas în istorie ca troian, şi nu ca un cal 
grec.

Războiul troian a fost pierdut în clipa în care Paris a dăruit mărul de aur 
unei  muritoare.

Morala din „Prâslea cel Voinic şi merele de aur”: Dacă nu te înconjuri şi 
înţepi în spini, te fură nu numai somnul, ci şi hoţii...

Mintea sare cu tine gardul, şi  te face să cazi în picioare. Norocul te ajută să 
uite proprietarul poarta deschisă.

Ce nu fură hoţii: înţelepciunea.

Ce fură toată lumea: dragostea.

De ce umblă adevărul cu capul spart?
De greu ce e de răbdat…

De ce nu are prostia, cap?
Ca să nu aibă de la ce să se împută...

24 aprilie 2012
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MONO-LOGURI DIA-LOGATE

- De ce e cartea grea?
- Pentru că au scris-o unii grei de cap...

- De ce e lumină,ziua?

- Ca să vedem ce am visat noaptea...

- De ce au oamenii, picioare?
- Ca să nu gândească cu capul...

- De ce nu mai au oamenii încredere unii în alţii?
- Pentru că nu mai trăiesc unii în locul altora...

- De ce nu mai au oamenii, cuvânt?
- Pentru că, deşi nu face nici doi bani, este bunul cel mai scump, din cer, şi de 

pe pământ...

- De ce există pe lume răutate?
- Dacă nu ar exista răul, cum am mai şti ce înseamnă aceea bunătate?

- De ce trece timpul?
- Ai văzut ce frumos arată hainele călcate? Timpul trece ca  un fier de călcat, 

peste ce am ţesut din noi, în viaţă...

- Ce a spus unul din primii manelişti ai ţării, când a primit în dar o carte:
- Fără număr! …

Ce bine că oamenii pot face fructe chiar dacă peste florile lor ninge!

24 aprilie 2012
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PORTOCALĂ CU ZEAMĂ DE VARZĂ ŞI PUFULEŢI

Politică  şi  diplomaţie:  Poţi  să  împaci  cel  mai  bine,  şi  capra,  şi  varza, 
mâncându-le pe amândouă.

Ipoteză: La drept vorbind, peştele cel mic, când este înghiţit de cel mare, are 
o singură şansă: să îi  stea în gât. Concluzie la nivel de serviciu: Staţi în gât 
şefilor  voştri.Concluzie  la  nivel  de  stat:  Staţi  în  gât  marilor  peşti,  şi 
paraşutelor lor militare şi financiare.

Concluzie de cerşetor calician: Avem numai fraţi, în întreaga lume: Fratele 
cel mare de la Răsărit. Fratele cel mare de la Apus. Fratele cel mare de peste 
Ocean. Şi Fratele nostru cel mare iubeu, care ne dă şi nouă un ban...

Deviza secolului 19: Învăţaţi, Învăţaţi, Învăţaţi!

Deviza deceniilor 1960-2005: Cheltuiţi, cheltuiţi, cheltuiţi!

Deviza viitorului: Răbdaţi, răbdaţi, răbdaţi!

 Morala este desertul lipsă la o  masă   peste care sari.

Adevărul este greu de înghiţit;  de aceea, este folosit  aproape întotdeauna 
sub formă de supozitoare.

Nu că n-aş fi  prost,  dar  modestia  mă obligă să  vă consider  un profesor 
desăvârşit al meu în acest domeniu.

Omenirea  persistă  în  prostie  cu  toată  ferocitatea  inteligenţei  ei...De  ce? 
Pentru că prostia este atât de comodă!...

Nu-mi stricaţi şi ziua de azi aducându-mi aminte că nu este ziua sfârşitului 
lumii!

25 aprilie 2012
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DECÂT ÎN MEMORIA COPILULUI MEU…

Spunându-i unui om  că nu l-aş schimba pe tatăl meu, decedat de 25 de ani, 
nici cu Iisus Hristos, omul m-a dus pe marginea gropii tatălui meu, şi mi-a 
spus: “Acesta este tatăl tău. O mână de carne care a putrezit, şi nişte oase.” 
“Nu”, i-am răspuns.” Tatăl meu este aici” – şi mi-am bătut ţeasta cu pumnul 
“Tatăl meu este în memoria mea. Asta mi-a lăsat el. Cât va ţine minte şi ea. 
Şi când nu va mai ţine minte ea, nu voi  mai fi nici eu.”

Cred că ei,  calicienii,  sunt  atât  de preocupaţi  – mai  ales  involuntar – să 
ridice un Rai pe pământ, copiilor, şi semenilor lor – încât nici nu mai apucă 
să  îşi scrie, fiecare, cronica acestui Rai. Îndatorirea aceasta de grămătic al 
Edenului  calician  revine  scriitorilor  rari,  şi  buni.  În  fiecare  carte  bună, 
regăsesc aceeaşi Baladă a Meşterului Manole, scrisă de alt păstor mioritic, 
şi aceeaşi Mioriţă, scrisă de alt Meşter Manole.   

Poţi trăi de o viaţă în Rai, căutându-l.

Sunt oameni care trăiesc nunta de piatră, nunta de argint, sau nunta de aur. 
Fericiţi cei care descoperă  – singuri, în doi, sau în cât mai mulţi – cât mai 
devreme -  nunta de mulţumire a Raiului!

Dumnezeu mi-a spus că trăiesc în Rai. Nu l-am crezut. Nu eram mulţumit 
de ceeea ce fac, în fiecare zi, pentru el. În plus, ştiam că Raiul este undeva, 
în copilăria şi tinereţea mea. Mi-am dat seama că m-am înşelat în ziua în 
care am realizat că moartea nu îţi poate lua părinţii, dacă nu îţi ia memoria 
unor clipe, măcar, ocrotite de ei - şi trăite împreuna cu ei. 
 
De câte  ori  nu s-au rugat  îngerii  păzitori,  şi  nu au vegheat  în locul  lor, 
bunicii şi părinţii?

Poate că în poarta Raiului celeilalte lumi, dacă există, te aşteaptă Sfântul 
Petru, dar dinaintea ei,  te aşteaptă părinţii!

E de preferat un Iad, dar alături de părinţi, unui Rai – alături de străini!

26 aprilie 2012
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PUFULEŢI CU LILIAC

Este o onoare pentru pădure să ofere pădurarului lemn pentru securea care o 
va tăia.

Dacă din cauza copacilor nu vezi pădurea, taie-i!

Lupul  îşi  schimbă  şi  părul,  şi  năravul,  şi  devenind  păstor  de  miei,  îi 
mănâncă de Paşti.

Am întâlnit oameni îndoctrinaţi de propria  libertate.

Mai nou, duşmanii îţi vor şi îţi fac binele. Poate că au dreptate. Nu e un bine 
să huzurească ei pe pământ, ca în Rai, şi tu să ai parte de el cât mai curând, 
în existenţa cealaltă?

 Când ai ajuns din viaţa asta un gunoi, gândeşte-te ce poţi să fii pe lumea de 
apoi...

 În viaţa de apoi se dau numai medaliile. Luptele se câştigă în viaţa asta.

 Ce frumos ar fi să aud în sala de judecată: Instanta amână dreptatea pentru 
viaţa viitoare! Părţile sunt somate să se împace!

La umbra unui mare băutor, nu poţi să fii decât chelner!

Din grămada de bălegar, degeaba miroşi mărgăritarul!

Într-o  bună  seară,  deschisesem  fereastra  camerei  şi  ascultam  muzică 
simfonică. În copacul din faţa ferestrei, a venit o pasăre necunoscută, şi a 
început să cânte fermecător.  Se  oprea, asculta muzica din cameră,  şi îşi 
relua aria. Duetul acesta – digital, natural – a ţinut mult timp. Mă gândesc 
că pasărea a fost atât de bucuroasă că a avut prilejul să concerteze în tandem 
cu recviemul lui Brahms, pe care este posibil să-l fi crezut, pur şi simplu, 
cântecul minunat al unei alte păsări. 

Lipsa vreunei doctrine devine ea însăşi, doctrină.

Când îţi piezi iluziile despre oameni, creează-ţi altele! Nu ţi-ai creat iluziile 
potrivite lor!
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Răspuns la un afront: Dacă aş fi fost tânăr, te-aş fi bătut de ţi-ar fi sunat apa 
în  cap.  Dar  cum sunt  bătrân,  şi  nu  mai  am putere,  îţi  întorc  şi  obrazul 
celălalt.

26-27  aprilie 2012
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STICLUŢĂ DE SUC CU LĂCRĂMIOARE
 

Raţionamentele unui binefăcător: Ăstuia nu îi dau că are destul. Ăstuia nu îi 
dau că nu are, prea mult.

Săracii au comorile cereşti - bogaţii, numai deşertăciuni lumeşti.

Raţionamentul unui iubeu: Persoana cea mai vrednică de milă mea, sunt eu 
însumi.

Unii  îţi  spun  să  mergi  pe  calea  cea  strâmtă.  Alţii,  să  mergi  pe  calea 
împărătească (  calea de mijloc ). Aşa că nu înţeleg, pur şi simplu, de ce se 
mai construiesc autostrăzi…

Deviza justiţiei: Să nu judeci, ca să nu fii judecat.

Ferească  Dumnezeu  să  ai  vreo  meserie,  că  e  brăţară  de  aur;  şi  nu  e 
creştineşte să porţi podoabe scumpe…

Religia versus materialismul  ştiinţific şi  dialectic:  Ferească Dumnezeu să 
munceşti  (  să  ai  un loc  de muncă  ),  că  Dumnezeu  l-a  făcut  pe om,  nu 
munca…

Ce trist  este  atunci  când din făcător  de om,  Dumnezeu e transformat  în 
prefăcător, de om.

Unii  îl  cântă  pe  Dumnezeu  după  minte,  alţii  –  după  ureche.  Alţii  îl 
gânguresc, sau îl bâlbâie doar, după inimă.  

Logica de beton: Tot ce se întâmplă, este voia lui Dumnezeu. Aşijderea, 
când nu se întâmplă.

Pe întuneric-beznă, cu propriul copil, şi cu adversarul, în aceeaşi cameră, 
numai un nebun loveşte cu sabia.

 Mărturisesc sincer că nu aş putea să îl apreciez o viaţă pe Dumnezeu, fără 
să îl critic constructiv, deschis, în gând, scris, pamflete, etc…şi să trăiesc 
sentimentul că mă ascultă, şi îmi dă chiar dreptate, uneori.
Nu eu mă consider egalul lui Dumnezeu; el mă consideră, cu tot fair-play-
ul,  egalul  lui,  aşa  cum  un  învăţător  se  adesează  micului  elev  cu 
“Domnule…”.
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Dorinţa profesorului adevărat nu este aceea de a-şi tine elevii sub papuc, ci 
de a fi ajuns, şi depăşit, de discipoli. 

Dumnezeu are nevoie de elevi care să-l depăşească, dacă s-ar putea, nu de 
zdrenţe…

Concluzie  la  pilda  lui  Iov:  Dumnezeu  nu  îngăduie  orice,  omului;  dar 
dracului nu îi poate refuza, când interesele credinţei o cer, nimic…

Nu ai trăit niciodată cu senzaţia că în momentul în care pierzi tot, câştigi 
tot?

27 aprilie 2012
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COMPOT DE CIREŞE CU TRANDAFIRI ŞI 
PORTOCALĂ

Cine nu îşi  poate etala nici inima, nici creierul,  nici muşchii,  îşi  expune 
chiloţii.

Fericit a fost Iisus Hristos, că a avut o singură Iudă!

Pe masa vieţii, este şi miere, şi aguridă. Si amândouă sunt bune.

- De ce merg calicienii la vot?
- Ca să îi aleagă pe cei care vor mânca în numele lor.

Dacă un căcat are mulţi bani, fiţi siguri că ajunge un căcat mare.

- Ce vreau eu de la cel pe care îl votez?
- Sănătate şi nesingurătate.

Un sfânt nu moare din timpul vieţii, şi nu se naşte decât în timpul morţii.

În orice om trăieşte un sfânt în clandestinitate.

Există oameni la umbra cărora nu trăiesc decât plante, şi plante la umbra 
cărora nu trăiesc decât oameni.

Mii  şi  mii  de  ochi  preafericiţi  sunt  mai  departe  de  Dumnezeu  decât  o 
singură lacrimă.

29-30 aprilie 2012
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PUNGĂ DE PUFULEŢI, CU PĂTRUNJEL

O  secundă  de  nefericire  durează  milenii,  o  viaţă  de  fericire  trece 
neobservată.

Când  vi  se  deschide  o  uşă  în  viaţă,  nu  uitaţi  să  o  lăsaţi  deschisă  după 
dumneavoastră…

Dacă nu puteţi răspunde cuiva cu bine, răspundeţi măcar cu bineţe…

Avea bunicul o vorbă: “Se aruncă ca un leu, şi cade ca o javră”. Înainte de a 
vă arunca, gândiţi-vă cum-se-cade…

Unii  oameni  îşi  propun  să  risipească.  Alţii,  să  economisească.  Ce  este 
important pentru toţi, este să aibă din ce…

Paradox: “Nula die, sine linea” – spunea latinul. Adică, să nu treacă o zi, 
măcar,  fără să tragi o linie (să realizezi ceva, cât de mărunt ). Din acest 
punct de vedere, zilele negre sunt atât de bune în comparaţie cu cele albe…

În intuneric, chiar dacă se întâmplă minuni, nu le poţi vedea. Paradoxal este 
să nu le vezi nici în plină lumină. 

La 7 ani, am călătorit cu părinţii în Cehoslovacia. Într-un oraş, într-o vitrină, 
am zărit o bijuterie de  trenuleţ electric. Nu era prea scump, dar nici prea 
ieftin, pentru puţinii bani ai părinţilor mei. I-am rugat atât de mult să mi-l 
cumpere,  dar  ei  mi-au  explicat  că  ar  plăti  pe  el  un  sfert  din  coroanele 
noastre.  În  locul  trenuleţului,  m-au  convins  să  îmi  cumpere  o  maşinuţă 
ieftină de plastic. Cu inima frântă, am acceptat. Toată copilăria am trăit cu 
dorinţa de a avea un trenuleţ electric, care nu a venit. La 17 ani, am primit 
cadou de la părinţi, un trenuleţ electric.  Am mimat bucuria, cu sentimentul 
că momentul ei fusese ratat cu 10 ani în urmă. Nu amânaţi momentul de a 
face un dar: Bucuria unui dar nefăcut la timpul potrivit, îmbătrâneşte şi ea.

Eu nu am obiectele mele; ele mă au pe mine.

Sunt  momente  în  care  vreau  totul,  momente  în  care  nu  vreau  nimic,  şi 
momente în care sunt – pur şi simplu – mulţumit şi fericit de ce am făcut în 
viaţă.

Aş fi putut să fac mai mult, dar ar fi însemnat să fiu mai puţin.
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Am avut un prieten care m-a pus întotdeauna în valoare. Asta era profesia 
lui.  Să pună în  lumină,  luminile.  A murit  în  miezul  vieţii.  Am ajuns la 
Biserică. Am mers la el, şi l-am sărutat pe vânăta tâmplă dreaptă. Murise de 
congestie cerebrală.  Credeam că sunt  puternic. Mă înşelam. Am simţit-o 
atât de puternică pe soţia lui, atunci când ne-am strâns mâinile. Nu am  mers 
la cimitir. În aglomeratia de vehicule de afară, m-am mai intersectat odată 
cu cealaltă tâmplă a lui. Eu, în maşină, la volan, el, în sicriul deschis, din 
maşina mortuară. Am stat blocaţi, în ambuteiaj, tâmplă lângă tâmplă. Până 
când ne-am despărţit,  eu grăbit,  spre moarte -  el,  încremenit,   spre viaţa 
viitoare.  

 3 mai 2012
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FINIS CORONAT OPUS

Un  mare  fotbalist  şi  antrenor:  „Dacă  nu  luăm  niciun  gol,  nu  ne  bate 
nimeni!”

3 mai 2012
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PUFULEŢI CU BOMBOANE BOULE DE NEIGE

Mai important decât a imagina Raiul, este a-l face. Chiar dacă durata lui 
de viaţă într-o zi,  este de numai o clipă. Chiar dacă nimeni nu observă, şi 
cei pentru care îl migăleşti, nici nu ştiu, nici nu le pasă, şi îl şi strică. Chiar 
dacă întreaga lume îl ignoră, îl denaturează, îl blamează, sau îl priveşte cu 
dispreţ, şi arogantă superioritate. Ca o păsărică care îşi reface, cu cerbicie, 
cuibul  stricat,  ia  în fiecare  zi  – cu idei  din marea  simfonie  universală a 
binelui  şi  frumosului  trecut,  prezent,  sau  încă  neexplorat  -  de  la  capăt, 
ştiinţa şi arta de a modela, din aluatul organelor tale, şi ale Universului,  de 
lumină, Raiul. Poate nu vei avea pentru fiinţele şi sufletele lui vii, iubire. 
Dar vei fi mai mult decât un Dumnezeu al lui:  vei fi un insignifiant om, 
dacă vei avea milă.

4 mai 2012
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