
Rondelul vechimii în muncă

Ce bine-ar fi să nu mă mai trezesc
La şase-n fiecare dimineaţă,
De luni şi pînă vineri… Nătăfleaţă!
Deşi în pat aş vrea să lîncezesc,

Alerg după tramvai şi mă-mbulzesc
Cu pensionarii care merg la piaţă.
De enşpe ani de zile mă trezesc
La şase-n fiecare dimineaţă…

Mai bine n-aş ieşi din chichineaţă
Cu lunile! Să pot să mă hlizesc
De toţi cei care slujba şi-o păzesc…
Decît, în zori, să salt în poponeaţă,
Mai bine-ar fi să nu mă mai trezesc!

Exerciţii

a) Arhimede

În curu’ gol, din baie,
Cînd mă cuprinse frica
Şi am fugit pe stradă,
Eu n-am strigat „Evríca!”

Nici să urnesc Pămîntul
Nu vreau, o pot jura.
Daţi-mi un punct de sprijin
Și mă voi spînzura!
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b) Bacovia

De-atîtea nopţi stau într-o nişă,
Sub un neon –

Văd cum materia se pişă
În pantaloni.

Parcă-s închis într-o latrină
Şi-s cufurit,

Iar unul bate cu o mînă
Ca să deschid.

Tac, aplecat pînă-n călcîie
Ca sub povară.

Insul înjură şi mă-ncuie
Pe dinafară.

De-atîtea nopţi stau într-o nişă,
Ca un neom –

Văd cum materia se pişă
În pantaloni.

c) Coşbuc

Vine moartea, bine-mi pare!
În grădină un gropar e.
Rudele compun ferpare.
Vine moartea, bine-mi pare!

Vine moartea, bine face!
Eu voi putrezi în pace,
Îmbrăcat la patru ace.
Vine moartea, bine face!

d) Doină de pe Rin

Foaie verde lemn de tec,
În gară la Rolandseck
Stau şi beau un riesling sec
Şi mănînc cîte-un fursec.

Of-of-of-of-of,
Rolandseck Bahnhof!

Stau în gară şi disec
Adevărul intrinsec –
Parcă-s ultimul zevzec
Pe o rază de-un parsec...

Of-of-of-of-of,
Rolandseck Bahnhof!

e) Eminescu

În zădar în cîte-o steclă
Cu vin sau rachiu de sfeclă
Cauţi morţii o poreclă –
Să o chemi, s-o vezi la meclă
Şi, ciocnind cu ea paharul,
Să simţi că te împle harul
Şi că poţi ceti Zoharul
Aşa cum citeşti ziarul...
Nu e crîşmă să agăţi
Moartea şi să o îmbeţi –
Ci comandă, cheltuieşte,
Pîn’ la ziuă chefuieşte
Şi-ai s-auzi cîntînd popeşte.

În anotimpul de toamnă
Frunzele copacilor cad,
Cu excepția celor de brad.
Soarele – ce mai înseamnă?!

Ploi reci care curg din înalt
La claustrare condamnă.
Păsări călătoare se-ndeamnă
Spre țări cu climatul mai cald.

Noaptea devine mai lungă,
Respectiv ziua mai scurtă.
Bătrînii încep să se ungă,

La încheieturi și pe burtă,
Cu nămol cumpărat la pungă.
Noi ne vom îmbăta turtă!

Toamna


