ECOLOGICĂ
Gunoiul de la Pata Rât
Le-a înmulţit pe ciori atât
Că vin cu cereri ca să fie
Reprezentate-n Primărie.

PROTESTATARII
Strigă ”Hoții”, indecent,
La guvern și parlament,
Când penalii-oricine știe,
Sunt cazați în pușcărie.
PE STRADĂ
O cucoană planturoasă
Zice-n urma unei june:
Eu am fost și mai frumoasă!
Ea o crede, ea o spune.
RUGĂ LA CENTENAR
Dă, Doamne-oriunde să se vadă,
În case-n parlament, pe stradă,
Că mai cinstim eroii care
Ne-au dat o Românie Mare.

SATISFACŢIE
Stă cu diploma pe masă,
Are-acum şi masterat,
Dar cei şapte ani de-acasă
Încă nu i-a terminat.

LA NUNTA DE ARGINT
Nevasta mi-a mărturisit
Că nu pe mine m-a dorit
Și i-am răspuns că ani la rând
Noi am avut același gând.

REMANIEREA
La guvern e o rotire
Care-aplică strict un plan:
Cei iubiți de stăpânire
Vin cu rându’ la ciolan.
DILEMĂ
În țara noastră românească
Sunt mulți ce-ar vrea să ne trezească,
Dar îi reține-un amănunt,
Că n-au să știe unde sunt.

POLITICIENII
Pe tine, ca alegător,
Te-adorm întruna cu povești;
Se știe că de frică mor
Ca nu cumva să te trezești.

BUCURIA GREIERULUI
(minifabulă)
În sfârși am reușit:
O furnică zilnic vine
Ca să cânte-n rând cu mine;
La Fontaine... te-am depășit.

COSMETICĂ
Azi, de-a fețelor culoare
Nu prea face nimeni caz:
Sunt ceruți artiștii care
Pun pingele pe obraz.

LA GUVERN
Demnitarii stau de gardă,
Grija pentru țară-i mare
Și de frică să n-o piardă,
O pitesc prin buzunare.

LA PRODUS
Pe centură la șosea,
Speră-n fiecare seară
Că se leagă-un bos de ea
Și o face secretară.

CONSACRARE
Ani în șir a demonstrat
Că în casă e bărbat;
Toată lumea-așa îl vede,
Doar nevastă-sa nu-l crede.

PANEM ET CIRCENSES
Mâine toți români vom fi
Și nimic nu ne oprește:
Chiar de pâinea mai lipsește,
Circ avem în orice zi.

LA NOI
Pentru lenea ce ne paște,
Chiar și imnul recunoaște,
Suferința cea mai mare
Se numește deșteptare.

DUPĂ ALEGERI
La partide se afirmă,
Iar sondajele confirmă:
Voturile-s câștigate
Cu flecari de calitate.
ÎN CONCEDIU
Cei cu conturi burdușite
Merg pe plaje renumite,
Eu mi-aleg un singur loc:
Două camere de bloc.
EVOLUȚIE
Frunza Evei a lansat,
Pentru fete, moda mini;
Care s-au emancipat
Și se-mbracă în bikini.
Aurel Buzgău

