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Un platouaș

De dimineață, am lua un mic dejun frugal:

O bucată de stofă sau alt material.

La prânz, blăniță fină de zibelină,

Iar la cină… dac‑am mânca‑n oraș,

Ne‑am comanda întâi un platouaș

Cu buzunare de sacou și gulerașe de cămașă,

Că‑s bune rău, ce dacă‑ngrașă!

Apoi, la felul doi, o pălărie

Sandviș sau la farfurie,

Un turban cu specific indian

Sau un poncho mexican,

Iar la desert, poate‑un ciorap portocaliu

Sau ce‑o mai fi pe‑acolo, prin meniu. 

(Bine‑nțeles că ăia mai pretențioși

Ar cere cămașa cu nasturii scoși

Și vegetarienii, glugi de hanorac

Că sunt făcute din bumbac.)

Iar o dată pe an, am sufla într‑un tort

Din pânză de sac sau material de cort

Și‑am savura covoare și huse de fotolii

Dac‑am avea de unde și dacă am fi molii.
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Răzbel

Niște cărți dintr‑un pachet

Aveau chef de‑un tabinet.

Dar a sărit dama de pică: 

„Nici gând! O să jucăm șeptică!“

O altă damă, cea de romb,

Cu ceva cam mult aplomb

S‑a răstit: „S‑avem pardon

Eu nu joc decât trombon!“ 

„Noi, poker pe dezbrăcate!“

Au zis valeții dându‑și coate. 

„Eu vreau whist!“, „Iar eu, macao!“

S‑au opus popii de ghindă

(Doi, că unu’ e‑n oglindă.) 

„Macao e de… cacao!

Să jucăm cu toții bridge!“ 

„Să mori tu! Ca să câștigi?!“ 

„Popa prostu’ sau canastă!“ 

„Ne faci proști? Ba tu ești proastă!“

…
Și a ieșit așa un tărăboi

De pân’ la urmă cred c‑au jucat… război!
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Când Adam și Eva erau copii

Când Adam şi Eva erau copii

N‑aveau, de un’ să aibă?, jucării.

Și‑atunci, când voiau să se joace,

Ce făceau? Săreau în băltoace,

Se înțepau cu conuri de brad și cu ace,

Se gâdilau, se trăgeau de păr,

Aruncau în maimuțe cu cotoare de măr,

Își făceau păpuși din lână

Și mașinuțe din țărână,

Se dădeau în leagăn pe liane,

Trăgeau de coadă lei și iguane…

Un singur lucru n‑aveau voie‑n paradis,

În rest, nimic nu era interzis.

Dumnezeu le spusese așa: 

„Vedeți copacul de acolo?

Ăla cu mingi de fotbal, rugby, polo!“ 

„Daaa!“, răspunseseră ei într‑un glas. 

„Ei bine, în ăla n‑aveți voie, nu vă las!

Mingile‑s verzi, trebuie să se coacă!

Până atunci, găsiți‑vă‑altceva de joacă!
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Adam, cu tine vorbesc, se aude?

Orice‑ar fi, nu vă jucați cu ele crude!“

Și‑Adam și Eva s‑au dus să sară‑ntr‑un picior,

Să călărească dromaderi, iaci și flamingi,

Dar totul li se părea acum plictisitor,

Când știau c‑ar putea să se joace cu mingi.

(Și mai era pe‑acolo și‑o broască

Ce încerca să‑i ispitească.)

Așa că‑ntr‑o zi, de fapt, într‑o noapte,

Adam s‑a gândit: „Și ce dacă nu‑s coapte?

Mare lucru! Am chef să mă joc!

Iau și eu una, că doar n‑o fi foc!“

Și‑a cules o minge, și‑a fost super fun.

S‑au jucat cu ea zile‑n șir pe maidan

Volei și fotbal american,

Baschet și ping‑pong, și polo‑n ocean…

Și Dumnezeu, când a aflat, s‑a făcut foc și pară

Și‑a luat niște măsuri extreme:

Le‑a interzis să mai iasă afară

Și i‑a pus să facă teme!
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