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Vorbește clar și cu încredere!
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Where leaders are made
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Un vultur stă 
pe-un pisc c-un

 pix în plisc.

Capra neagră calcă-n 
clinci, Crăpa-i-ar 

capul caprii-n cinci, 
Cum a călcat capra-n 

clinci.
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Boul breaz bîrlobreaz 

în vacile 
bîrlobrezene, cu greu 

a dezbîrlobrezit 
breazul boilor 
bîrlobrezeni!

Cărămidarul 
cărămidărește pe 

cărămidăreasă, dar 
cărămidăreasa nu 

poate cărămidări pe 
cărămidar.

Ciubotarul are o 
ciubotărie unde 

ciubotărește ciubote 
și ciuboțele.

Un caricaturist care 
caricaturizează 

caricaturi 
caricaturistice nu 
poate caricaturiza 

caricatura sa.

Mormolocii momiți 
mimetic 

comemoraseră 
rami�cațiile 
milimetrice 

înmagazinînd 
endometacinul 

O coropișniță și-un 
coropișnițoi se 

coropișniteau la noi pe 
gunoi. Nu coropișnița 

coropișnițea pe 
coropișnițoi, ci 

coropișnițoiul coropișnițea 
pe coropișniță.

Rică nu știa să zică
Râu, rățușcă, rămurică

Dar de când 
băiatu-nvață

Poezia despre rață
Rica a-nvățat să zică

Râu, rățușcă, rămurică.

Calm, cavalerul cocoțat 
pe cal a călărit câmpul 
încărcat cu case ca să 
caute carul care căra 

caisele calde și cacaoa 
bie cartoată.

Domnule director, 
doamna Dida Drăgan 

dorește două dude 
din dudul 

dumneavoastră de 
dincolo de drum.

Cosaşul Saşa cand 
coseşte, cat şase saşi 

sasul coseşte. Şi-s sus şi-n 
jos de casa sa, coseşte 

sasul şi-n şosea.

Triedru tridreptunghic 
în triunghiuri 

triughiulare triangula 
un tiedru 

tridreptunghic.

Fo�ţă fondo�rliţă,
foro�fo – fenderliţă
şi �foi fondo�rloi,

foro�fo – fenderloi.

Un sas cu glas de bas
cam gras și ras pe nas
sta la taifas de-un ceas 

la parastas
despre un extras din 

pancreas

O babă bălană 
mănâncă o banană 

babană.

Ştiu că ştii că ştiuca-i 
ştiucă,

Dar mai ştiu că ştiuca-i 
peşte

Şi că ştiuca se 
mănâncă,

Şi că ştiuca se prăjeşte.

Ceea ce cerea celebrul 
Cicero gemând geniilor 

degenerate.
N-au acceptat-o Cezar şi 

ceata ingenioșilor 
cetăţeni certaţi cu 
cerinţele cercurilor 

centrale.

Tot am zis şi-am zis, c-oi 
zice,

Dar de zis eu n-am mai 
zis.

Nici n-am zis, nici n-oi 
mai zice,

C-am să zic, c-am zis, 
c-oi zice.
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Un moş cu un coş,
În coş – un cocoş.

Moşul cu coşul,
Coşul cu cocoşul.


