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Aho, aho copii și frați  
Stați puțin și m-ascultați 
Mâine anul se-nnoiește  
Și mandatul se pornește. 
 
Vrem echipă de valoare 
De ea să fim mândri tare 
Că până acu’ am avut 
Doar un surogat, atât. 
Istorici cu povestiri 
Decani în istorisiri  
Prodecani agrarieni 
Și turiști prin conduceri. 
 
Munuc cu un greu mandat  
De a fost chiar și gradat  
Nu prin concurs ca noi proștii 
Ci direct, de către-ai noștri. 
Nu mă credeți, vezi pe site. 
Că noi transparenți suntem, 
Ca bine noi să părem. 
Dar în spate sunt sfori multe  
Și mioare și cornute... 
 
Că Samson, dulău de curte 
Pe lupi, urși sau lei nu-nghite 
Că ei au mândrii deșarte 
Dar el vrea egalitate 
Ca în țări civilizate. 
Bine-acum... egalitate 
Te-nțeleg măi Samurache 
Egalitate pentru EI 
Nu însă pentru CĂȚEI. 

 
 
 

Mânați măi...hăi..hăi.. 
 
 
 
 
 

 
  
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

Secțiunea  I: Deschiderea ședinței de urături 
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Aho, aho mandatul nou 
Nu vrem de la voi cadou 
Sau nu mai vrem nimic 
E mai bine, e mai chic ?! 
 
Mânați măi și iar votați  
Cadoul de căpătați 
Nu mai stați anchilozați 
Că oricum nu promovați ! 
 
Ia mânați și iar votați 
Pe coajă să v-o luați ! 
 
Mănați măi ...hăi..hăi... 
 
Pământul răsună,  
Lupii sunt tot mai aproape 
Vor să fure cântecul inimii ce bate. 
Ieși afară măi ciobane  
Că ne dau lupii târcoale 
Apără-ne măi ciobane 
Că ne dau lupii târcoale.... 

 
Mânați măi ...hăi...hăi... 
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Apăi de-aia zic acuma  
Am avut mandat nu glumă 
Cu criterii, proceduri 
Evaluări și încurcături. 
Cu memorii și hârtii 
Ca-n șatră și țigănii. 
Sau ca-n firma lui Ogică 
Nu instituție publică. 
Salarii date din pix 
Crede-mă, așa e fix. 
Legea-i pentru proși măi frate 
Aici e universitateeeeeeee... 

 
Votați măi ..hăi...hăi.. 

 
Cu procese pe instanță 
Că cinci-i mai sus ca șase 
Cu hârtii peste hârtii  
Tu să taci că tu nu știi. 
Noi știm cum se face treaba 
Că doar n-o să stăm degeaba. 
Antedatăm și votăm  
Pe munuc îl asistăm. 
 
Mânați măi...hăi..hăi... 

 
Și plecăm urechea tare 
Chiar aici pe coridoare 
La zvonacii, răspândacii  
Umblă pe-aici ca gândacii. 
Bârfind și șusotind 
Că ești nașpa nu-ți faci treaba. 
Scrii prostii și scrii degeaba. 
 
Iar la oficiu, desigur 
Afli tot, asta fii sigur. 
Cu expresii ca la carte, 
Ai vrea s-o zbughesti departe 
Dacă din greșeală ai dat 
Și peste ei ai intrat. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Secțiunea II:  Legea ?! „Nu știu, io nu știu d’astea” 
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Și te ține de buhuț 
De s-adună ca la urs  ! 
După ce te-au săpunit, 
Prin oficii te-au vorbit, 
Prodecanii s-au pornit : 
Scoate ISI, bagă ISI  
Scoate aia, bagă aia 
Inventezi  PC o mie 
Atenție care ce scrie. 
Sări pe el și fii pe fază, 
În proceduri i-avem în rază. 
 
Nu-i bai că ei n-au nimica 
Ei fac criterii, acușica.  
Ce trecute prin Senat ? 
Ce criterii de concurs ? 
Noi pe loc le-am arvunit 
Și pe oameni i-am prostit. 

 
Să se știe cine-i șeful 
Că eu am premiul Nobel 
Nu te joci tu, fă Dorel. 
Și sunt tare-n cercetare 
Science, Nature e valoare. 
Nu vii tu la înaintare  
Cu cornute și mioare. 
Noi vrem d-astea de valoare, 
Ca io-s tare-n cercetare. 
 
Mânați măi ..hăi...hăi.. 
 
Și atât am cercetat  
Că așa m-am săturat. 
Și în pod eu m-am urcat. 
Și atunci m-am apucat 
Iar și iar la cercetat !!! 
 
La cercetat pe ăștia plebea 
De muncesc și își fac treaba. 
Sări pe ei, nu sta degeaba ! 
Urcă-n pod și trage scara 
Și apoi strigă frate tare 
Că vrem calitate mareeeeeeeeeeeeee ! 
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Zău așa ?! Așa pe dată ? 
Ce vi s-a aprins deodată ? 
Da’ până acu ce-am mai vrut, 
De-ați urcat sus cum ați putut  
Și greu v-ați mai opintit, 
Și nimeni nu v-a clintit ? 
Și pân-acu, unde-am fost, 
Tu chiar mă iei așa de prost ? 
 
Și atât evaluați 
Că tare mai transpirați ! 
Și vă rupeți în Excel-uri 
De tot felul, în paneluri. 
Că tu n-ai da’ îmi ceri mie 
E asta democrație ? 
 
Duci criterii în Senat 
În ultim an de mandat. 
După ce-n pod v-ați  urcat 
Și tare v-ați mai forțat 
Până le-ați încondeiat. 
Unu ș-unu toți ca unu 
După ce v-ați luat uiumu’. 
Urci în pod și tragi cu tunu’. 
 
Mânați măi...hăi...hăi.. 
 
Că vrei meritocritate 
Tam-nesam pe-aceiași lege 
Tu te-ntreabă și...dezlege. 
Că revista nu e bună 
D-a fost pentru unii mumă. 
Pentru alții acum e ciumă 
Dintr-o dată nu-i mai bună. 
 
Zici că sunt  în banc cu bulă 
Că iau legea cu măsură 
Și orbecăie cu pista 
De-i ISI ori indexat 
Dar ei sus s-au cocoțat. 
Nu știu, nu știu io d’astea 
Și-ți surâd: “Hasta la vista” . 
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Și mă iei cu povestea 
Că vrei să crești calitatea. 
De top cu Varșovia, 
Sau chiar Cracovia. 
Să te crăcănezi de râs. 
Că suntem în ranking BRICS. 

 
Mânați măi ..hăi...hăi.. 
 
Votați măi..hăi...hăi.. 
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Ce să zic ?! Suntem chiar tari ! 
Om fi și milionari ?!  
Iară noi nici că nu știm 
Căt de bine noi trăim. 

      Și o ducem foarte bine 
Dreptatea ni se cuvine 
Din cer ploua cu slănină 
Trăiești și ai viața plină. 
Urci, cobori pe lateral, 
Vrei liniște, nu bairam. 
 
Mânați măi ..hăi...hăi.. 
 
Totul este roz bonbon 
De ne punem în tablou 
Și ne agățăm în grindă 
Pe perete-n partea stângă 
La capitolul decani 
Nu zău...zici că-i mare bal. 
Ce caută mă tabloul ? 
Am stat și-am privit ca boul !  
 
Votați  măi ...hăi...hăi..... 
 
Și chemăm americanii 
Și tăiem de zor curcanii 
Și facem mare ERMAS 
Cu tam-tam și mare fast. 
Hai pușca-ți-aș pălăria 
Ce cauți în România ? 
Oh Suzanna, sunt cowboy vestit 
Am venit în România,  
M-am nenorocit. 

 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

     Secțiunea III: Realizări și omagii- Partidul...la..la..la România...la...la 
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Vreau să v-arat cercetarea 
Să vedeți voi ce-i valoarea 
Și vreau să vă râd în nas 

      Că ați rămas tot mioritici 
Sunteți nașpa și rahitici. 
 
Oh Suzanna, sunt cowboy vestit 
Am plecat din România 
M-am dezmeticit. 
 
Ne-nchinăm, ne umilim 
Și mai punem de-un volum. 
Un volum...omagial 
Dedicat către baștani ! 
 
Mânați  măi ...hăi...hăi..... 
 
Dacă tot eu am buget 
Mai aloc și câte-un gadget  
Pe aici pe la dulăi 
Să trăiască printre ei. 
Care sunteți mă pe-aci 
Cu ruter ERMAS wifi ? 
Că vă tai anonimatul 
Că-mi încurcă conectatul. 
Fii atent că-ți tai și priza 
Dacă nu îți faci valiza. 
 
Mânați  măi ...hăi...hăi..... 
 
Multe noi realizăm 
De ne trebuie newsletter  
Să fim bine informați 
Iară voi, omagiați 
Pe ecrane vă postați  
Ca bine să-arătați.  
 
Noi vă credem pe cuvânt 
Facem liniște mormânt 
Și urăm către baștani 
Să trăiți și la mulți ani !! 
 
Mânați  măi ...hăi...hăi..... 
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Apăi ce să zic acuma, 
Avem o școală numai una. 
Cu conducători de top 
Plini de ei și doar sirop 
 
Unu-i prodecan de șapte  
Expert în contabilitate. 
De la agrară provine 
Zice că i se cuvine. 
Și se ține că-i pilon. 
După fapte, e afon. 
De el vă mai povestesc 
Mai încolo să pornesc. 
 
Altu-i turist în finanțe 
Și maestru-n cercetare... 
Cercetează așa de bine 
Tot ce e și tot ce prinde... 
El a terminat turismul 
Da’ ajuns să predea riscul. 
E de top ?! Ca el sunt zeci 
E de nouă douăzeci 
Da’i expert în epsilon. 
Te ia de sus, în balon. 
 
Zău că-i marjă de eroare 
Că treabă mare nu are 
Se plimbă pe coridoare. 
Cât este ziua de mare 
Si se plânge-n facultăți 
Că stă printre “nulități”. 
De luni până altă luni 
Prelege pe.. secțiuni 
Răspândac cu știrile 
Înnoadă deciziile.  

 
Se dă că e pe valoare 
Făcută însă cu sudoare 
De masteranzi și doctoranzi 
Sau alți aghiotanți. 

 
 

 
 

 
 

 

Secțiunea IV: Bord și management-Capra cu doi iezi 
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Și-apoi strigă în gura mare 
De ai ISI, ai valoare 
Că eu sunt ...pe cercetare. 
Sunt valoare de valoare 
Valoarea mea, valoarea mea 
Nu o are nimenea...la..la.la.. 
Nu mai sta ci fii maimuță 
Jucați că vă cântă Guță... 
Votați...măi...hăi..hăi... 
 
Iară iezii noști vorbiți 
Lucrează acoperiți 
De munuc sunt arvuniți 
Că nu-s aleși ci numiți 
Na-vă de vă procopsiți 
Să-nvețe puiul pe cioară  
Că vrem școală ca afară 
07 Iedul  Bond (James Bond) 
0 ț-șpe e Epsilon 
Și se da Alain Delon. 
 
Ca în capra cu trei iezi 
Da’i povestea cu doi iezi. 
Stau în geam s-așteapte capra 
Dar lupu le strică treaba 
Că-s năstrușnici și zglobii 
Și sunt puși pe ghidușii 
Și fac multe năzbâtii. 
Și când capra nu-i acasă 
Joacă iezii noști pe masă.... 
 
Și lucrează la pachet 
Doi în unu..trag cu tunu 
Dar nici doi ei nu-s cât unu. 
Unu tare, hotărât  
Ce să facă treaba bine 
Nu de jumate...pe bune ! 
 
Pe Împărat l-au prostit  
Că ei sunt de neclintit. 
Și că ei vor calitate, 
Dar ei te fac pe la spate. 
 
Votați măi măi...hăi..hăi 
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Iezii caprei fără țap 
Au trecut îndat’ la atac. 
Dacă nu ne-au dumirit. 
Măcar ei ne-au amețit, 
Cu proceduri de ne-am tâmpit. 
Că nici nu mai știi acuma 
Ce să fac când merg la stânga ?! 
 
E oare vreo procedură  
Ca s-o iau la cotitură ? 
Că altfel pot fi chemat 
Și la greu pot fi mustrat.  
 
Da’ nu-i bai, că-i procedură. 
Baiu-i că-i încurcătură  
Și încurcătură mare  
De te crucești frate tare. 
 
Cea recentă-i cu votarea 
E greu să faci corelarea. 
Douășunu fără șapte 
Îi doișpe..ce ai tu frate  
Că cu paișpe nu prea bate ? 
Că îi una că îs două 
Le iei și tu pe-amândouă ! 
Ori le iei pe mediană 
Și poți să rămâi pe-afară ! 
 
Apăi ce că număru’ 
E același pentru două 
Atât stres cu documentu’ 
Dă-l să sune pe-amândouă ! 
Doar tu ești expert în acte 
Ești la Contabilitate 
Da’ ai fost student de șapte. 
 
Votați măi ..hăi...hăi.. 
 

 

 
 

 
 

 

Secțiunea V: Proceduri-Asta înseamnă să fii mafiot ! 
 



 13 

Alta nouă-i cu gradarea. 
Cică s-a făcut pe lege 
Că pân-acu fu fărdelege 
Totul ținut la secret. 
Și dedicat la pachet. 
Bilete pe colț de masă  
De lege nici ca le pasă.  

 
Ia gradarea, na gradarea  
De duceai tu bine geanta  
Sau făceai tu, una alta  
Sau, de ai făcut frumos 
Ia d-aici, ești norocos ! 

 
Acu’ cică e concurs 
Dar concurs doar de fațadă 
Cu regulamente varză.  
Făcute de jumătate  
Pentru proștii f ără carte. 

 
Iar cealaltă jumătate  
De dichis ea are parte. 
Ei cățeii tre’ să știe  
C-au avut concurs...o mie !  
 
Mânați măi...hăi..hăi 

 
Dai un tun la Amfiteatre  
Transilvanii și Istorii 
Ori la negru cumpărate  
Și-așa te-ai scos, măi frate ! 

 
Votați măi..hăi...hăi ! 

 
Nu contează c-ai muncit 
Zeci de ani de te-ai spetit 
Cu cărți și cu conferințe, 
Publicații zeci și zeci. 
Bagi un ISI, ia de-aici 
Și te-ai scos cât altu-n cinci. 
Din asta ne stă gradarea ? 
Fie ea  și promovarea ? 
Ba chiar și pensionarea ? 
 
Mânați măi ..hăi...hăi.. 
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Te ia la pensionare  
Ca n-ai cercetare tare 
Și te mustră-un pițigoi. 
Unde e respectul tău ? 
Unde-i munca ta pe pâine ? 
Mă întreb eu și socot  
Cine-i om și cine-i câine ? 

 
Votați măi...hăi..hăi... 

 
De posturi nu mai vorbim 
Că e circ ca la Vadim 
Scoate postu de ai omu’ 
De n-ai omu’,  ghinionu’. 
Pui criterii, dai un target 
Da’  modifici cu sezonul 
Nu cumva ca omu’ ciomul  
Să le-atingă și.. să-ți scape.  
Și înnozi rapid în fapte 
Că suntem savanți în acte 
Pe căței îi dai pe spate  
Ce bine voi ați lucrat 
Proceduri de ați votat 
Și munucul le-a semnat 
În Arhivă le-ați postat 
Nu-i mai nimic de lucrat. 
 
Mânați măi..hăi..hăi 
 
Mă tu chiar mă enervezi. 
Că tot scrii,  perseverzi. 
Eu te-am anesteziat 
Dar tu iar te-ai ridicat. 
Și mă-ncurci în socoteli 
Că nu știu cum s-o mai dreg 
De iar tre’ să schimb Excelul 
Ca vii TU și-mi sari nivelul. 
Mama ta de corcitură  
Botul jos, mai stai o tură 
Că am dintr-ai mei în șură 
Și-mi fac loc la intrătură. 
Ce egalitate vrei 
Nu-nțelegi ? Fără CĂȚEI ! 
 
Votați măi...hăi..hăi... 
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Nu scoți post și.. iscălești 
Cu document vii de- albești 
Cu ștampilă tot tacâmul 
Postu nu-i, decât de-i omul ! 
Nu contează că nu-i lege 
Tu votezi la greu...ești rege 
Oameni, proceduri, criterii 
Făcute în dorul lelii. 
De ai de la oficiu știre 
Să votezi. Așa să fie. 
 
Nicio problemă, votăm 
De-i criteriu sau îi om. 
Nu prea știu io ce votez 
Dar nici nu vreau să gândesc 
Nu stau să mă-ncurc de-un ciot. 
Și mă duc cu drag la VOT. 
 
Și te întrebi și tu ca prostul  
E balamuc sau care-i rostul ? 

 
Mânați măi...hăi..hăi... 
 
Votați măi...hăi..hăi.. 
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Lăcrimații de- ai dus sus 
Împăratu’ e pe fază 
Dă rapid cu antivirus 
Să ieși repede din rază. 
 
Și deleagă la băiatu’ 
Las că vine el dreptaciul 
Specialist cu îmbârligatul 
Și cu el bat eu tot satul. 
O drege jos cu munucul 
Și iaca-i gata răspunsul. 
 
Nu că ar fi rezolvat 
Da’s macho că te-au blocat  
Și că în cerc te-au băgat 
Virusu-i eliminat. 
Te-nvârtesc în jurul cozii 
S-amețești de să-ți dea fulgii. 
Asta’i  mare mascarada 
Că nu le taie nimeni coada. 
 
Și ajungi să îți zici prost 
Că mai bine n-ai fi fost 
Și că tu ești cauza  
La toată problema ta. 
 
Iar...privind conducerea 
Ce ai tu că e belea 
Care e problema ta ? 
Tu ești prost, că stai în ea. 
Lasă mă, că merge-așa ! 
 
Mânați măi...hăi...hăi.. 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

    Secțiunea:VI Împ ărăție- De nu-i convingi,  amețește-i bine ! 
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Aștia ne sunt șefii noștri 
Noi rămânem toți ca proștii 
Ăia hoți...ăștia hoți 
Hai... noroc  la toți ! 
 
Ia mânați măi voi studenți 
Doctoranzi și asistenți 
Și votați pe toți deodată 
Pentru școala minunată. 
 
Și vrem alegeri pe viață 
Pân’ la locul cu verdeață 
Că așa de îi vor unge 
Unora poate le-ajunge ! 
 
Ia mânați și iar votați  
Pe coajă iar s-o luați 
Și intrați în oastea lui 
Oastea generalului 
Și învățați  precum se știe 
Cântece de cătănie 
Ia cântați cu toții-n cor 
Odă la conducător 
Și strigați în gura mare 
Vrem pe Voievod cel Mare !!! 
 
Din perioada sa de glorie 
Intrăm în istorie 
Cu a lor echipă tare 
Voiajori peste hotare 
Bucuroși c-avem hotel 
Acum am vrea și-un muzeu 
Pentru unicul nost Zeu 
Cu Honoris Causa  
Vistieria...? Pausa 
 
Mânați măi...hăi...hăi.. 
 
Pământul răsună,  
Lupii sunt tot mai aproape 
Vor să fure cântecul inimii ce bate. 
Ieși afară măi ciobane  
Că ne dau lupii târcoale 
Apără-ne măi ciobane 
Că ne dau lupii târcoale.... 

 
       Votați măi...hăi..hăi... 
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     Când era pe vremea mea 
Lumea se mai și uita  
Ce ai făcut și ce ai scris 
Daca-i fost student de cinci. 
Și lua aia și aia 
Și își puneau întrebarea 
De-i utilă cercetarea 
Pe studenți cu ce-i ajuți  
Pe firme cum le consulți. 

 
De erai și sef de bancă 
Erai respectat pe dată. 
De era vreun cenzorat 
Audit sau contabilizat 
Erai pe dată apreciat. 

 
Și le-adunau toate frate 
Se-ntrebau și se socoate 
Ai valoare, n-ai valoare 
De meriți o promovare. 
 
Mânați măi...hăi..hăi... 
 
Iară la pensionare 
Stateam drepți în fața ta 
Și respectam munca ta 
Și te respectam pe tine 
Profesor cu state pline 
Că ești om mare, nu câine. 
Și-ți închinam un pahar ! 
Acum fugi, nu-i dai respect 
Credeți că este corect ? 
 
Și aveam profi beton 
Stateai smerit în fața lor 
Admirai și-apreciai 
Învățai de dragul lor 
Făceai carte, învățai 
Cu drag tu îi ascultai. 
 
Mânați măi...hăi..hăi... 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Secținea  VII: Amintirile m ă chinuiesc...la..la... 



 19 

 
Acum ei sunt doar carton 
Îngăimând pe epsilon 
Iar la cultură..beton 
Să ajute economia 
Să-i învețe pe studenți 
Nu să-i  lase  repetenți 
Să-i învețe economia 
Sa-i învețe compania  
Să  lupte, să fie demn. 
Cu caracter  și corect 
Aia vrem noi: prof MODEL. 
 
Acu’ omu’i subțire tare, 
Vrea rapid la promovare 
Sau chiar la o gradare. 
Abia s-a uscat cerneala  
Pe diploma sa de doc 
Nu mai știe ce-i valoarea. 
Că el vrea la conf pe loc. 
 
Mânați măi...hăi..hăi.. 

 
Pământul răsună,  
Lupii sunt tot mai aproape 
Vor să fure cântecul inimii ce bate. 
Ieși afară măi ciobane  
Că ne dau lupii târcoale 
Apără-ne măi ciobane 
Că ne dau lupii târcoale.... 

 
Mânați măi...hăi...hăi 
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De-aia zic eu dragi confrați 
Stați puțin și nu mânați 
Stați puțin de meditați. 
Ce vrem noi ? Iar, tot șaradă ? 
Și această mascaradă ? 
Oameni slabi ce fac paradă. 
Că vor calitate frate 
Nu vor MEDIOCRITATE 
Dar ei sunt studenți de ȘAPTE. 
Tu te-ntreabă și socoate: 
Că ei n-au dar îți cer ție  
Este Constituție ???? 
Te-nvârtesc în jurul cozii 
S- amețești de să-ți dea fulgii. 
Asta’i  mare mascarada 
Și  nu le taie nimeni coada. 
 
Mânați măi..hăi..hăi.. 

 
Pământul răsună,  
Lupii sunt tot mai aproape 
Vor să fure cântecul inimii ce bate. 
Ieși afară măi ciobane  
Că ne dau lupii târcoale 
Apără-ne măi ciobane 
Că ne dau lupii târcoale.... 

 
Ieși afară măi ciobane 
Și ajută-ne tu Doamne 
Să-nvâțăm ce e sudoarea 
Să-nvățăm ce e valoarea 
Să fim și noi respectați 
Să ne simțim apreciați 
Nu doar mințiți și furați. 

 
Votați  măi...hăi..hăi.. 

 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

Secțiunea VIII: Oglind ă oglinjoară, cine-i cel mai .... din țară ? 
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Și gândiți la curtea voastră 
Și-aveți conștiința- aleasă. 
Că mama m-a învățat 
Am primit doar dac-am dat. 
Nu fiți ipocriți și dați 
Fiți onești și-apreciați:  
Voi ce aveți de ARĂTAT? 
Dar și ce aveți de DAT ? 
Vreți să ne-ajutați pe NOI ? 
Sau voi vreți doar RAZBOI  ? 
 
De STUDENȚI nu v-amintiți ? 
Să-i învățați, să le-oferiți 
În viață să îi porniți 
Dar și să le mulțumiți. 
Că ei vă țin pe voi dulăi 
Voi munuci și noi căței. 
Puneți de îi învățați 
Asta să evaluați. 
 
De SUFLET voi ați uitat ? 
De 8 Martie primeam  
Câte-o floare și serbam 
Eram frumoși și... trăiam 
Acum trăim pe cercetare 
Pe cercetare de valoare. 
 
Nu vă agățați în grindă 
Și vă uitați în oglindă 
Și stați drept nu îndoiți 
Să nu va vedeți spoiți. 
 
Voi LUPI GOI, n-aveți nimic ! 
Suflet, flori, ce să mai zic  
De caracter ori calități ? 
Și ...cercetare ?! Na din părți ! 
 
Și de-ai  sta să faci un Hirsh 
Iac-așa pe caracter 
Zău că pușcă Windows-ul 
Că iese cu semnul minus. 
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Dar de  discurs podu ni-i plin 
Și omagii în volum. 
Discurs și directive clare: 
De ai ISI, ai valoare. 
 
De restul...te  râde tare. 
Și te vinde pe nimic 
Zi tu, nu-i ăsta un chin ? 
Studenți, suflete ori flori... 
Tu chiar trăiești cu capu-n nori ? 
Revino-ți, și, la datorie 
Dictatura nu-i jucărie. 
 
 
 
Mânați măi ..hăi...hăi.. 
 
 
Mânați măi și iar votați 
Nu mai stați anchilozați 
Cadouri de căpătați ! 
Hăi...hăi.... 
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Dar eu tot ma opintesc, 
Și zic ceea ce gândesc: 
Și-atunci pentru ce-ați  PORNIT ? 
De n-ați avut de OFERIT ? 
Și ce modele VOI ne DAȚI ? 
Și ce vreți VOI să ARĂTAȚI ? 

       Și ce-ați vreaVOI să MAI  ARĂTAȚI ? 
 
Votați măi ..hăi...hăi.. 
 
Pământul răsună,  
Lupii sunt tot mai aproape 
Vor să fure cântecul inimii ce bate. 
Ieși afară măi CIOBANE  
Că ne dau lupii târcoale 
Apără-ne măi CIOBANE  
Că ne dau lupii târcoale.... 
 
Să ne-auzi de SUS din CER 
Că mergem spre NICĂIERI  
Dă-mi  putere să mai CÂNT  
Chiar AȘA, pe-acest PĂMÂNT  
Și putere să VISĂM. 
Și să nu mai ACCEPTĂM.... 
 
Nu mai mânați măi dulăi.... 
 
Dar mânați măi voi flăcăi...hăi...hăi.. 
 
Și votați măi...hăi..hăi...                                                                                   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Secțiunea IX: Direcții viitoare de urat- Nu plânge Ană, zorile se varsă, las’ că vine el 
acasă...la..la..la 
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Ce-am urat nu e secret 
Document găsești pe net 
Ia-o tot ca un pamflet. 
Și orice asemănare 
Poate fi... din întâmplare. 
 
Un pamflet cam dureros 
Crede-mă, chiar nu sunt prost 
Că nu e vorbă deșartă 
Asta e balada noastră. 
Urătorul ?! E poporul. 
Eu doar  am făcut diftongul. 
Altfel e din gură-n gură 
Ca balada, anonimă. 
 
Asta-i urătura noastră 
Ai tu alta mai aleasă ? 
De o ai, ești printre EI  
Sigur nu printre CĂȚEI. 
 
De urat aș mai ura 
Mi-i că-i lungă cântarea ! 
Fii deci gazdă sănătoasă 
Și plătești urarea noastră 
De nu toată, jumătate 
Să-ți fie de sănătate ! 
 
Iar în rest..NOI să fim tari 

Hai noroc și LA MUL ȚI ANI !!!!!!!!!!!!! 

 
Mânați măi...hăi...hăi... 

Votați măi...hăi...hai... 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Secțiunea X : Închiderea ședinței de urături- Epilog 
 


