
CIOACE aprilie - iunie 2020 

 

 

Cioace în vreme de pandemie 

 

În această perioadă atipică, în care am fost nevoiți să ne întrerupem 

întâlnirile lunare, mulți am continuat scriem cioace, unii (prea) multe, alții 

puține, alții deloc. M-am gândit să le public pe toate cele primite, că pe site 

încap. Din păcate, văd că nu mai încap în Făclia, dar sper că vom remedia 

această chestiune. 

În luna iulie (6) ne vom întâlni la Turn, păstrând, firește, cuvenita distanță. 

La fel vom proceda la inevitabila terasă. 

Tuturor, sănătate! 

 

Petru-Ioan GÂRDA 

 

 

PĂCĂLEALĂ 

Având simptome ca-ntr-o gripă, 

Am fost testat urgent c-un kit; 

Cum totul s-a făcut în pripă 

Sunt sigur că m-au păcălit! 

 

TRECEREA LA ORA DE VARĂ-2020 

Schimbarea ceasului la noi 

Acuma are altă miză 

L-aș da cu multe luni *napoi 

Ca să evit intrarea-n criză !  

 

TRATAMENTE… VIRALE 

Virusul, deși ucide,  

Are milă de partide; 

Prin efecte-asociate 

Le-a tratat …de-anticipate! 

 

ZIUA ”TOT CE FACI E BINE” 16.03 

Eram descurajat un pic 

Că nu-s în stare de nimic; 

Nevastă-mea mi-a spus, în fine: 

”De când nu faci nimic, e bine!”   



 

OPTIMISMUL VÂRSTEI A TREIA  

Ne-au ținut închiși în casă! 

Viața n-a fost prea frumoasă, 

Dar ne-au pregătit subtil 

Pentru traiul din… azil!  

 

OBSESIA LIBERTĂȚII 

Cei rămași  pe-afară, liberi, 

Până merg la închisoare,  

Caută să fie lideri 

Joacă rol de… fată mare ! 

  

AVERTISMENT  

Ai afirmat, în stil gregar : 

” Românul e  mămăligar ! ” 

Dar fii atent și stai pe fază 

Când mămăliga ...explodează ! 

 

GREAUA MOȘTENIRE 

Românul este neam de dac 

E-ascultător, cu multă minte,  

Dar n-are mersul înainte,   

C-a moștenit  un  mers de ...rac ! 

 

TRADIȚII … LA ROMÂNI 

Joacă lin, în stil străvechi, 

Prinși în dansul de perechi 

Dar sunt greu de temperat, 

Prinși în horă, la …furat ! 

 

INERȚIE ÎN HOȚIE 

Românii, dacă s-au pornit, 

De la furat sunt greu de-oprit ! 

Blocați cu cheia de cătușă,  

Continuă de după…ușă !  

 

ROMÂNII ÎN BLOCUL NATO 

Românul este  curajos, 

Dar de-l urnești, el  merge-n jos ! 



Sau -  ajutat de cei din Bloc - 

E tot pe loc, pe loc, pe loc ! 

Gheorghe CIREAP 

…………………………………… 

 

BUCURIA VÂRSTEI 

Soția-i tot o desfătare, 

Nu se sfiește să îmi zică; 

Bine că dragostea e mare, 

Chiar dacă pensia e ...mică. 

 

,,PAZA BUNĂ TRECE ...” 

Că nu e vorbă, se cam știe, 

La orice vamă dai bănuț, 

Că altfel totu-i o prostie, 

Și poți cădea din lac în... puț. 

 

LA BĂI 

Am dat de una generoasă 

Ce m-a făcut din nou bărbat, 

Dar foarte, foarte pofticioasă... 

Dar, pauza-i ce m-a... salvat. 

Gavril MOISA 

……………………………………….. 

  

LA ȘEDINȚE 

Obiceiul lui a fost 

Să vorbească mult și prost 

Iar colegii i-au permis, 

Că așa s-a compromis. 
 

CONCLUZIE 

N-ai nevoie de o cheie 

Ca s-ajungi lâng-o femeie 

Dacă nu e consacrată 

Ca o broască încuiată. 

Aurel BUZGĂU 

………………………………………….. 

 

 



PARLAMENTARĂ 

Un ministru-a vizitat 

Într-o zi o închisoare, 

Astfel că, anticipat, 

Și-a făcut acomodare. 

 

MODA  

Moda la o domnișoară 

E privită cu temei, 

Nu atât pe dinafară, 

Cât pe dinăuntru ei. 

 

PREVENȚIE COVID 

Spirtul este foarte bun, 

Infectarea s-o previn, 

Dar mai trebuie să...pun 

Într-o cană niște vin. 

 

MATRIMONIALĂ 

Logodna, lumea o știe, 

E-nchisoare preventivă, 

Iar după căsătorie 

Devine definitivă. 

Octavian CORDOȘ 

…………………………………… 

 

ÎNCEPUT DE  RELAXARE 

Azi nevasta  mi-am aflat 

Cu un aer detașat, 

Nici n-a mai făcut mâncare 

...Era tot o relaxare! 

 

CONFLICT ÎNTRERUPT 

Virusul s-a cătrănit, 

Soacra nu tăcea din gură 

Și-atunci a intervenit, 

I-a pus masca pe figură. 

Gabriela GROZA 

……………………………………… 

 



 

BREXIT 

Dezertare este „Brexit”,      

O ieșire sau un exit:  

Șobolanul care scapă       

De pe vasul ce ia apă!   

  

ENGLEZII ȘI BREXITUL 

Au scăpat de UE și-a ei eră –  

Revenind la vechiul lor regat, 

Însă nici ei nu au evitat 

Acei viruși „fără frontieră”! 

 

VREM O ȚARĂ CA AFARĂ   

Cei plecați cândva în roi 

Se întorc acum, puhoi, 

Să ne-aducă din UE 

Ce la noi încă nu e! 

 

ÎN LUPTĂ CU PANDEMIA... 

Harald și cu Constantin, 

Unul tâmp – altul cretin, 

Nu-nțeleg că-i necesară 

Disciplina militară! 

 

DIASPORENII 

Au venit acas’ o parte 

(Nu cei cu prea multă carte) 

Și mai trec pe astă coală: 

N-au venit cu mâna goală! 

 

SIMBOL PASCAL 2020 

Ca s-ajungi la înviat 

Trebuie întâi să mori; 

Bag sama că, până-n zori,      

Primul pas e-asigurat! 

 

PERSPECTIVĂ OPTIMISTĂ 

Pân’ la urmă, sunt convins, 

Agresorul va fi-nvins, 



Dar victoria contra virus 

Va fi una „a la Pyrrhus”!  

Zeno MILLEA 

…………………………………… 

 

 

 

 ALEGERE 

- Mai reziști să stai în casă 

Să nu ieși la o terasă? 

-Păi mai bine izolat 

Decât să fii intubat. 

 

ENIGMĂ 

Nu lucrăm și nu ieșim, 

Vom ajunge să cerșim, 

Dar, hai să ne gândim bine: 

Întrebarea-i, de la cine?                 

 

CONTROLUL POLIȚIEI  

Amenzi mari de rămâi mută, 

Chiar cât un cadou de nuntă;  

M-au amendat în oraș       

Cât dădeam de-aș fi fost naș.    

 

PREVIZIUNE   

Uite, șomajul e-n floare, 

Dar și sărăcia-i mare; 

Pare că recoltă nu-i,     

Deci ne-om pune pofta-n cui. 

 

MĂȘTILE    

Păi nu-s bune de nimic, 

Nu filtrează nici un pic: 

Un tip, un vânt a scăpat, 

Cu mască, m-am sufocat. 

 

FOAME    

Odată cu pandemia 

Apare și sărăcia; 



Vom mânca un singur fel: 

Varză acră de ...Bruxelles 

Jeican RODICA 

…………………………………. 

 

ACHIZIȚIE DE SCANNER 

Mi-am dorit s-o pot scana, 

Pe vecina mea cu nuri, 

Și mereu eu voi afla, 

Când mai intră în călduri. 

 

INGĂDUINȚĂ 

Ce mare mi-a fost șocul, 

Atunci când am aflat, 

Că m-a lovit norocul.. 

Dar nu m-am supărat. 

 

STĂPÂNIRE DE SINE 

Voi sta să treacă șocul, 

Că tare m-am mirat, 

Când m-a lovit norocul 

Și nu am ripostat. 

                   Ioan MARINESCU – Puiu 

…………………………………………. 

 

VICTIMĂ COLATERALĂ COVID 

Tușea nevasta repetat 

Și-am zis să părăsească zona; 

Pe ăla micu l-a luat, 

Iar eu sunt izolat cu bona. 

 

IZOLAREA DE COVID ADUCE ȘI AVANTAJE 

De când s-a declanșat urgia – 

Ce nu va trece iute, sper – 

Mă-mpac mai bine cu soția… 

Vecinului de palier. 

 

GUVERNUL NE PLĂTEȘTE BONELE 

Sper că o să-mi dea, pe lună, 

Generos, ca-ntotdeauna, 



Bani să-mi iau o bonă "bună", 

Nu o bonă leat cu buna. 

 

RECIPROCITATE? 

La un spital din urbea mea, 

Pe una dintre portărese 

Am întrebat-o: “Pot intra”? 

“Intrați, dar mie ce îmi iese”? 

 

BLESTEM 

S-au dus nevasta și vecinii 

Să spele pe la dos străinii; 

Neemigrând, e vai de mine, 

Că spăl pe spate trei vecine! 

 

LEGĂTURĂ PE VIAȚĂ 

Acum, la nunta lor de aur, 

Realizează-acest “erou” 

Că zece ani a fost un taur 

Și patruzeci a fost un bou. 

Petru-Ioan GÂRDA 

 


