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ACTUALEI PUTERI 

Cei ce conduc azi România, 

Clamând ce bine ne va fi, 

Cred că a-și face datoria 

Înseamnă-a face datorii. 

                Eugen Albu 

 

GUVERNUL MEU 

Eu l-aș dori ales etern, 

Că n-am avut așa guvern 

Cum e acesta de vocal, 

Să mintă-așa de natural. 

                Gavril Moisa 

 

PROGNOZE PENTRU ANUL 2020 

Cum se anunță-n România 

Alegeri noi și criză-n țară, 

E clar că ura și prostia 

Vor da complet pe dinafară! 

                Gavril Neciu 

 

ANGOASĂ DE VECINĂTATE 

M-a invitat discret, pe mâine, 

Vecina mea de peste gard 

S-o mai ajut să coacă pâine; 

M-aș duce, dar mă tem c-o ard! 

                Gheorghe Cireap 

 

SOȚIEI 

Dansează-n fața mea prin casă, 

Lasciv, că-i place s-o admir, 

Și-apoi, într-un final, mă lasă... 

Să spăl, să calc și să aspir. 

                Grigore Cotul 

 

HOMO ERECTUS 

Când biped din patruped 

Îl schimbase Cel de Sus, 

Îi putea da lesne, cred, 

Și niscaiva minte-n plus! 

                Zeno Millea 

 

ARITMETICĂ PARLAMENTARĂ 

Adunarea-i la-ntâlnirea 

Oamenilor ce votează, 

Iar apoi e înmulțirea… 

Celor care protestează. 

                Octavian Cordoș 

 

 

 

 

 

 

MAJORAREA PENSIILOR 

Cu ce-mi dau ei ca supliment, 

Aș vrea să fac un plasament 

Într-o afacere sau casă... 

Sau o să-mi cumpăr altă plasă!... 

                Doina Miclea 

 

APROPO DE CEI DOI BRUTARI 

DIN SRI LANKA 

Țară-i vai de capul tău, 

Dar să te trezești mai sper: 

Ce se-ntâmplă la Ditrău 

Este strigător la cer! 

                Vasile B. Gădălin 

 

DOCTOR ÎN EPIGRAME 

Proaspăt membru U. E. Re, 

Am făcut deja o gafă: 

Să nu-mi tot scriu numele, 

Am cerut să-mi dea parafă. 

                Aurel Chira 

 

DE ANUL NOU... 

...Am așteptat românii iar 

De la Madrid la Terra Nova 

Și la UNIRE, în Gerar, 

"Diasporenii" din Moldova. 

                Ștefan Ciocianu 

 

NORMALITATE? 

Sărbătorile-au trecut 

Și intrăm din nou în priză, 

După stilul cunoscut: 

Cu politica în criză!... 

                Gențiana Groza 

 

AȘA VĂ TREBUIE! 

L-ați ales fi'ndcă v-a spus, 

El, silabisind ca-n școală: 

"România cea NORMAAALĂ" 

E când stă cu fundu-n sus. 

                Horia Prodan 

 

SOŢ 

Am rămas fidel ideii, 

Cu dinamica-mi galantă 

De-a marca Ziua Femeii, 

Dup-o noapte la... amantă! 

                Radu Păcurar 



 

 

REFORMA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

Școala nouă o să fie 

După ce ministrul știe 

Unde este prima treaptă 

De la vorbe către faptă. 

                Aurel Buzgău 

 

GUVERNUL ORBAN ȘI PENSIONARII 

Cu ce a dat, dar și cu ce-a tăiat 

Guvernul Orban, personal, mă tem 

Că voi fi-voi, ca mulți alți, eliminat 

Pe cale naturală din sistem. 

                Eugen Coța 

 

PICTURĂ PE STICLĂ 

Pictură pe carton... sau lemn, 

Pe sticlă, chiar e un îndemn! 

Încep să mă închin umil, 

C-o văd... pe sticla de un kil. 

                Marius Miclea 

 

 

ADEVĂRUL 

Mă-narmez, da, mă-narmez 

Chiar și iarna când schiez, 

Chiar când ies pe o ulíță, 

Duc în brațe-o pușculiță. 

                Maria Ioniță 

 

TRANZIT 

Dragostea, se spune-n veac, 

Trece zilnic prin stomac; 

O-ntrebare-n timp se țese: 

De ieșit, pe unde iese? 

                Rodica Jeican 

 

DUMNEZEU NU NE LASĂ SINGURI 

Cum au plecat din lumea asta 

Părinții mei - destin ingrat, 

Au grijă soacra și nevasta 

Să nu rămân needucat. 

                Petru-Ioan Gârda –  

                secretar literar Satiricon 

 


