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MIE 

Din pensia ce o câștig, 

Mănânc la prânz câte-un covrig, 

Iar serile, de obicei, 

Mănânc doar gaura din ei. 

Eugen Albu 

 

ÎNȚELEGERE 

Cu Ildiko să nu greșesc, 

Nu-i spun când vreau să o iubesc, 

Da-mi lasă semn pe colțul șurii 

Să vin când nu-i acasă Gyuri. 

Gavril Moisa 

 

NOUL VIRUS ATACĂ DOAR BĂTRÂNII 

(Sfat pentru guvern) 

Vreți pensionari în minus? 

Faceți o extensie: 

Prindeți un coronavirus 

Și-l băgați în pensie. 

Horea Prodan 

 

SRILANKEZUL DIN DITRĂU 

- Care-i a ta meserie? 

- Vârcolac în brutărie; 

- Tu mă iei peste picior? 

- Vâr colacii în cuptor! 

Aurel Chira 

 

PICĂTURA CHINEZEASCĂ 

Coronavirus-ul sinistru 

S-a dovedit că-i un infern: 

A dărâmat un prim ministru 

Și-a pus pe fugă un guvern! 

Gavril Neciu 

 

"MĂRȚIȘOR" DE IARNĂ 

Deși mai vine-o primăvară 

Ce ne-a găsit aproape goi, 

Speranțele ne vin de-afară… 

Și-atâta iarnă e în noi! 

Marius Miclea 

 

 

 



SPECTRUL POLITIC 

Băiatul l-a-ntrebat pe tata: 

Ei sunt de stânga sau de dreapta? 

Răspunsu-a fost precis, notoriu: 

Ei sunt de... sensul giratoriu! 

Gheorghe Cireap 

 

MATRIMONIALĂ 

“Chiar nu ești în stare de nimic!” - 

Soața mi-a strigat cu răutate, 

Dar acuma pot s-o contrazic: 

Sunt în stare de ebrietate! 

Octavian Cordoș 

 

APROPO DE FRUNZA EVEI  

Că-i de brustur nu contează, 

Poate fi de pătlăgea, 

Că toți ca Adam visează 

La o parte să o dea. 

Vasile B. Gădălim 

 

INALT PREASFINȚIEI SALE ANDREI, ARHIEPISCOP  

ȘI MITROPOLIT, LA VOLUMUL  

" CRĂCIUNUL ȘI PAȘTILE ADUC BUCURIILE" 

Crăciunul, dar și Paștile, mereu, 

Mari bucurii ne-oferă, fericirea, 

De la Hristos, trimis de Dumnezeu 

Să ne aducă nouă mântuirea! 

Vasile B. Gădălin 

 

DE 1 MARTIE 11 

Tu, nudista mea iubită, 

Vreau să te fac fericită: 

Mult de tot îți duc eu dorul, 

Unde s-agăț mărțișorul? 

Rodica Jeican 

 

BABA DOCHIA. LA VASLUI 

Dezbrăcă, de-o vreme-ncoace, 

Fără jenă, făr' de-ocol, 

Nouă rânduri de cojoace… 

Cu speranța-ntr-un viol. 

Radu Păcurar 

 

ALEȘII NOȘTRI 

La guvern și-n parlament 

Promovează consistent 

Joaca de-a legislatura 

Până când o dau de-a dura. 

Aurel Buzgău 



 

CE-ARE MARTIE CU MARTE 

Astăzi s-ar vedea că are 

Sau măcar așa se pare: 

Nu luptăm doar cu prostia, 

Înfruntăm și “pandemia”. 

Zeno Millea 

 

STOP INIMIOARĂ 

( La Buzău - inimioare la semafoare de 8 Martie) 

Vin la Buzău - a câtea oară? - 

Că și de fete-mi este dor, 

Da-n intersecții o să-mi pară 

Că fac atac de semafor. 

Mihai Teognoste 

 

PRIMĂVARA ȘI POLITICA 

Vine, vine primăvara, 

Că vrea bunul Dumnezeu, 

Iarba crește, nu și țara… 

Werner: "și guvernul meu!" 

Eugen Coța 

 

AXIOMĂ 

E algebric demonstrat: 

Când un cap din ministere 

Se ridică la putere 

El devine... cap pătrat. 

Ştefan Ciocianu 

 

CĂSNICIE SOLIDĂ 

Nu trăim de azi pe mâine, 

Cât avem acasă de pâine; 

Până pâinea e pe masă, 

Unul pe-altul nu se lasă. 

Maria Ioniță 

 

SCHIMBAREA 

Speram că mergem tot spre bine, 

‘Nainte, cu aleșii noi, 

Dar, din păcate, după mine, 

Noi dăm ca racii, înapoi... 

Doina Miclea 

 

UNEI PATROANE 

Scaunul cam vechi, "bolund", 

Mi-a înfipt un cui în fund! 

Se repară fundul meu, 

Dar cu pantalonii-i greu. 

Gheorghe Mraiște 



 

VIRUSUL CA VIRUSUL... 

Eu n-o să cumpăr în prostie, 

Ca alții, nu fac stocuri mari: 

Mai mult decât de pandemie, 

Mă tem de hoți și de tâlhari. 

Petru-Ioan Gârda – secretar literar Satiricon 

 

 


