
 

 

 

VACANȚA PARLAMENTARĂ… în penița SATIRICONIȘTILOR 

 

 

 

Eugen ALBU 

 

POLITICIENI DE DUZINĂ 

Din atâţia demnitari 

Cu statut de tipi notabili, 

Sunt şi mulţi parlamentari, 

Dar mai mulţi par... lamentabili. 

 

 

Emil BODEA 

 

VACANȚĂ PARLAMENTARĂ 

Eu, ca vechi parlamentar, 

De ar fi doar după mine, 

N-aș mai merge în Qatar 

Ci în insule virgine. 

 

 

Aurel CHIRA 

 

ÎN CĂUTARE DE VOTANŢI 

Nişte “hiene” zâmbitoare, 

Îi vezi la munte şi la mare, 

Cum vor să-i facă pe toţi fraţi, 

Ei, care-s gunoieri... pătaţi. 

  

FABULĂ 

Născuţi din iepe şi măgari, 

Foşti securişti cu funcţii tari, 

Deşi se cred a fi “panţâri”, 

Ei sunt doar niște bieți... “catâri”. 

  

VACANŢĂ ELECTORALĂ 

În loc să-şi vadă de vacanţă, 

Cei din Partidul consacrat, 

Întreagă ziua dau din clanţă… 

Ca “lupii”-n foame s-au muşcat. 

  

ALEGERI ANTICIPATE DUPĂ VACANŢĂ 

Un “leneş” ce-i mai mult în pom, 

Epigramist cu poante-n dar, 

Cum parcă seamănă cu-n om, 

L-am vrea a fi parlamentar. 

 

 



 

Ștefan CIOCIANU 

 

EGALITARISM... ESTIVAL 

Înhăţând avid friptură 

Zise grasul cu tupeu: 

„Ce te vaieţi, slăbătură?! 

Doară vezi: la tăţ’ ni-i greu!” 

 

POLITICIANUL 

(definiţie epigramatică) 

Cârcotaşul consecvent, 

Omul frazelor prolixe, 

Care are permanent 

Două-trei idei... dar fixe! 

 

POLITICIENII LA MARE 

Vor maşini cu girofar 

Cei cu funcţiile ’nalte... 

De acord cu asta, dar 

Numai dacă vin să-i salte! 

 

PARLAMENTARII ÎN VACANŢĂ  

Aleşii noştri cei semeţi 

Se află zilnic în pericol: 

Dorind să fie şi glumeţi, 

Se umplu jalnic de... ridicol. 

 

 

Gheorghe CIREAP 

 

PARLAMENTARI DEVOTAȚI 

Ei muncesc de la distanță, 

Se dedică nației, 

Amendat-au, în vacanță, 

Legea... gravitației! 

 

VACANȚĂ DE DOCUMENTARE 

Constată, în vacanța mare, 

Că prețurile-s în urcare; 

Și-atunci regretă, evident, 

Cantina de la... parlament! 

 

UNUI PARLAMENTAR HARNIC 

Prin hărnicie-i renumit; 

Chiar și-n vacanță, toată vara, 

Muncind din greu a reușit 

Să satisfacă… secretara! 

  

VACANȚE PARLAMENTARE 

Vacanțele sunt pauze 

Când pot să doarmă liniștiți 



Și, sigur, nu vor fi treziți 

Prin ghionturi sau aplauze! 

 

 

Octavian CORDOȘ 

 

VACANȚĂ PARLAMENTARĂ 

Un parlamentar trăiește 

O vacanță ce-i binară: 

Una, când mereu chiulește, 

Alta, zis “parlamentară”. 

 

VACANȚĂ DE TOȚI DORITĂ 

Vacanța lor parlamentară 

Apreciată e de toți, 

Că-n timpul ăsta n-o s-apară 

Noi legi ce-i apără pe hoți. 

 

VACANȚĂ ÎN LOC DE CONCEDIU 

La ei, concediul e numit 

Vacanță - și parlamentară - 

Pentru că-n timp, a depășit 

Vacanța mare, cea școlară. 

 

 

Grigore COTUL 

 

PARLAMENTARI ÎNTORȘI DIN VACANȚĂ  

Printre cei din Parlament,  

Unii parcă-s mai de soi,  

Le priește, evident,  

Îmbăierea în noroi. 

 

„EVOLUȚIA” POLITICIENILOR  

Și-au văzut de viața lor,  

Dar s-au săturat de ea  

Și doresc, în viitor,  

Să se bage-n viața ta. 

 

ALEGERE  INSPIRATĂ 

Într-o zi, un senator, 

Și-a luat un Labrador, 

Iar de-atunci, la el în casă, 

Este cineva de rasă. 

 

PARLAMENTAR CU SOȚIE MINISTRU 

Când nevasta mea alege 

Unde-i place în vacanțe, 

Până să propun o lege, 

Ea emite ordonanțe. 

 

 



Eugen COȚA 

 

DE CÂND CU PANDEMIA… 

Vecinul meu, parlamentar, 

Nu școală multă, nu prestanță, 

Prin Parlament o dă mai rar, 

Că stă acasă… în vacanță. 

 

DIFERENȚE 

De nu făceam de toate-n viață 

Și n-aveam școli, ambiții, har, 

Puteam dormi ca o paiață, 

Făcându-mă parlamentar. 

 

CÂND ȚARA E SUB APE.. 

Cei din Guvern și Parlament 

Când viitura-i peste tot în țară, 

Fac campanii agresive permanent 

Ori profită de vacanța lor parlamentară. 

 

VACANȚA LOR PARLAMENTARĂ 

Prin Parlament chiulesc o lună, 

“Specialiștii”, dau din clanță; 

Pe vreme rea ori vreme bună, 

Ei fac ce fac și-s în vacanță. 

 

 

Vasile B. GĂDĂLIN 

 

APROPO DE MUNCITORI 

I-am pregătit în școli alese, 

Pe banii clasei muncitoare, 

De țara lor să nu le pese… 

Așa că merg peste hotare! 

 

REFUZ 

Refuz munte dar și mare,  

Nu că țara nu-i frumoasă, 

Da-i prea multă-aglomerare  

Așa că voi sta... acasă! 

 

ALESII 

I-am ales sa ne susțină 

Urcând țara pe noi trepte; 

Mergem prost. Cine-i de vină? 

Ei nu vor să se deștepte! 

 

APROPO DE STEMĂ 

Aveam un tricolor și-o stemă 

Cu grâușor din BĂRAGAN;  

Dăm la export doar sarea gemă, 

Cu împrumuturi... an de an! 



 

 

Petru-Ioan GÂRDA 

 

ODIHNĂ DUPĂ ODIHNĂ 

Ales pe liste, permanent, 

Muncește cu frecvență joasă: 

El doarme bine-n Parlament, 

Dar mult mai bine doarme-acasă. 

 

(IN)DIFERENȚĂ 

Parlamentarii Uniunii, 

Nu-s nici mai harnici, nici mai culți, 

Ba, chiar sunt mult mai leneși unii, 

Dar dorm pe bani ceva mai mulți. 

 

GAFĂ 

S-a scăpat, spunând la sediu 

Câtorva amici și fani, 

Că mandatu-i un concediu 

Ce durează patru ani. 

 

UNOR PARLAMENTARI 

Sunt sfârșiți și, ca remediu, 

Pe căldura asta mare, 

Le-ar prii un lung concediu… 

La răcoare. 

 

 

Gențiana GROZA 

 

PARLAMENTAR  APRECIAT  

Des, moțăia în Parlament; 

Nevasta, arătând că-i pasă, 

Plecă cu-n tip în occident, 

Să vină el să doarmă-acasă. 

 

PARLAMENTAR ÎN VACANȚĂ 

Cum “reumele” nu-l lasă, 

A ajuns la Techirghiol; 

Nevestica-i e acasă, 

El... cu mândra la nămol! 

 

 

Rodica JEICAN 

 

VACANȚĂ CONTINUĂ 

Oamenii ce ni-s în frunte 

Fac puțin, lucruri mărunte; 

Ce vacanță, doar îi știți, 

Ei mereu sunt odihniți… 

 



DEMNITARII 

În concediu nu sunt vara 

Precum cei din toată țara; 

Tot mai mulți din Parlament 

În vacanță-s permanent…     

 

 

Zeno MILLEA  

 

VACANȚĂ PARLAMENTARĂ 

Nu-i nevoie de vacanță 

Căci repaosu-i etern, 

Printr-o simplă ordonanță -  

Legea ține de guvern! 

 

CE E VAL  – CA VALUL TRECE... 

Ne-ndemna cândva poetul, 

Neștiind ce zice – bietul: 

Azi, atunci când „valul trece” 

Pe mulți chiar... îi lasă rece! 

 

ROMÂNUL ȘI GLOBALIZAREA 

Cred că treaba stă mai trist 

Cu românul „globalist”, 

Nu-i el cel globalizat –  

Globu-a fost românizat! 

 

 

Gavril  MOISA 

 

VACANȚA PARLAMENTARĂ 

Că-s în vacanță e de bine, 

Odihna lor e răsplătită 

Și cred că vede orișicine 

Că țara e mai liniștită. 

 

NEDUMERIRE 

Șase luni, cuprinși de ură, 

S-au tot acuzat că fură, 

Iar acum, fără prestanță, 

Sunt ca frații în vacanță. 

 

PARADOX 

Poate ce spun n-o să le placă 

Dar mulți aleși, toți cu un rost, 

Nu reușesc ades să facă 

Ce poate face-un singur prost. 

 

CONSTATARE 

Aleșii noștii reputați, 

Că-s senatori ori deputați, 

Își fac vacanțele afară 



Pentru că-s huiduiți în țară. 

 

 

Gavril NECIU 

 

VIAȚA PARLAMENTARĂ 

Când vezi cu câtă nonșalanță 

Pierd unii timpu-n parlament, 

Te duci cu gândul că-n vacanță, 

Ei sunt aproape permanent! 

 

VACANȚE DE RECUPERARE 

Cum sunt sleiți de munca seacă 

Și plini sunt de agresiune, 

Aleșii merg să se refacă 

Pentru o nouă sesiune! 

 

 

Radu PĂCURAR 

 

SE ATRIBUIE EXCELENȚEI SALE MINISTRUL DE FINANȚE... 

Nobel-ul pentru chimie - 

Pentru că a transformat 

Leul, după cum se știe... 

În rahat. 

 

PARLAMENTARI ÎN VACANȚĂ  

Atâta  timp cât  nu-s la muncă  

Și stau pe plaja de la mare, 

Din surse DNA vă spun că... 

Brusc și corupția dispare! 

 

 

Horea PRODAN 

 

ALEȘII POPORULUI ÎN VACANȚĂ 

Și-au luat acum vacanță, 

Dar la ei nu mai contează, 

Că și-atuncea când lucrează 

Numai pun rahat pe clanță. 

 

 

Mihai TEOGNOSTE 

 

VACANȚA PARLAMENTARĂ 

Și-o tot amână de-azi pe mâine, 

Că-n viața lor prea ocupantă, 

Ticsită full cu circ și pâine, 

E munca totuși cea vacantă. 

 

VACANȚĂ PARLAMENTARĂ 

Refuză fără de zăbavă 



Să plece, din devotament, 

Că nu-i vacanță mai grozavă 

Decât la ei în Parlament. 

 

Culese și prelucrate de Grigore Cotul și Petru-Ioan Gârda 

 

 

 

 

 


