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Eugen ALBU

SURPRIZA
De-abia când m-am îndrăgostit
Întâia-oară-am constatat,
Că una-nseamnă păcălit
Și alta-nseamnă înșelat.

SOLUȚIE
Ca la servici să-mi fie bine,
Indiferent cât e de greu,
Îl păcălesc pe șeful meu
Că este mai deștept ca mine.

APROPO DE ȘEF
Oricât e șeful de abil,
E păcălit de-ntâi april
De subalternii lui pârliți
Când spun: Don’ șef, să ne trăiți!

DE 1 APRILIE
Pe multe fete-am păcălit,
Deși le-am spus doar adevărul
Din Biblie, că fruct oprit
Nu este pruna, este mărul.

MOTIVAȚIE
Alegerile democrate
În țara noastră-ar trebui
Chiar de întâi april fixate,
Că păcăliți oricum vom fi.

ACELEAȘI POVEȘTI
Toți au promis când i-am ales
Că ne vor duce spre progres
Și, recunosc, n-a fost un truc,
Că de atuncea tot ne duc.

PROMISIUNI
Cum ai putea să nu-ndrăgești
Pe cei ce-s azi la guvernare,
Când pensia mi-o dau mai mare
Fix la calendele grecești.

Gavril MOISA

LA ÎNSURĂTOARE
În ziua-n care s-a-nsurat
Doar soacra l-a felicitat
Pentru ideea geinială,
Că ea știa de păcăleală.

AUTOPĂCĂLEALĂ
Am vrut dinte pentru dinte
De la unul ce tot minte,
Și-are acuma un tezaur
Că al meu, era de aur.

PĂCĂLEALĂ RECIPROCĂ
Statul cum e mai „deștept”
Deseori ne-a tras în piept,
Dar tot nu s-a dumirit
Că și noi l-am... cocoșit.

1 APRILIE
E ziua-n care toți bărbații
Sunt un moment nedumeriți,
Că se-amăgesc încornorații,
Că doar acum sunt păcăliți.

GOGOȘI POLITICE
Ne mint și azi direct în față
Că țara este în schimbare,
Dar noi trăim aceeași viață
Indiferent de guvernare.

GHINIONUL SOȚIEI
Din multe câte a pățit
Din toate a ieșit cu bine;
O dată doar s-a păcălit:
Când s-a căsătorit cu mine.

Ștefan Ciocianu

FLIRT
Fiind vrăjit, subit, de-o Miss,
La bal purtând costum de gală,
Un singur lucru a... omis:
Că este ziua lui Păcală!

PRIMĂVARA ANTICOVID
După „rapel”, eu sunt imun
(Şi sper că nu e abureală),
Dar poate-ar fi mai oportun
Vaccinul... anti-păcăleală.

DE 1 APRILIE
Guvernul dă salariu mare -
Ne spune domnul premier -
Iar legea intră în vigoare
În prima zi a lui prier!

ZVON DE PRIMĂVARĂ
La ce huzur şi sindrofie
Promit guvernele la greu,
Mă tem că-n ţară o să fie
Întâi aprilie mereu...

Aurel Chira

CENTRE DE VACCINARE 
SPECIALE ALE ARMATEI

De-au fost împunse în secret
Nevasta, soacra… clanul,
A fost doar un demers discret
Să păcălim duşmanul...

TARDIV
Regrete nu mă lasă-n pace,
Promisiuni m-au îmbătat…
Acuma plâng şi n-am ce face:
M-aţi păcălit şi v-am votat.

DE 1 APRILIE
Un an avuși cam chinuit,
Dar cu producţie nebună,
Și-n fine, azi m-ai păcălit,
Scriind o epigramă bună.

Gheorghe Cireap

PĂCĂLELI RECIPROCE
Mascat, cu masca sub bărbie,
Am mers, pe-ascuns, la sindrofie;
Un polițist ce-a dat amendă,
M-a păcălit că mi-o suspendă!

ARTA POLITICIENILOR
Exersând, din ceartă-n ceartă,
Fraze a rostogoli,
Au deprins a opta artă:
Arta de a păcăli!

DUBLĂ PĂCĂLEALĂ
Vecina, recăsătorită,
Discret se lasă păcălită;
Vecinul, septuagenar,
Apare când jucăm țintar!

UNUI DEMNITAR CONFUZ
L-am ascultat când a vorbit
Și-i simt sistemul de… frazare;
Desigur, nu m-a păcălit,
Doar că mă duce în eroare!

Grigore Cotul

SCURT CV
Cu referințe-atât de bune
(le știți, așa că nu insist),
Eu, printre altele, v-aș spune
Că-s cel mai bun epigramist.

DE 1 APRILIE
Cred că astăzi e firesc
Să devin mărinimos,
Ca să pot să mulțumesc
Celor ce mă mint frumos.

ÎNTREBARE RETORICĂ
Pe acest sărac popor,
Cine poate să-l disculpe,
Dacă-nvață, de minor,
„Ursul păcălit de vulpe”?!

Eugen Coţa

PUNCT DE VEDERE
Cea mai cruntă păcăleală,
De se miră Dumnezeu,
Fu când, fără socoteală,
Și-a dorit... „Guvernul meu”!

UNUI AMIC „EPIGRAMIST”
Zicea amicul, supărat,
Lovit de-o strașnică beție:
- Eu epigramă n-oi mai scrie!
- De fapt, tu n-ai scris…niciodat`!

DE ÎNTÂI APRILIE
Angajamente mi-am luat
Spre-a evita un nou răzbel;
De azi, voi fi fidel bărbat,
Că n-am cu ce să te înșel…!

FAPT DIVERS NU PĂCĂLEALĂ
Iubita mea, am constatat
Că face zilnic pe „nebuna”,
Spunând că n-aș fi bun la pat,
De-aceea m-a-nșelat…cu una!

Vasile B. Gadalin

PĂCĂLEALA CU SOACRA
Mi-a spus-o doctorul, să știu
Că nu va rezista la boală, 
Deci să mă duc să-i iau sicriu…
Păcat c-a fost o... păcăleală!

PĂCĂLEALA CU INCENDIU 
LA SPITALUL DE PSIHIATRIE

Am făcut eu pe nebunul, 
Și mi-am scos certificat,
Dar văzând ce gros e fumul,
Drept în gol m-am aruncat!

PĂCĂLEALA LA MATERNITATE
De doctor când am fost chemat, 
Că soața a născut băiat, 
N-a vrut să-i taie ombilicul
Că încă nu văzuse... plicul!

PĂCĂLEALA DUPA VOT
M-am dus la vot încrezător
Că iese candidatul meu, 
Da-n fața proștilor n-ai spor,
Că și-au ales un... derbedeu!

Petru-Ioan Gârda

BILET DE ADIO
Mi-a lăsat bilet pe masă
Şi-a plecat, la repezeală,
Drept la mama ei acasă!
...Sper că nu-i o păcăleală.

CA ARDELEAN…
Mă păcălesc mereu oltenii,
Că ei e șmecheri toți - țărani! -
Dar nu și politicienii…
Decât din patru-n patru ani.

PE CINE NU LAȘI...
Era mai an, april întâi,
Când eu, amabil, cu lipici,
Zicându-i soacrei „mai rămâi...”,
A mai rămas. E tot aici.

DEGEABA
Când șefu’ da să se așeze,
Venind prin spate, liniștit,
I-am pus pe scaun piuneze,
Dar are fundul tăbăcit.

Genţiana Groza

SURPRIZĂ DE ZIUA PĂCĂLELII
La telefon a fost sunat
Că premiu mare a primit;
Cu bucurie-a constatat
Că-n bancă... contul e golit!

Rodica Jeican

MACHIAJUL
Deși pare chiar banal,
Faptul cred că e penal:
E o treabă foarte hoață,
Păcăleală e… pe față.

DORINȚĂ
Mami, vreau un frățior,
Să mă joc cu el mi-e dor!
Chiar de tati e plecat,
Păcălește-l, nu-i păcat!

Ioan Marinescu-Puiu

ÎN PARLAMENT S-A 
APROBAT  BUGETUL

Cu politica-i „leală”,
Ca să-și bată joc de noi,
Ne-a mai tras o păcăleală,
Cu bugetul de gunoi.

DE 1 APRILIE
De-ntâi aprilie vă spun,
Bărbații sunt niște netoți,
Părerea mea nu v-o impun,
Deși am păcălit cinci soți.

„VESTE BUNĂ”DE 1 APRILIE
Guvernul azi ne-a anunțat,
O pensie mai mare-n dar,
Atâta că noi n-am uitat,
Să ne uităm în calendar.

DE 1 APRILIE
Doar un gând acum mă scurmă,
Nu vreau să vă țin prelegeri,
Păcăleli vin și pe urmă,
Doar că se numesc alegeri.

Gavril Neciu

RELAXARI DE 1 APRILIE
Vorbind la Tv România,
Promis-a premierul ieri
Că, duduind economia,
O să mai taie din tăieri!

MOȚIUNE PARLAMENTARĂ  
RESPINSĂ

Cu moțiunea „Marea Păcăleală”,
Să dea Guvernul jos unii-au dorit,
Dar după vot, concluzia finală
A fost că s-au autopăcălit!

Mihai Teognoste

ÎN PĂDUREA SPÂNZURAȚILOR
(gen Ana, Ilona etc.)
În ea s-au dus, crezând că este
Trădarea-n toi (și de neveste),
Că ele, la eroi, sperau
Că nu chiar toate spânzurau.

PĂCALĂ ȘI TÂNDALĂ
Povestea cu „scârț-scarț” cu banii
De adormit ne-o spun scârțanii,
Iar noi, ca-n snoavă vrând să fim,
În tot ce facem tândălim.

MOTTO:
Chiar CICERO iubind cultura

Spunea că sarea e ca gluma,

Adică este bună numa

Când nu a depășit măsura.

Eugen Albu

Păcăleli de azi și... ieri la SATIRICON


