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Leru-i ler și iară leru-i ler
scutură-se � orile de ger
când nuntesc luceferii în cer!
Când se face lumea nehotar
și se-aprinde lacrima-n pahar
să vă cadă peana grea de har!
Facă-vi-se noaptea de lumină,
spele-vi-se inima de tină
pentru ziua care va să vină!
Când se-mbracă în tăcere vântul
și-și rostește apa legământul
ţină-vă în palma lui cuvântul!

Crăciun luminat! Împliniri, 
sănătate, curaj, speranță și în-
credere în puterea omului de-a 
învinge răul vă doresc pentru 
anul ce vine! Amintiți-vă ce 
spunea preaînțeleptul Don 
Quijote : „Răul ca și binele n-a-
re cum ține o veșnicie”. Credeți 
în voi înșivă și în tot ceea ce 
sunteți!

La mulţi ani!
Horia Bădescu
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Opereta aranjată pe suavele 
note ale compozitorului Franz 
Lehár a  reușit să declanșeze 
valuri de râsete și simpatie 
chiar de la premiera sa absolu-
tă, din anul 1905, atunci când 
compozitorul austriac a  dat 
tonul unei noi abordări a  ge-
nului. Prin Die lustige Witwe 
- libretul Victor Leon și Leo 
Stein; după comedia L’attache 
d’ambassade de Henri Meil-
hac-, Lehár a devenit de înda-
tă reformatorul operetei, învi-
orând sălile de spectacol din 
întreaga lume și continuând 
și azi să captiveze generații de 
melomani prin strălucirea și 
melodicitatea sa.

Muzica plină de vervă și ro-
mantism din Văduva veselă - 
arii de mare inspirație, multe 
dintre ele șlagăre de notorie-
tate mondială; balete, coruri, 
duete, terțete...- împletită 
cu dialogurile spumoase ale 
protagoniștilor, conturează 
cu șarm prețioasa înaltă soci-
etate din La Belle Époque a se-
colului XX. Plusul vine și din 
recrearea atmosferei încărcate 
de frivolitate din cluburile 

de noapte ale Parisului. Tâ-
năra și seducătoarea văduvă 
Hanna și fermecătorul Conte 
Danilo, eroii operetei, trăiesc 
o poveste de dragoste siropoa-
să, printre tru� i neclintite și 
intrigi ambiţioase. Totul în-
tr-un spectacol savuros, pig-
mentat cu sentimente intense 

și hilare răsturnări de situaţie, 
purtate pe pași de vals pasio-
nal și can-can francez, ce fac 
deliciul publicului.

Revin la momentele muzi-
cale de vârf cum sunt Valsul 
Văduvei vesele, Mazurka, Bu-
zele sunt tăcute, ca un mugur 
de tranda� ri, Vilja...

Mai trebuie spuse următoa-
rele: premiera operetei a avut 
loc pe scena � eater an der 
Wien, la 30 decembrie, 1905, 
cu Franz Lehar în fosa orches-
trei; Văduva veselă rămâne și 
cea mai cunoscută și pusă în 
sccenă operetă a lui Lehar.

Văduva veselă, muzica 
Franz Lehar, dirijor Gheorghe 
Victor Dumănescu, regia Tibe-
rius Simu, scenogra� a Viorica 
Petrovici, coregra� a Felicia 
Șerbănescu, maestru cor Emil 
Maxim, dirijor cor Corneliu 
Felecan; în distribuție Ște-
fania Barz (Hana Glawari), 
Andrei Manea (Contele Danilo 
Danilowitsch), Oana Trâmbi-
țaș (Valencienne), Sorin Lupu 
(Camille de Rosillon), Cris-
tian Hodrea (Baronul Mirko 
Zeta), Bogdan Nistor (Vi-
contele Cascada), Florin Pop 
(Raoul de St. Brioche), Iulian 
Sandu (Njegus), Varga Janos 
(Bogdanowitsch), Elena Poto-
pea (Sylviane), Molnar Zoltan 
(Kromow), Henrietta Almași 
(Olga), George Godja (Prischit-
sch), Anca Aluaș (Praskowia).

Demostene ȘOFRON

ÎN AȘTEPTAREA MOȘULUI
La nepoți le-am spus aseară:
Moșul dacă n-o să vină,
Nu � ți triști, e-n carantină,
Însa va veni la vară.

DE IGNAT
De porc, ca să ne bucurăm,
Depinde foarte mult de rasă,
Ca una-i să-l avem pe masă
Și alta să-l aplaudăm.

OBICEIURI LA ROMÂNI
Prin nămeți și prin troiene,
Mai umblăm la colindate
Pe la porți europene,
Dar ni-s ușile-ncuiate.

RELATIVITATE
M-am convins de-atatea ori,
Mai ales la sarbători,
Când e vorba despre vin,
Că și mult e tot e puțin.

Eugen Albu
DARUL DE CRĂCIUN
Când e vorba despre mine,
Moșul se descurcă bine,
Căci nevasta-i dă idei,
Dă și fonduri - banii mei.

ASPIRAȚIE
În seara blândă de Crăciun
Mă ia un dor să � u mai bun,
Îmi fac o listă de păcate
Și-n votcă le înec pe toate.

AȘTEPTÂNDU-L PE MOȘ CRĂCIUN
La părerea mea rămân,
Căci sunt tânără, frumoasă:
Dacă moșu-i prea bătrân,
Nu-l primesc la mine-n casă.

Aurel Buzgău

EXISTĂ O PARTE POZITIVĂ
Chiar și-acum, în pandemie,
Colindatu-i bucurie
Și-i afacere bănoasă
Că-i găsim pe toți acasă!

ADAPTARE LA SITUAȚIE
Eu n-am de gând să protestez
C-am fost postat în carantină;
Soția o capacitez
Să mai colind... la o vecină!

VALORI TRADIȚIONALE
Vreau să evidențiez
Că-n poveștile cu Moșul
Cel mai mult apreciez
Țuica, vinul… caltaboșul!

Gheorghe CIREAP
PROPUNERE
Valoros ca manager,
Harnic și cu lumea bun,
Potrivit ca premier
Ar �  domnul… Moș Crăciun!

CADOU DE CRĂCIUN
Crăciunița m-a-ntrebat
Ce cadou doresc acum
Și-am cerut să-mi � e dat
Tot ce are… sub costum.

Octavian Cordoș
CRIZA SANITARĂ, ECONOMICĂ ȘI 
POLITICĂ
An de groază și așa de prost,
Cu atâtea crize grele-n țară,
Zău, să moară „Moșu” dac-au fost:
Mi-a fugit… covid-ul din cămară!

UNORA
Strigă până-i doare-n stern,
La negocieri, în cor,
Ca în frunte, la Guvern,
Să revină… Moșu lor...!

LA SĂRBĂTORILE DE IARNĂ
O, brad frumos, o brad frumos,
Te-am coborât din munte jos;
Chiar de covid-ul e în � oare
Și Orban gata... de plecare!

Eugen Coța

LA COLINDAT, ÎN AJUNUL 
CRĂCIUNULUI
Ne-am dus când a-nceput ninsoa-
rea
Din toate cele patru zări;
De-abia mai nimeream cărarea...
Și ne-am întors pe trei cărări.

TRADIȚIE ÎN PANDEMIE
Masa plină, fastuoasă,
De Crăciun, s-a terminat,
Liniștea domnește-n casă...
Gazdele s-au internat.

PREGĂTIRI DE CRĂCIUN
Brăduțul cel mai rămuros,
Mai scump și proaspăt nins,
L-am dus acasă bucuros…
A doua zi m-au prins.

Grigore Cotul

LA PETRECEREA DE CRĂCIUN...
Am tras din sticlă, nu v-ascund,
Coniacul scump, de � țe,
Dar n-am putut s-ajung la fund...
...ul unei crăciunițe.

POZITIV SARSCOV LA CRĂCIUN
Într-un elan de bunătate,
În noaptea asta mare, sacră,
La masa plină de bucate,
Voi sta alăturea de soacră.

DUPĂ VACCINAREA ANTICOVID
Pornesc voios în noul an,
Știind acum că sunt imun,

Cu nou avânt și cu elan...
Furat de la un Moș Crăciun.

Petru-Ioan Gârda

APROPO DE MOȘ CRĂCIUN
Moș Crăciun de data asta
Ușa-n nas am sa ți-o-nchid:
Izolat stau cu nevasta,
Nu vreau sa-mi aduci... Covid!

DE CRĂCIUN ÎN CARANTINĂ
Stau acasă-n carantină
Ca un fel de gură-cască;
Bautură beau puțină,
Că sunt deranjat de... mască!!!

Vasile B. Gădălin

DORINȚĂ
Fă-mi un cadoul de Crăciun,
Să mă bucur în Ajun!...
Chiar așa, m-am “bucurat”,
C-a venit acasă… beat.

BUCURIE
Cânt colinda preferată -
O, ce veste minunată,
Și încep îndată cheful,
Că l-au arestat pe șeful!

Rodica Jeican

DE ZIUA LUI ISPAS
Ce sărbători cu tentă tristă,
Așa cum au decis mai marii:
Un porc nu-l mai tăiem din listă,
Că l-au tăiat veterinarii.

VEȘTI „BUNE” DE CRĂCIUN
Mă uit cum vine iar Crăciunul,
Cu prețuri ce-or sălta în creste
Și se aude neagra veste,
Cu băutura și tutunul.

DECIZIE DEZOLANTĂ
Ce dacă vine iar Crăciunul,
Cu așteptările din noi?
De-o �  să vină Moșul, bunul,
Îi spun să plece înapoi.

Ioan Marinescu - Puiu
O CE VESTE MINUNATĂ...
Am trăit multe Crăciunuri
Ba cu bombe – ba cu tunuri,
Dar e primul în călinde –
Un Crăciun fără colinde!

CRĂCIUNUL CE-O SĂ VINĂ...
A mai fost cu ploi și tină
Și cu fel de fel de-opreliști
Sau cu tragice priveliști...
N-a mai fost cu... carantină!

Zeno Millea
CRĂCIUNUL 2020
Va �  fără sărbătoare
Că nu e un an valid,
Îl voi face-n relaxare
Cu măsuri pentru COVID.

DE SĂRBĂTORI
Indiferent de culpa constatată
N-am înjurat pe nimeni niciodată,
Dar parcă-mi vine acuma tot mai 
des
Să-njur mereu pe câte un ales.
CRĂCIUNUL ÎN PANDEMIE
A sunat-o pe amantă
S-o invite la un ceai
Și a acceptat galantă,
Însă numai pe... online.
CLUJENII ȘI PRIMARUL BOC
Văzând cât e de gospodar,
Clujenii spun c-ar �  zevzeci
Să nu-l aleagă ca primar
Și-n anul... 2030.

DE IGNAT
Porcul iarăși l-a tăiat
Tot la fel, cu asomare,
Dar regretă ca-ncălcat
Limita de... distanțare.

FĂRĂ TÂRG DE CRĂCIUN
Orașul e înzorzonat
Dar fără târg este bizar,
Nu auzi niciun colindat
Doar parcă-un murmur funerar.

DE CRĂCIUN
Văzând acum, cum iarăși am vo-
tat,
Meniul serii este foarte ferm;
Revin, la cozonacul cu rahat
Renunț, la ciorba dată de guvern.

Gavril Moisa

CADOU PENTRU ROMÂNI DE LA 
GUVERN DE SĂRBĂTORI
Ca semn de maximă clemență,
Cum situatia-i incertă,
În loc de starea de urgență
Vă dăm doar starea de alertă!

CRĂCIUN ÎN PANDEMIE
Stând izolați, trăind din greu,
Românii-n noaptea de Crăciun
Îl roagă toți pe Dumnezeu
Să le aducă-un An Nou bun!

RESTRICȚII ÎN PANDEMIE
Cum bântuie Covidu-n stradă,
Colinzi, urări și Plugușor,
Românii vor putea să vadă
Acum doar la televizor!

Gavril Neciu
Grupaj realizat 

de Petru-Ioan Gârda

SĂRBĂTORI FERICITE! – SATIRICON 2020

Opera Națională Română Cluj-Napoca

„Văduva veselă”, o poveste de dragoste în pași de vals


