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FINAL DE AN
Deși-s total dezamăgit
De anul care i-a sfârșit,
Mă tem c-am dus-o chiar mai bine
Decât în anul care vine.

DUPĂ REVELION
Când oaspeții s-au dus acasă
Și-am vrut s-aspir și eu covorul,
Mi s-a-nfundat aspiratorul
C-un oaspete căzut sub masă.

GAZDĂ DE REVELION
Când îi vezi pe toți cum beau
Chiar de-i vremea să se culce
Bombănești: ăștia mai stau
Băutura doar se... duce.

PARLAMENTARILOR
Înainte să votați
Legi sau ordonanțe noi,
Să le experimentați
Măcar doi, trei ani pe voi.

PENTRU MINE
Sper s-ajung și eu un pic
Un ministru cât de mic
Că nici eu nu sunt mai prost
Ca atâția care-au fost.

REVELION ÎN PANDEMIE
O să petrec revelionul
Acasă numai cu soția
Și sper să n-avem ghinionul
De-a ne lipsi cumva tăria.

DIVIZIUNEA… 
CONSUMULUI
Vecinii noștri, an de an,
Fac tot la noi Revelionul:
Noi dăm antreuri, vin, curcan,
Iar dumnealor aduc sifonul.

MIE
M-a invitat de Reveion,
Deși nu suntem chiar amici,
Vecinul meu care-i patron…
Să-i îngrijesc pe ăia mici.

URARE DE ANUL NOU
- V-aș ruga cu nea Vasile!
- Nea Vasile, din păcate,
A murit de patru zile;
- Să-i transmiteți sănătate!

SOȚIEI
Ți-ai cumpărat de Revelion,
De parcă-n curte-ți plouă lei,
Pantofi  de peste-un milion,
Să-ți bagi picioarele în ei.

Eugen ALBU

2021
Multe țări, pe drept își spun
Că va fi  un an mai bun;
Pentru mândra Românie
Asta-i pură fantezie.

Aurel BUZGĂU

BILANŢ
La cât de iute s-a schimbat
În ţară totul, ca-ntr-un show,
În viitoru-apropiat
Doar Anul o să fi e Nou!

DE ANUL NOU...
...Ne fuse cheful monoton
Doar până la secunda-n care
Sosi în plin revelion
O pocnitoare!

HIBERNALĂ
Ger cumplit, nămeţi, infern...

Cât durează? Nu se ştie,
C-au lansat de la guvern
Codul roşu de... prostie!

Ștefan CIOCIANU

REVELION ÎN FAMILIE
În noaptea lungă dintre ani
Vom sta închiși ca doi fazani,
Dar mă distrez, ca orice moș,
Cu vin, jumări și caltaboș!

REVELION BINE ORGANIZAT
Participanții-s toți cu șarm
Și-s distanțați pe o terasă,
Iar când apare un jandarm
Pe unu-l îmbrăcăm mireasă!

Gheorghe CIREAP

DE ANUL NOU
Ca să poţi iubi din nou -
Este clar şi relevant -
Trebuie de Anul Nou
Soţul să ţi-l faci amant.

SFATUL MEDICULUI 
DE REVELION
Medicul m-a sfătuit
Să beau vinul cu măsură,
Însă nu a stabilit
Câte cupe într-o tură.

Octavian CORDOȘ

SEJUR LA MUNTE
De Anul Nou, ne-am tot distrat,
Dar n-am ieșit din… parametri.
Zăpezile ne-au încurcat…
Fiind cam patru centimetri.

RETROSPECTIVĂ 
LA TRECEREA ÎN NOUL AN
De toate am avut pe masă,
Doar musafi rii mi-au lipsit,
C-am stat de sărbători în casă
…La toți pe unde m-au primit.

PARADOX
Cu Cîțu parcă-i primăvară,
Că tot Crăciunul a plouat
Și chiar de-i tot mai cald afară,
Salariile-au înghețat.

Grigore COTUL

DUPĂ CRĂCIUN
Moş Crăciun parlamentar
A promis la toţi un dar,
Însă din exces de zel,
Și le-a reținut la el.

LA SĂRBĂTORILE DE IARNĂ
O, brad frumos, o brad frumos
Te-am coborât din munte jos,
Chiar de covid-ul e în fl oare
Și Orban gata... de plecare!
După post și după cură
N-am atins deloc sarmaua,
Mi-am tras multe de la gură
Și slăbesc mereu... cureaua.

Eugen COŢA

DE ANUL NOU
Aho, aho, copii si fraţi,
La mine să nu sunaţi,
Pluguşorul vreau să vină
Când scăpăm de... carantină !!!

APROPO DE SORCOVĂ
Sa mă protejez fac totul,
Mulţi vor să mă sorcovească,
Printre care şi nepotul…
Le-am spus sa mă.... ocolească!!!

LA MULŢI ANI !
Protejându-ne mereu,
Sa scăpăm de pandemie,
Ne rugăm lui Dumnezeu:
La Mulţi Ani.... cu bucurie !!!

Vasile B. GĂDĂLIN

PENTRU ANUL NOU
Urez poporului român
Să facă tot ce s-o putea
Spre-a fi  în țara lui stăpân...
Măcar pe ce-a rămas din ea.

DE ANUL NOU, REPUBLICA 
MOLDOVA ARE UN NOU 
PREȘEDINTE
Câștigă MAIA cu tumult
Și speră cei în toată fi rea
Că nu MAI Așteptăm prea mult
Unirea.

ÎN NOUL AN, 
SĂ NE VACCINĂM DOCTORII, 
APOI PREOȚII...
O ierarhie foarte clară:
Vaccinul anticov îi scapă
Întâi pe cei ce ne omoară,
Apoi pe cei ce ne îngroapă.

SUNT VECIN CU PREOTUL 
SATULUI
N-am colindat, că-i mare tina,
Deși mi-e dor - se face anul -
Dar mai colind pe la vecina,
Când popa merge cu Iordanul.

PLUGUȘOR
M-am dus cu plugul, c-am sperat
Că cei de i-am împrumutat
Îmi vor întoarce azi serviciul,
Dar m-au întâmpinat cu biciul...

MUSAFIRI DE REVELION
Vine mama, vine tata,
Sora cu bărbatul său,
Vine nora,-mi vine fata,
Vine soacra,-mi vine rău!

CUM AM PETRECUT 
SFÂRȘITUL DE AN

S-avem îmbelșugată coșmelia
Și de nimic să nu ne fi e dor,
Am mers la hipermarket cu soția
...Și ne-am întors în anul următor!

Petru-Ioan GÂRDA

REVELION FERICIT ÎN DOI
Au pregătit și  cozonac,
Au pus pe masă toate cele
Și petrecut-au după plac
...În pijama cu fl oricele.

Gențiana GROZA

SUGESTIE
Câștigă unii doar muncind
Și alții fură lenevind;
În Noul An să vină timpul
Ca să le facem toți cu schimbul.

BOTEZ DE ANUL NOU
Are gemeni Nicoleta,
O fetiță, IZOLETA,
Și un băiețel timid…
Ăstuia i-a zis COVID.

Rodica JEICAN

FONDURI PROMISE DE UE
Cu bani de-o să plouă,
N-o să ni se-aplece;
Să ne dea și nouă,
Să ne dea și zece...

Ioan MARINESCU - Puiu

MADRIGAL
Onorați contemporani,
La hotarul dintre ani
Vă doresc integritate,
La mulți ani și sănătate!

LA CUMPĂNA ANILOR
În anul care va să vină
Sunt absolvit de orice vină:

Mă voi distra - de după mască -
De toți ce zic că-s gură-cască!

ÎN PRAG DE AN NOU...
Unii-au renunțat la cască,
Alții scot boii să pască,
Iar pe alții-i doare-n bască -
Dar toți mârâie sub mască.

Zeno MILLEA

DE REVELION
Cum înțeleg ce-i pandemia,
Voi sta acasă cu soția,
Dar disconfortul mi-l provoacă
Tacâmul pentru mama-soacră.

REVELIONUL ÎN FAMILIE
În clipele de încercare
E pentru toți o provocare,
Dar acceptând fatalitatea,
Poate sporim natalitatea.

PLAN DE REVELION
Deși suntem în pandemie
Și situația-i mai grea,
Mi-am pus în plan și o beție
Ca la deces la soacra mea.

REVELION 2021
Cum e un an conjunctural,
Pericolul să nu mă pască,
Eu și în cuibul conjugal
Îmi voi păstra aceeași mască.

Gavril MOISA

RESTRICŢII ÎN PANDEMIE
Cum bântuie Covidu-n stradă,
Colinzi, urări şi Pluguşor,
Românii vor putea sa vadă
Acum doar la televizor !

„URĂRILE ” ALEŞILOR CĂTRE 
ROMÂNI
De la Crăciun la Bobotează,
Vor da ucaz după ucaz,
Cu masca jos, ca toți sa-i vază
Că-s şi ei oameni cu obraz!

TRADIŢII DE SĂRBATORI 
LA ROMÂNI
Cum izolaţi vor fi  în casă,
Loviţi cumplit de-un ghinion,
Vor bea până ce cad sub masă,
De la Crăciun la Sfântu’ Ion.

Gavril NECIU

PORTET DE IGNAT
Taie-n carne, bea paharul,
Și așa, la nesfârșit...
Porcul și cu măcelarul,
Seamănă-n fi nal, leit.

PLUGUȘOR LA PALATUL 
VICTORIA
Speranța frizează eternul,
Urăm într-un glas ca și corul :
-În veci să trăiască guvernul
... la fel ca poporul!

Radu PĂCURAR

REVELIONUL 
PENSIONARILOR
Că voie bună fi -va-n mod precis,
Suntem convinşi, căci ni s-a interzis
Să pomenim, cu astupate guri,
Trei vorbe: pensii, virus şi facturi.

PROGRAM PREZIDENȚIAL
Dup-alegeri ce urmează:
Chefuri pân’ la Bobotează
Și-apoi vine c-un remediu
Încă vreo cinci ani concediu.

Horea PRODAN

COLINDE NU CHIAR 
APOCRIFE
DESCHIDE USA CREȘTINE
C-am venit şi noi la tine
Şi-arătându-ţi toată mila
Să te vaccinăm cu sila.
TREI PĂSTORI se întâlniră
Şi aşa se sfătuiră :
Haideţi fraţilor s-o dregem
Şi Guvernul să-l alegem.
LERUI LER şi iarăşi ler,
Ai Tu Doamne-un frigider,
Nu de pus piftii sau kaizer,
Ci vaccinul de la Pfi zer?
O, CE VESTE MINUNATĂ
Despre pensii ni se-arată!
Nu a mea, ci « tale quale »
Cele-un pic mai speciale.
MOȘ CRĂCIUN CU PLETE DALBE
A venit cu zeci de halbe,
Vin, fripturi, sarmale, pască
La petreceri fără mască.
AHO, AHO, COPII ȘI FRAŢI,
Timp de-un An Nou să căutaţi
În căte veacuri o să vadă
Urmaşii vreo autostradă!

Mihai TEOGNOSTE

Grupaj realizat 
de Petru-Ioan Gârda

LA MULȚI ANI!!


