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CAIET NOU 
 

 

Anul 2018 a fost acela în care 

Satiricon a împlinit 40 de ani de exis-

tență. Evenimentul a fost marcat prin 

apariția cărții Satiricon 40 și prin alte 

manifestări, organizate inclusiv în 

cadrul Festivalului Eterna Epigramă, 

care s-a bucurat în anul acesta de oas-

peți de seamă și de un succes deosebit. 

Caietul conține în special cioa-

cele cu care membrii cenaclului s-au 

prezentat lunar la ședințe. 

Dacă în ultima vreme întâm-

pinăm dificultăți în colaborarea cu 

ziarul Făclia, acest caiet va rămâne ca 

mărturie a unei bogate activități de 

cenaclu, din care, pe lângă prezentarea 

cioacelor, am avut materiale prezen-

tate, dezbateri, serbări, lansări de cărți 

etc. 

Tot aici s-a inițiat crearea epigra-

melor pentru Topul E al revistei „Epi-

grama”, în care am ocupat în 2018 un 

onorabil loc 3. La mai sus! 

Sperăm că activitatea noastră va 

fi la fel de susținută, spre binele epi-

gramei clujene și naționale. 

Felicitări tuturor membrilor! 

 

Petru-Ioan GÂRDA 
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Eugen ALBU 
președinte Cenaclu 

 
DE SĂRBĂTOAREA 

CENTENARULUI 

În România e război, 

Nu cu străini, ci între noi, 

Dar nu-i niciun învingător; 

În schimb, învins e-acest popor. 

 

 

LA CENTENAR 

Chiar și-n mormânt s-ar răsuci 

Cei ce-au luptat pentru UNIRE, 

Dac-ar vedea și dac-ar ști 

Că dup-un veac e-așa-nvrăjbire. 

 

 

PIESA DE TEATRU „STRĂINI ÎN 

NOAPTE”, 

cu Florin Piersic (83 de ani) și 

Medeea Marinescu, s-a jucat de 1300 

de ori! 

 

Jucând cu toată măiestria, 

Au zis de Piersic epigonii 

Că-i un actor jos pălăria, 

Iar despre ea, jos... pantalonii! 

 

 

OMAGIU FEMEII  

E raza ce atinge piscul, 

Ea este și a vieții cheie 

Și dacă n-ar deschide pliscul, 

Nici nu ai zice că-i femeie. 
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RUGĂ ELECTORALĂ 

Doamne, Tu, atotstăpân 

Și al lumii-ntregi părinte, 

Dacă ești și-un pic român, 

Dă-ne-un Țepeș președinte. 

 

 

SARABANDĂ 

GUVERNAMENTALĂ 

Că-s liberali, că-s democrați, 

Miniștrii vin, miniștrii pleacă, 

Dar toți, firește, mai bogați, 

Lăsând doar țara mai săracă. 

 

 

RAVAGIILE INUNDAȚIILOR 

La sutele de sinistrați 

Le dă guvernul ajutor 

Broșuri cu tema: „ÎNVĂȚAȚI 

ÎNOTUL FĂRĂ PROFESÓR”. 

 

 

SURPRIZĂ 

Ținând cu totul dinadins 

Să se însoare-un tinerel, 

În noaptea nunții s-a convins 

Că fată mare-a fost doar el. 

 

 

UNUI CONFRATE 

Cum tot mă caută să-mi spună  

Ce multe epigrame-a scris,  

Fiind amici, i-am spus deschis:  
Nu-ncerci să scrii și una bună? 

 

 

FAPT DIVERS 

Alt car cu proști s-a răsturnat, 

Nu știu în ce condiție, 

Tot la Caracal – am aflat – 

În sediul de poliție. 

 

 

VIN ALEGERILE, VIN! 

Se-nscriu românii în prostie 

La europarlamentare, 

Că prin politică, se știe, 

Tot prostu poate-ajunge mare. 
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Dan BĂGĂREAN 
 

 

 

CUM MI-AM PĂCĂLIT NEVASTA 

Mi-am pus soția la-ncercare, 

Catrenul meu citind...în fine... 

– De Gârda-i scris, ce zici, e tare? 

– Da, ăsta-i sculă, nu ca tine! 

 

 

 

VICTIME COLATERALE 

Eu știu că sunt al naibii de frumos... 

Femeile îmi pică în neștire! 

Și soacra mi-o picat odată jos... 

Atunci când a-ncetat să mai respire. 

 

 

 

MEDITAȚIA PORTARULUI DE LA 

URGENȚĂ 

Nevasta-i foarte rea de gură... 

Ar merita bătută măr!... Letal! 

Ce pumni i-aș trage în figură!... 

Da’ chiar... s-o fac să intre în spital??! 

 

 

 

REFUZ ELEGANT 

La nunta voastră nu am cum să merg, 

În 16 august, vara viitoare... 

Iertați-mă că lacrimile-mi șterg, 

Dar eu mă duc la...  

altă-nmormântare...  
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E LOC DE MAI BINE ÎN 

SĂNĂTATE... 

Salariu-n euro a depășit 

Trei-patru mii – nu-i rău, e bunicel... 

Dar asta-nseamnă-acuma, negreșit, 

Că șpaga... fuga-fuga după el! 

 

 

 

ÎN SPITALE 

Deși bilanțul e mortal, 

Cuprins de frică și angoase, 

În tot sistemul medical 

Salariile-s sănătoase. 

 

 

 

DILEMĂ 

Șefu’ și-a lui soață tot mă copleșesc 

Cu cadouri, mese, de mă zăpăcesc! 

Nu-nțeleg motivul, oare ce mai vor? 

Nu-i destul că-s tată... la copiii lor??! 
 

 

 

 

 

 

 
Simion Legian 
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Emil Felician BODEA 
 

 
 

PARADA GAY 

Dacă dau de vreo paradă 

Și văd mulți bănuți pe stradă, 

Orice-ar fi și-ar fi să fie, 

Nu m-aplec, că nu se știe! 

 

 

 

PROCUROAREA LUI PEȘTE 

Ca să ne scape de belele, 

Ne-am dus la ea de două ori: 

Întâi cu niște cucuvele, 

Apoi cu niște nemțișori. 

 

 

 

EXISTĂ ȘI EPIGRAMIȘTI 

BĂTRÂNI? 

Dragii mei, eu n-am rețineri, 

Deci răspund pe negândite: 

Ăștia sunt doar oameni tineri, 

Dar la vârste diferite. 

 

 

 

SEPARATIȘTII 

Se strigă peste tot „rezist!”, 

Din București la Odorhei... 

Dar eu vă-ntreb și chiar insist: 

De ce rezistă numai ei? 
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Simion Legian 

 

  



 10  

 
 

 

 

Aurel BUZGĂU 
 

 

 
LA NUNTA DE ARGINT 

Nevasta mi-a mărturisit 

Că nu pe mine m-a dorit 

Și i-am răspuns că ani la rând 

Noi am avut același gând. 

 

REMANIEREA 

La guvern e o rotire 

Care-aplică strict un plan: 

Cei iubiți de stăpânire 

Vin cu rându’ la ciolan. 

 

POLITICIENII 

Pe tine, ca alegător, 

Te-adorm întruna cu povești; 

Se știe că de frică mor 

Ca nu cumva să te trezești. 

 

DILEMĂ 

În țara noastră românească 

Sunt mulți ce-ar vrea să ne trezească, 

Dar îi reține-un amănunt, 

Că n-au să știe unde sunt. 

 

BUCURIA GREIERULUI 

(minifabulă) 

În sfârși am reușit: 

O furnică zilnic vine 

Ca să cânte-n rând cu mine; 

La Fontaine... te-am depășit! 
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MOTIVARE 

Vii pe lume-n pielea goală 

Și pleci pus la patru ace, 

Ca să demonstrezi prin țoală 

Ce moment festiv îți place. 

 

 

LA GUVERN 

Demnitarii stau de gardă, 

Grija pentru țară-i mare 

Și de frică să n-o piardă, 

O pitesc prin buzunare. 

 

 

CONSACRARE 

Ani în șir a demonstrat 

Că în casă e bărbat; 

Toată lumea-așa îl vede, 

Doar nevastă-sa nu-l crede. 

 

 

LA NOI 

Pentru lenea ce ne paște, 

Chiar și imnul recunoaște, 

Suferința cea mai mare 

Se numește deșteptare. 

 

 

DUPĂ ALEGERI 

La partide se afirmă, 

Iar sondajele confirmă: 

Voturile-s câștigate 

Cu flecari de calitate. 

 

 

ÎN CONCEDIU 

Cei cu conturi burdușite 

Merg pe plaje renumite, 

Eu mi-aleg un singur loc: 

Două camere de bloc. 

 

 

EVOLUȚIE 

Frunza Evei a lansat, 

Pentru fete, moda mini; 

Care s-au emancipat 

Și se-mbracă în bikini. 
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Aurel CHIRA 
 

 
AUTOBUZUL ȘI MOBILELE 

Loc mi se ofer-ades, 

Nu-i nevoie să implor: 

Tinerii nu prea-și dau ghes, 

Că vorbesc cu... „mama lor!” 

 

 

DE SF. ION... MOLECULE 

SUPĂRATE 

Deși e mare sărbătoare, 

Avem și-o mare supărare: 

Că azi vom bea doar bulion, 

Pentru că n-avem nici un „ion”. 

 

 

ZILELE BABELOR  

„Babele” au protestat:  

Frig, căldură, multe boale,  

Zeci de ani au suportat!  

Azi vor pensii speciale. 

 

 

CA SĂ... 

În tinerețe, nu vreau ca să mă laud, 

De patru ori pe noapte puteam iubi  

o fată; 

Acuma când iubesc pot ca să  

mă aplaud: 

La patru ani de zile mai pot iubi  

o dată. 
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ROMÂNICA LOR 

Azi Sahară, mâine Pol, 

Din hoție nu se-opresc 

Și mă lasă-n fundu’ gol: 

Ori îngheț, ori mă topesc! 

 

 

 

VALVĂ DE MISTREȚ 

Lucru bun mi s-a-ntâmplat 

De când valva mi-au schimbat, 

Mușchi și oase nu-mi sunt slabe, 

Doar că... merg în patru labe! 

 

 

 

PAPA și « 112 » 

(1 august 2019) 

Mii de creștini așteaptă momentul!... 

În lift blocat, speriați prezbiterii, 

Se roagă la Domnul să vină curentul, 

Iar Domnu-a trimis... pompierii. 

 
 
 
 

 
Lazăr Morcan 
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Ștefan CIOCIANU 
 

 

 

STAREA... RAȚIUNII 

Mă rog la Tatăl cel etern, 

La toate moaștele și sfinții, 

Să-i scape p’ăia din guvern 

De... noaptea minții! 

 

 

 

RISIPĂ 

Dăm zadarnic biruri pentru 

Propășirea națiunii, 

Când aleșii de la centru 

Sunt la coada... rațiunii. 

 

 

 

LA ONOMASTICĂ... 

Ne fuse cheful monoton 

Doar până la secunda-n care 

Veni vecinul de balcon 

Cu-o pocnitoare! 

 

 

 

DEMNITATE  

Șefia UE, cum se spune, 

Ne-au dat-o cu proces verbal, 

Și totuși, n-ar fi rău de-am pune 

Un pic batista pe țambal. 
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DE MĂRȚIȘOR... 

...Îți dau, iubito, cum am spus, 

(Și cum știai c-o să se-ntâmple), 

Un ghiocel, nimic în plus, 

Că tu mi-ai pus destui... la tâmple. 

 

 

 

ZVON DE PRIMĂVARĂ  

La ce huzur și sindrofie 

Promit guvernele la greu, 

Mă tem că-n țară o să fie 

Întâi aprilie mereu... 

 

 

 

TRADIȚIE 

Azi ni-i goală pungulița 

Că, din patru-n patru ani, 

Ne mândrim cu Miorița 

Și alegem doar ciobani... 

 

 

 

LA VIZITA PAPEI 

...Creștineasca națiune 

A uitat de râci și pile, 

Dar – ca orișice minune – 

N-a ținut decât trei zile... 

 

 

 

PE LITORAL... 

...Nae singur, plajă, mare, 

Tipă sexi, ploaie, cort, 

Coca, gin, amor, filmare, 

Tren, nevastă... Nae – mort. 

 

 

 

LA BĂI... 

... A intrat o divă-n apă, 

Iar bărbații – cum li-i felul – 

S-au temut că o să-nceapă 

A se ridica... nivelul. 

 

 

 

 La mulţi ani! 
65 
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Gheorghe CIREAP 
 

 

ANOMALIA VREMURILOR 

Cu ochii stinși privesc spre cer, 

Că vine iar un val de ger! 

Și-ndată ce s-a anunțat, 

Salariile-au înghețat! 

 

 

SLUGĂ LA DOI STĂPÂNI 

Trecut-au ani și săptămâni 

Și zile de năpastă, 

De când slujesc la doi stăpâni: 

La stat și la nevastă! 

 

 

REGRETE TARDIVE 

Demult de tot, pe vremuri vechi, 

Aveau și-atunci elevii drepturi: 

Puteam să-i tragem de urechi, 

Dar azi ne tragem de șireturi! 

 

 

CUGETARE ÎN ZIUA CULTURII 

S-a spus mereu, în multe părți, 

Că omul cult citește cărți, 

Iar omul fără de cultură 

Citește mult... maculatură! 

 

 

CADOU DE MĂRȚIȘOR 

Femeilor le place – tuturor, 

Câte-un cadou frumos de Mărțișor, 

Dar unele preferă – cel mai cel – 

Să stea bărbații-acasă... ghiocel! 
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MOMENTE DE PĂCĂLEALĂ 

Ajuns-am, din păcate, om falit, 

Că-n trei momente chiar m-am păcălit: 

Când am votat – și n-am fost inspirat – 

Când m-am născut  

și când m-am însurat! 

 

 

 

INCOMPATIBILITĂȚI 

Am insistat, cu băutură, 

Să mă tămăduiesc de ură, 

Dar parcă nu-i în legea firii, 

C-am dat în patima... iubirii! 

 

 

 

OBSESIA LIBERTĂȚII 

Cei rămași pe-afară... liberi, 

Până merg la închisoare, 

Caută s-ajungă lideri, 

Joacă rol de... fată mare. 

 

 

 

OMUL... LA LOCUL POTRIVIT 

Patronul ce-are abatorul 

A terminat conservatorul: 

Oricine poate să observe 

Că se pricepe la... conserve! 

 

 

 

DESTĂINUIREA UNUI BUCĂTAR 

Le fac pe toate la soroc: 

Cocoșu' l-am prăjit la foc, 

Pe plită am prăjit grătare, 

Puicuța o prăjesc... la mare! 

 

 

 

SFATUL (PARA)MEDICULUI 

Un medic îmi spunea, sfătos, 

Că niciun om nu-i sănătos, 

Iar dacă vrei să n-ai surprize 

Renunță doar la... analize! 
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Octavian CORDOŞ 
 

 

 

CODUL PENAL 

Astăzi ei s-au despărțit, 

Chiar de se purtau la fel: 

Ea trăia cu un iubit, 

Și-un iubit avea și el. 

 

 

 

REACȚIA BLONDEI LA GLUMA 

UNUI COLEG  

Chiar de-a fost o glumă fadă, 

Soțului i-a relatat, 

Că de râs era să cadă, 

Goală cum era, din pat! 

 

 

 

MATRIMONIALĂ 

Domnul mi-a luat o coastă 

Ca să am din ea nevastă, 

Dar soția mea cea dragă 

Zice că-mi lipsește-o doagă.  

 

 

 

PARADOX 

Nașterile sunt puține 

În spitale, tot descresc, 

Dar saloanele sunt pline 

Cu microbi ce se-nmulțesc. 
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MATRIMONIALĂ 

Cum târziu s-a însurat 

Și-acum are copil mic; 

E ușor de confundat: 

Când e tată, când bunic. 

 

 

BUGET ANUAL ÎNDESTULĂTOR 

Pentru un buget bogat, 

Guvernanții fac minuni: 

Anul ăsta l-au scurtat, 

Are numai nouă luni. 

 

 

PARLAMENTARĂ 

Mulți aleși din Parlament 

Spun că fac tot ce-i util; 

Astfel, lumea, pe moment, 

Crede că-i întâi april. 

 

 

VACANȚA PARLAMENTARĂ 

Vacanța parlamentară  

E dorită de noi toți 

Pentru că n-o să apară 

Legi să-i apere pe hoți. 

 

 

UNUI PARLAMENTAR 

Senatorul ce-a furat 

Trecere la public are 

Și e chiar aplaudat... 

În traseul spre-nchisoare. 

 

 

MEDICI FĂRĂ DIPLOMĂ 

E un fenomen bizar 

Dar e practică, azi, vie, 

Că un simplu măcelar 

Poate face chirurgie. 

 

 

SEPARARE SOCIALĂ 

E ușor de constatat 

Că-n istorie, oricând, 

Pe la cozi coadă s-au așezat 

Numai oamenii de rând. 
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Grigore COTUL 
 

 

 

DIN VIAȚA DE CUPLU 

Când o ceartă se-nfiripă, 

Soaței nu prea ai ce-i face; 

Nu te-ngrijora când țipă, 

Teme-te atunci când tace! 

 

 

 

POVESTE DE VIAŢĂ 

S-au iubit din tinerețe, 

N-au avut nici un complex; 

N-au copii la bătrânețe, 

Fi’ndcă au același sex. 

 

 

 

NOUA SECRETARĂ 

A picat la proba scrisă, 

Însă șefu-i norocos: 

A aflat c-a fost admisă 

Partea de la gât în jos. 

 

 

 

POTRIVIRE 

Nu știu mai mare potrivire 

Cum e a lor dintotdeauna: 

Când ea vorbește în neștire, 

El poate s-o asculte-ntruna. 
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NELINIȘTEA NEVESTEI 

Prin spate-o trec fiorii reci, 

În minte are-un singur gând, 

Știind că n-o să ies curând 

...de intru-n beci. 

 

 

 

DUPĂ FURTUNĂ 

Trezit surprins de-a mării vrajă,  

Nimic nu-mi mai părea fel: 

Hotelul nu era pe plajă, 

Iar plaja nu era-n hotel. 

 

 

 

ȘTIRE  

La funcția supremă-n stat 

Va candida, precum se știe, 

Și un actor, acum ratat, 

Să facă drama comedie. 

 

 

 

IMPRESII DE LA NUNTĂ 

Nuntașii toți au petrecut 

Și nașii – toată masa, 

Doar mirele-i cam abătut, 

Că n-au furat mireasa. 

 

 

 

 
Lazăr Morcan   
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 Eugen COŢA  
 

 

DUPĂ CUTREMUR 

Mă ierte de păcate Sfântul, 

De constatarea mea un pic fugară: 

Mereu se clatină pământul, 

Dar nu se mișcă mai nimic în țară. 

 

 

 

LA CENTENARUL MARII UNIRI 

Puși pe dezbinare și vânzări de țară, 

Au huiduit, plătiți, parada militară 

Și-au regretat eșecul și „prestanța” 

Că arcul de triumf nu arde... ca în 

Franța! 

 

 

 

PENSIONARII MULȚUMESC 

GUVERNULUI 

S-a făcut o treabă bună, 

Să-i ajute Domnul sfânt; 

Ne-au dat zeci de mii pe LUNĂ 

Și o mie... pe PĂMÂNT! 

 

 

 

DISTRACȚIE DE 8 MARTIE 

Pe la bal mascat am fost 

Să mă bată și năpasta; 

Curte i-am făcut, de prost 

Și-am dansat... tot cu nevasta! 
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CIOACĂ POLITICĂ LA 

SATIRICON 

Nu mai poți lansa o „cioacă” 

Să-ți mai îndulcești amarul, 

Că răsare câte-o „moacă” 

Și-ți dă replică... cu parul! 

 

 

 

APROPO DE VOTUL DIN MAI 

La europarlamentare 

Votez doar oameni de valoare; 

La Referendum, din păcate, 

Am să le dau un „vot”... în spate! 

 

 

 

DUPĂ PLOI ȘI VIITURI 

Doamne, tot ne bați cu ploi, 

De nu știu ce să mai spun, 

Dar îndură-Te de noi, 

Dă-ne, zilnic, și săpun! 

 

 

 

DRAGNEA, DUPĂ ALEGERI 

Nedreptatea-i tot mai mare 

Și-a stârnit un val de ură: 

Dragnea-i bine, la răcoare, 

Noi sub valuri... de căldură! 

 

 

 

S-A DUS ZIUA LIMBII ROMÂNE 

Vin foștii să-i alegem iară, 

Doar circ, chemare și îndemn; 

Toți candidații fac gargară 

Normal, pe limba lor de... lemn! 

 

 

 

PESCUITUL LA COPCĂ 

Las lacul, că e iarnă grea, 

Nimic n-a tras la râma mea, 

Dar vecinica de la trei 

A prins destui la „copca” ei. 
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Vasile B. GĂDĂLIN 
 

 
EPIGRAMA UNUI PENSIONAR 

MILITAR NEDREPTĂȚIT DE 

STATUL ROMÂN 

În haosul total de-acum,  

Deschisă-i calea: ÎNAINTE(!), 

Să merg pe ultimul meu drum 

Condus de domnul președinte! 

 

 

 

ROMÂNIA ÎN UE 

După lupta-ntre palate, 

Noi am depășit sincopa, 

Demonstrând cum că se poate 

Să conducem... EUROPA! 

 

 

 

IERI ȘI AZI 

Cât timp în Cluj am fost student, 

La cursuri fest eram prezent; 

Dar azi, când nu te mai obligă, 

Ies dascălii... de mămăligă! 

 

 

 

LUPTA DINTRE PALATE 

CONTINUĂ 

După cum suntem conduși, 

Sfântul Dumnezeu mă ierte, 

Rând pe rând vom fi distruși 

Prin sindromul... broaștei fierte! 
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ANTRENORULUI ALIN 

MINTEUAN DE LA CFR CLUJ, CU 

CINCI VICTORII LA RÂND 

Alin Minteuan exultă, 

Are minte Minteuan, 

Jucătorii îl ascultă, 

Titlul e pe primul... plan! 

 

 

 

MAESTRULUI CORNEL UDREA – 

madrigal 

E umorist, poet și dramaturg, 

El scrie inspirat și cu mult har, 

Cuvintele alese limpezi curg... 

O spun deschis: așa talent, mai rar! 

 

 

 

ROMÂNILOR DIN DIASPORA 

Voi, cei care-ați mâncat cuș-cuș, 

Salam cu soia, trai de rob, 

Fără să trageți un cartuș, 

Ați cucerit întregul... GLOB! 

 

 

 

APROPO DE VIZITA ISTORICĂ A 

SANCTITĂȚII SALE PAPA 

FRANCISC 

ÎN ROMÂNIA (madrigal) 

O vizită istorică rămână, 

Că am simțit și pace și lumină; 

Să mergem împreună, mână-n mână, 

Iubind „A MAICII DOMNULUI 

GRĂDINĂ”! 

 

 

 

 
  

La mulţi ani! 
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Petru-Ioan GÂRDA 
secretar literar Cenaclu 

 

 
UNUI JUCĂTOR ÎMPĂTIMIT 

Își trăiește singur drama, 

Nu i-a mai rămas nimic: 

Și-a pierdut la dame dama 

Și șeptelu’ la șeptic. 

 

 

 

BINELE DIN RĂU 

Cum tot ce-aveam am cheltuit 

Și-n viața mea-i acum prăpăd, 

Așa sărac am devenit, 

Ca fug tâlharii când mă văd! 

 

 

 

ÎN MEDICINA ROMÂNEASCĂ... 

Contest măsura care s-a luat, 

Că nu văd mult mai mare interes: 

Deși salariile s-au triplat, 

Se moare doar de două ori mai des! 

 

 

 

SFATUL MEDICULUI 

Nu femei – mi-a spus pe șleau, 

Nu tării, c-ajungi un orb! 

Și de-atuncea nu mai beau, 

Însă din priviri le sorb... 
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UNUIA ELIBERAT PENTRU 

BUNĂ PURTARE 

Fur mai des ca înainte, 

Parcă diavolu-mi dă ghes; 

Spune-mi, ce să fac, părinte? 

Să te spovedești mai des! 

 

JUSTIFICAREA UNOR 

REMANIERI 

Vedem, privind la ei uimiți 

Și studiind profilele, 

Că pe miniștrii nou numiți 

Îi recomandă... pilele. 

 

CUPLU ARMONIOS 

Intrați pe-a căsniciei poartă, 

Au tras la jug egal, în doi, 

Din viața lor făcând o artă... 

Ceva de genul "Car cu boi". 

 

SPOVEDANIE 

M-am dus și m-am cuminecat, 

Spunându-mi viața amoroasă, 

Dar nu la preotul din sat, 

Că de-i spuneam de preoteasă... 

 

LA DOCTORI 

De știam ce mult mă freacă: 

Bani, schimbare de program, 

Cozi și totuși n-o să-mi treacă, 

Nu mă mai îmbolnăveam! 

 

LA CARDIOLOGIE – autoepitaf 

Cardiologul mi-a recomandat 

Regim alimentar și-un pic de sport 

Și-aproape sigur m-ar fi vindecat,  

De nu muream la testul de efort. 

 

BEȚIA, ETERNA POVESTE 

A mințit, intrat pe hol, 

C-ar fi stat pe la vecinul, 

Numai că l-a dat de gol 

Faptul că-și făcuse plinul. 

 

 
 

  
La mulţi ani! 
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Gabriela-Genţiana GROZA 
 

 

 
SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 MAI 

Unii drepturi noi visează 

Și fac greve, protestează, 

Numai noi serbăm prin „muncă,, 

...Cu mici și cu bere-n luncă. 

 

 

 

LUPTĂ POLITICĂ 

La borcanul plin cu miere 

Se înghesuie de zor, 

Sunt aproape de putere 

Și...departe de popor. 

 

 

 

ANTIGRIPALĂ 

Deși virusu-i rebel, 

Nu mă tem deloc de el, 

Mă dezinfectez, fiindcă, 

Fac gargară cu pălincă. 

 

 

 

INCOGNITO ÎN AVION 

Anonim în avion, 

S-a crezut că e spion 

Urmărind cum făcu saltul 

Nevestica lui cu altul. 
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UNUI BISTRIȚEAN 

Deși născut năsăudean, 

A susținut că e clujean, 

Dar un țânțar sări ca ars, 

În sânge i-a găsit... ginars! 

 

 

 

MALPRAXIS 

Doar cu un laparoscop 

Scoate pietrele din fiere, 

Urmărind un singur scop: 

...Să distrugă cariere. 

 

 

 

EREDITATE  LA POLITICIENI 

Maimuța coborând din pom, 

Vioaie- a zis: „acum sunt om,,! 

După milenii e firesc, 

Că unii se maimuțăresc. 

 

 

 

FARMEC AMEȚITOR 

Parfumată și frumoasă 

Îl dă gata pe un june, 

Cu mărgele, arătoasă 

...Pălincuța cea de prune. 

 

 

 

DRUM SPRE LITORAL 

Am parcurs acea distanță 

– Și ideea n-a fost rea – 

Jumătate din vacanță 

Am făcut-o pe șosea. 

 

 

 

FEMEI „SERIOASE,, 

Deși au acasă țoale, 

Umblă jumătate goale 

Și le simți, dacă ai fler, 

Goale și de caracter... 
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Maria IONIŢĂ 
 

 

 

INCERTITUDINE 

Unu trece, unu pică 

Unu nu se mai ridică, 

Unu merge, altu vine, 

Cine stă-n picioare? Cine? 

 

 

 

CIUDĂȚENIE 

E furtună-n cancelarie, 

Pleacă dascălii la mare, 

Numai el, cel mai voinic, 

N-are bani, se face mic. 
 
 

 

 

 

 
 

Lazăr Morcan 
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Simion Legian 
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Rodica JEICAN 
 

 

 

POLITICIENII 

Jenă n-au de niciun fel 

Când bugetu-i... vai de el; 

Nu-s indiferenți de tot: 

Cel puțin, îi doare-n cot. 

 

 

– Popa-a fost la cununie, 

La botez, la liturghie... 

– Eu ți-am spus, tăind din tort, 

Că de popi nu scapi nici mort. 

 

 

 

CONTROL LA VOLAN 

Ea avea viteză mare, 

Apăsa pedala tare... 

– Păi, centura n-o purtați? 

– Am silicoane. Uitați! 

 

 

 

PĂRERE 

Impozitele tot cresc, 

Dar bugetul nu-l sporesc; 

Enorm s-ar putea-ncasa 

De hoția s-ar taxa. 
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DESPRE NOI 

Dacă ai venit pe lume 

Cu capu-n față, române, 

De ce te comporți în viață 

Tot mereu cu dosu-n față? 

 

 

 

CEARTĂ-N FAMILIE 

– Mult mai fericit eram 

De cu dracu mă-nsuram! 

– Nu-i permis, din ce se-aude, 

Mariajul între rude! 

 

 

 

DILEMĂ 

Părinte, eu mă străduiesc 

Aproapele să mi-l iubesc, 

Dar ce fac cu amica mea 

Că ea nicicum, nicicum nu vrea? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Satiriconiști clujeni 2019 
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Dumitru LOŞONŢI 
 

 

MEMBRII USR 

Tot spun că ei ar fi salvarea, 

Că sunt, din țară, cei mai buni... 

E-adevărat, cu precizarea 

Că-i vorba de promisiuni. 

 

 

 

UNUI MINISTRU 

Probleme grele-s o mulțime 

Și nu rezolvă mai nimic; 

O fi el mare ca-nălțime, 

Dar ca ministru-i foarte mic. 

 

 

 

LA VIITOARELE ALEGERI 

PREZIDENȚIALE 

Va fi la fel ca înainte, 

Că noi suntem precum orbeții 

Și va ajunge președinte 

Pe cine ni-l aleg băieții. 

 

 

 

APARENȚE 

Sfrijit, gălbejit, când îl vezi, 

Ți-e milă de el, vai, săracul, 

Dar de-afli, nu-ți vine să crezi 

Că-n rele-l întrece pe dracul. 
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ÎN MAGAZINE 

Constați în orice an ce trece 

Că-n pungi e tot mai mic gramajul 

Și îi întrebi: – ce se petrece? 

– S-a scumpit iarăși ambalajul. 

 

 

 

CURIOZITATE 

Deși-i merge gura-ntruna, 

C-așa-i firea ei, locvace, 

Mai și face pe nebuna: 

Spune multe doar când tace. 

 

 

 

MODĂ 

Cum se schimbă toate-n lume... 

Cât privește eleganța, 

Are azi un bun renume 

Ce-am urât atâta, zdreanța. 

 

 

 

NU-I ȘMECHER 

Aflând c-atât de mult citește, 

De zeci de ori m-am întrebat 

Dacă-i posibil, omenește; 

Da, că citește-n rezumat. 

 

 

 

MEMBRII USR 

Tot spun că ei ne-ar fi salvarea, 

Că sunt, din țară, cei mai buni; 

I-adevărat, cu precizarea 

Că-i vorba de promisiuni. 
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Ioan MARINESCU-PUIU 
 

 

 
ARMONIE CONJUGALĂ 

Vecinii mei ‘s-un soi aparte 

Și cineva îmi povestea: 

Soția tobă e de carte, 

Iar soțul bate des la ea. 

 

 

 

LA MINISTERUL DE FINANȚE 

Acum s-a lămurit misterul 

Și îmbulzeala e firească: 

S-a auzit că ministerul 

Aruncă banii pe fereastră. 

 

 

 

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... 

 

 

 

IUBIRE DE SOACRĂ 

Îi port iubirea mea aleasă, 

Că e un om al datoriei 

Și a fost singura din casă 

Ce s-a opus căsătoriei. 
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DATORNICUL 

Încerc să mai dărâm niște palănci, 

Închis în ale lumii rele țarcuri, 

C-așa o datorie am la bănci, 

Că mi-este teamă să mai  

intru-n parcuri. 

 

 

 

SCHIMB DE PĂRERI ÎN 

CĂSNICIE 

Că-s bune sau că-s rele, 

E stabilit, ehei, 

Eu vin cu ale mele 

Și plec cu ale ei. 

 

 

 

NERENTABILITATE 

Destinul lor e de mirare 

Și-i înțeleg de ce sunt triști: 

Să fie hoți de buzunare 

În colonia de nudiști... 

 

 

 

ÎNTREBĂRI LA REFERENDUM 

Să te mai miri că țara e-n nevoi, 

Simțind cum te cuprinde-amarul, 

Când vezi pe un perete „Car cu boi” 

Și-n Parlament sunt boi cu carul? 

 

 

 

CUM SĂ PĂSTREZI UN BĂRBAT 

Bărbat în casă, cine-l are, 

Un sfat, atâta eu vă cer: 

E bine să îl dau cu sare 

Sau să îl țin la frigider? 
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Doina MICLEA 
 

 

 

CENTENARUL NOSTRU 

O sută ani de la Unire 

Serbând acum acest popor, 

Constată cu dezamăgire 

Că tot mai sunt cozi de topor! 

 

 

 

DEMOCRAȚIE ROMÂNEASCĂ 

Cât timp am stat în alt „regim”, 

Ne-am dezvoltat cu toții; 

”Democrația” ce-o trăim 

Își bucură doar hoții... 

 

 

 

O ALTĂ ISTORIE ZIDIM... 

Ne războim în tabere opuse, 

Calvar e viața noastră și acum, 

Așa ca-n vremuri de demult apuse... 

Unde-i acum Unirea, pe ce drum? 

 

 

 

MEREU ANALIZĂM CEVA 

La noi o analiză 

Te adâncește-n criză: 

„Clica”-i optimistă, 

Nația e tristă! 
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MĂRIREA PENSIEI 

„o istorie” 

Azi, zbuciumul e tot mai mare, 

Dând vina toți pe guvernare; 

Stăpânii noști bogați sunt sus, 

Iar cei săraci, sunt la apus! 

 

 

 

ROMÂNIEI 

Ai fost slăvită în istorii, 

Stârnind azi prea multe orgolii; 

Păcat că mulți sunt azi dușmanii, 

Cărând din țară mai toți banii! 

 

 

 

LA O MASĂ GRATIS 

Toți se-nfruptă, fără piedici, 

Uită că ajung la medici; 

Mare lăcomia-i, mare, 

Bine că nimic nu-i doare! 

 

 

 

ISTORII ACTUALE 

Mereu investigăm ceva, 

Dând vina iară altcuiva, 

Ne descurcăm tot mai încet, 

Tot așteptând un nou buget. 
 

 

 
Lazăr Morcan  
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Marius-Lucian MICLEA 
 

 

PARLAMENTARII ȘI TINERII 

„Muncesc pe brânci” în Parlament, 

Dar, cum am constatat recent, 

Pe tinerii cu multă arte 

Îi vor plecați în altă parte. 

 

 

 

DORINȚA DE UNIRE 

La Centenar, întreaga fire 

Serbează astăzi cu mândrie, 

Dar se contestată, cu uimire, 

Că unii nu doresc „Unire”. 

 

 

 

PARLAMENTARII NOȘTRI NU-ȘI 

IUBESC TINERII 

Muncind „pe brânci” în Parlament, 

Pe școală nu prea pun accent: 

Pe tinerii cu multă carte 

Îi izgonesc tot mai departe... 

 

 

 

DURERE PENTRU NEAMUL 

NOSTRU 

O țară mândră și bogată, 

Așa o știm din vechi străbuni, 

Dar astăzi, când am dat-o toată, 

Mai așteptăm... cel mult minuni. 
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CINSTEA... SOCIALĂ 

Ce să faci cu ea în țară, 

Când mai toți se duc pe-afară? 

Câți se laudă pe-acasă, 

Fac orice, doar bani să iasă! 

 

 

 

LUPTA PENTRU PUTERE 

Mereu pe legi și ordonanțe 

Se bat aleșii în instanțe, 

Se împrumută, sunt datori 

S’ajungă, iar conducători. 

 

 

 

NOI CRIZE SE ÎNTREVĂD  

Când noi ne-am revenit puțin 

Începe iară un declin; 

Prea multe interese sus  

Vrăjmașii noștri ne-au adus. 

 

 

 

ÎN ARTĂ  

Am muncit – și-o fac ades – 

Să sfărâm și munții 

Și în fine m-am ales 

Cu... sudoarea frunții. 

 

 

 
 

Lazăr Morcan 
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Zeno MILLEA 
 

 

DILEMĂ ESTIVALĂ 

Dintre sute de-ambalaje 

Ce înfruntă valurile, 

Câte-atacă malurile, 

Câte au ajuns pe plaje? 

 

 

 

BON POUR L’HORIENT 

Dintre mii de sortimente 

Ce se-nghesuie-n dughene –  

Câte oare-s „nutrimente” 

Reciclate de la ghene?! 

 

 

 

NEDUMERIRE 

Dintre mii de ape plate 

Și-alcaline, bunăoară, 

Câte-s numai ambalate 

Și conțin doar apă chioară? 

 

 

 

PE VREME DE EPIDEMIE 

După multă îndoială 

O dilemă se-nfiripă: 

Gripa mea e o răceală –  

Sau răceala mea-i o gripă? 
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MANIPULARE TV 

„Sticla azi e colorată 

În nuanțe noi și vii, 

Însă tot ce ea ne-arată 

E-n alb-negru – și mai și! 

 

 

 

VERBELE „A FI” ȘI „A AVEA” 

Iată doi frați, născuți într-o zi, 

Inseparabili, însă, vai: 

Poți ca să fii – fără să ai, 

Nu și să ai – fără să fii! 

 

 

 

PREZENTUL DE AUR 

„Pomu’ copt și omu’ bun” 

Stau la margine de drum: 

Pomul e al orișicui – 

Omul e al nimănui! 

 

 

 

ALTE VREMURI 

”Pomul copt și omul bun” 

Nu mai e simbol străbun; 

Pomul copt a fost vândut, 

Omul bun a dispărut! 

 

 

 

PRECUM VACILE FUGĂRITE DE 

LA UN CAP LA ALTUL... 

Psd și șeful lor 

Huiduiți sunt peste tot, 

Însă corul hulitor 

E condus de-același Bot! 

 

 

 

VAE VICTIS... 

Agricultura ne mai ține, 

Cât cerul încă varsă apă, 

Dar n-are cum să fie bine 

De omul care e în groapă. 
  

La mulţi ani! 
85 
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Gavril MOISA 
vicepreședinte Cenaclu 

 
 

 

ROMÂNII ȘI... JANDARMII  

La Cotroceni iar au venit 

Într-un număr nefiresc, 

E drept odată i-au oprit 

Însă nu cred că-i mai opresc. 

 

 

 

LA BALUL PENSIONARILOR 

Greu a fost să se pornească 

Și-nceputu-a fost confuz, 

Însă după-o oltenească 

Au căzut ca la...Oituz. 

 

 

 

SATIRICONUL 

De 40 de ani întruna 

El și-a tot aurit cununa, 

Cu poante și cu demnitate, 

Și azi e-un nume în Cetate.  

 

 

 

PLEACĂ ROMÂNII 

Noi știm cine i-a pornit 

Dar și viața ca povară, 

Dacă unul s-a urnit 

Azi se duc pe rând din țară. 
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MAREA PĂCĂLEALĂ 

Aleșii iar ne-au fraierit 

Că nu mai au azi niciun țel  

Vor sta cinci ani la huzurit, 

Pe banii noștri la Bruxelles. 

 

 

BREAKING NEWS 

Cu o chestiune rară  

Știrile se contrazic, 

C-ar fi un primar în țară 

Care n-a furat nimic. 

 

 

IERI ȘI... AZI 

Când jocul nostru se sfârșea 

Oftam și eu, ofta și ea. 

Acum orice avem în minte 

Oftăm și eu și ea-nainte. 

 

 

FEMEIA 

Este așa cum spun poeții 

Parfumul și misterul vieții 

Și o poveste după-aceea, 

Când vrea, sau își găsește cheia. 

 

 

EPIGRAMISTUL 

E un arhitect aparte 

După spirit după chip 

Ce clădește după carte, 

Edificii de... nisip. 

 

 

ÎNCĂ E BINE... 

lui Ioan-Petru Gârda,  

la vol... „N-ai cu cine...” 

Sincer îmi pare rău de tine   

Că așa tânăr „N-ai cu cine...”  

Da-ți spun, că vine-o vreme bre,  

Când n-ai cu cine... nici cu ce! 

    

 

ȘI EU CA TOȚI 

Cum s-a furat aproape tot 

Și țara este în impas, 

Eu nu mai stau să mă socot 

Și fur și eu cea mai rămas. 
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Gheorghe MRAIŞTE-MOŢ 
 

 

 
TREBUIE 

Dacă-i lipsă mișcare, 

Măcar câte o plimbare, 

Mușchii se atrofiază, 

Creierul de segradează. 

 

 

 

STIMULENTE PENTRU 

GÂNDIRE? 

Dragii mei, când consumați 

Alcool și/sau tutun, 

Măcar stați și meditați 

Dacă e un lucru bun? 

 

 

 

OMULE 

Trebuie să faci mișcare, 

Baremi câte o plimbare, 

Altfel, corpul se blochează, 

Creierul se-atrofiază. 

 

 

 

OMUL  

Omul de se lenevește 

Spre sfârșit, cât mai trăiește, 

Mai rapid îmbătrânește 

Fi’ndcă nu se prețuiește. 
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PROFANARE  

Văd tineri cum se răsfață 

Cu „nădragii” rupți în față; 

Bine că nu-s rupți și-n fund: 

Om frumos și „cap bolund”. 

 

 

 

TRASEIȘTII 

Ei se scaldă-n multe ape, 

Numai „ca să se adape”; 

Profitori cu funcții mari, 

Guvernanți, parlamentari. 

 

 

 

ANORMALITATE  

După frigul ce-am răbdat, 

Numai nu ne-am congelat 

Și-n căldura ce-o trăim,  

Numai că nu ne topim! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Satiriconiști clujeni 2019 
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Gavril NECIU 
 

 

 
PREGĂTIRI DE IARNĂ 

Când vine frigul peste țară, 

Toți boschetarii iarăși fură, 

Gândind că până-n primăvară 

Stau „la răcoare”, în căldură. 

 

 

 

PROGNOZĂ 

Anul nou care sosește 

La români în bătături 

De pe-acum ne prevestește 

Mari frisoane și călduri! 

 

 

 

SCULAȚI ROMÂNI, NU DORMIȚI! 

Sorbind din Milcov pe-nsetate, 

Românii-așa s-au amețit, 

Că dup-un secol și jumate, 

Încă nici azi nu s-au trezit. 

 

 

 

APROPO DE COEFICIENTUL DE 

INTELIGENȚĂ AL ROMÂNILOR 

După cum se vede treaba, 

Toți suntem băieți deștepți: 

N-am ajuns așa, degeaba, 

În poziție de drepți. 
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PUTEREA SCRISULUI 

Prin textul scris pe o hârtie, 

În viața asta poți, ușor, 

Să mori ascuns în pușcărie, 

Sau să ajungi nemuritor! 

 

 

OBICEIURI ARDELENEȘTI 

Când se duc în capitală 

La amicii lor, cu fală, 

Au în traistă pită, slană 

Și-n cap Școala Ardeleană! 

 

 

ARMISTIȚIU PREȘEDINTE-

PREMIER DE 1 APRILIE 

Dup-o luptă de uzură, 

Ambii au decis să tacă; 

El și-a pus lacăt la gură, 

Iar ea sabia în teacă! 

 

 

DE DUMINICA MIRONOSIȚELOR 

Astăzi, fetele cu fițe 

Se doresc mironosițe, 

Dar se poartă, din păcate, 

Ca niște prostituate! 

 

 

U CLUJ – PANDURII TG. JIU 2-0 

Clujul, tot orașul știe – 

Ba, se face chiar tapaj – 

Că frumoasa galerie 

I-a „împins” către baraj! 

 

 

ȘEFII NU ÎNTÂRZIE NICIODATĂ 

Cum munca lor prezintă risc, 

De vor s-ajungă undeva, 

Ei ori sunt convocați de fisc 

Ori sunt citați de DNA! 

 

 

LIMBA ROMÂNĂ 

Cum la orice premiere 

Limba este un însemn, 

Pentru unii e de miere, 

Pentru alții e... de lemn. 
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Radu PĂCURAR 
 

 

 

SOȚIEI, LA VÂRSTA A TREIA 

Frumusețea-i trecătoare, 

Degradarea este certă; 

Rațiunea-i doar în stare 

Ca la început: inertă! 

 

 

 

ZIUA AUTOMATIZĂRILOR 

INDUSTRIALE 

Tehnica evoluează, 

Iar uzina merge șleau; 

Muncitorii toți lucrează 

Până ce roboții beau! 

 

 

 

PURUREA TÂNĂR- 

Secretul lor de tinerețe 

(Ca-n basmele ce le citim), 

Al vieții fără bătrânețe... 

L-au dus cu ei în țintirim. 

 

 

 

D-ALE CARNAVALULUI 

E spectacolul ales 

Ce-are-o amplă critică 

Și se joacă cel mai des: 

Zilnic... în politică! 
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D’ALE CARNAVALULUI 

E spectacolul ales 

Ce-are-o amplă critică 

Și se joacă cel mai des: 

Zilnic... în politică! 

 

 

 

ARITMETICĂ DE FAMILIE 

La patroni străini muncește 

Greu... și-n timp ce el, bărbatul, 

Face bani și-i înmulțește, 

Ea se-mparte la tot satul! 

 

 

 

PROGRAMUL „PRIMA CASĂ” 

Deși-am plătit cu bani – o droaie, 

Trăiesc o mare bucurie 

În vara asta... prima ploaie 

Sub masa din sufragerie! 

 

 

 

LECTURĂ DE AUTOR 

Versul alb ce-ți dă fiori 

Și uimește cititorul, 

De-i citit de multe ori 

Înțelege și-autorul! 

 

 

 

PARONIMIE 

Membrii din acest guvern 

Schimbă legi prin asumare; 

Sunt specialiști, discern, 

Buni doar pentru asomare. 

 

 

  

La mulţi ani! 
50 
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Horea PRODAN 

 

 

 

 

DISCUȚII ÎN FAMILIE 

Dup-o ceartă mai fierbinte, 

O concluzie mai dură: 

Soacra-i cea mai tare-n gură, 

Chit că n-are niciun dinte. 

 

 

 

DEZAMĂGIRE 

Cinste marilor eroi 

Care-au făptuit UNIREA! 

Dar acuma, dintre noi, 

Mulți cultivă învrăjbirea. 

 

 

 

VISUL UNUI SOMN ADÂNC 

Dup-un somn de patru ani, 

Vrea să fie-ALESUL, iară 

Și-și adună câțiva fani 

Să dea foc la-ntreaga țară. 

 

 

 

LA PETRECEREA NOASTRĂ 

Cu toții-am vrut să fim simpatici 

Și s-arătăm încă-„n puteri”, 

Ne spunem vârsta-n primăveri, 

Deși-arătăm tot mai tomnatici. 
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FABULĂ 

N-am crezut că voi ajunge 

Să trăiesc aceste fapte, 

Să ne spună că-i cu lapte 

Boul care tot împunge. 

 

 

 

ÎNTREBĂRI LA REFERENDUM 

Ce-ntrebări „încuietoare” 

Ne-a pus „cel cu minte tare”! 

Cred că dac-ar fi trăit, 

Lulu l-ar fi depășit. 

 

 

 

MAREA PROSTEALĂ 

Deci Johannis, cu-o-ntrebare, 

Ne-a-ncuiat cu „patru chei” 

Și speranța noastră mare 

E pe „Apa Sâmbetei”. 

 

 

 

FESTIVAL DE POMINĂ 

Spectatorilor sensibili 

Le-au plăcut „cântările”, 

Dar și noi am fost teribili! 

Și felicitările??? 

 

 

 

JOHANNIS WERNER 

Dup-activitatea lui 

Ca și « șef al statului » 

Ne propune un remediu: 

Încă cinci ani de concediu. 
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Mihai TEOGNOSTE 
 
  

PALATINII NOȘTRI 

(după o idee Mircea Dinescu) 

Între ei duc un război, 

Duri precum rechinul, orca, 

Dându-și, tipic pe la noi, 

Câte-o palmă... de Mallorca. 

 

 

 

RECONCILIERE 

Cu soacră-mea, de ziua ei, 

Am vrut, din nou, să fiu galant 

Și-am dat bani foarte mulți  

pe-un spray...  

Paralizant! 

 

 

 

DEMODAT 

Azi peștele-i asociat 

Cu tinere-animând centura; 

Eu din ispite-am preferat 

Tot o bătrână: saramura. 

 

 

 

ÎNDEMN ARTILERISTIC 

Păstorel – ofițer artilerist 

Cum la Cotnari aveam simbol 

De cum să lași paharul gol 

Pe preasfințitul Păstorel, 

Luptați să tragem toți ca el! 
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COTNARI SPORTIV 

Și la kick-boxing e reclamă, 

Cu un efect extrem de tare, 

Că, fix ca-n orice bună cramă, 

Îți dă la cap și la picioare. 

 

 

VICTORIE 

a la Pyrrhus 

„Ura!” strigi când bați, pe bune, 

Slobozi cum suntem la gură 

Noi putem fi primii-n lume, 

Că avem atâta ură! 

 

 

SCRIS RAR 

La asta-i bat pe toți, n-o spun în van, 

Cu vechii regi ajung să mă compar, 

Ce se-mbăiau o dată la un an. 

Eu – la un cincinal, ba chiar mai rar. 

 

 

SCUMP PLĂTIT 

ședințe de Cenaclu la restaurant  

Ce greu e de pornit de-acasă, 

Când ai Cenaclu la Sandany! 

Soția, recunosc, mă lasă 

De-o satisfac, de-acum, cu banii. 

 

 

INTERNAŢIONALA – PAS CU PAS 

Istoria n-am învățat-o, 

Pe margini de hău suntem iarăși, 

Cântând de prin margini de NATO: 

„Porniți înainte, tovarăși!” 

 

 

TIZ PARONIM 

„Castelul din Carpați” când îl gândea 

Odat’ un genial Jules Verne, 

Pe lângă tizul Werner, nu credea 

La fabulat să fie-atât de tern. 

 

 

REVELIONUL PENSIONARILOR 

Că voie bună fi-va-n mod precis, 

Suntem convinși, cum ni s-a interzis 

Să pomenim, din neatente guri  

Trei vorbe: pensii, moarte și facturi. 
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SIMION LEGIAN  
 

 
 

SIMION LEGIAN un nou membru al 

Cenaclului SATIRICON din Cluj-

Napoca. Membru al Asocia Artiștilor 

Plastici din județul Cluj. Legitimat ca 

fotograf profesionist pentru publicații 

locale și centrale. Este un sculptor 

apreciat în Cluj-Napoca și în țară. Din 

anul 2011 participă la multe expoziții 

de grup și colective în cadrul A.A.P. 

Cluj. Se bucură de aprecierea artiștilor 

plastici și a criticii de specialitate. 

Este și unul din cei mai valoroși 

fotografi profesioniști din orașul Cluj-

Napoca. Face fotografie artistică, 

publicitară, industrială pentru târguri 

naționale de renume. A apărut în 

Albumul A.A.P. Cluj la 40 de ani 

(1975-2015 ) unde semnează grafica și 

toate reproducerile color după tablouri 

și sculptură. A publicat zeci de ani 

fotografii după lucrări colective și 

personale, panouri publicitare și 

fotografie artistică în țară și-n Italia. 

Are lucrări de sculptură achiziționate 

de colecționari din țară și străinătate. 

Bun venit în rândurile satiriconiștilor! 

 

Câteva lucrări ale artistului ilustrează 

acest număr! 
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OMAGIU 

 

Familia Popescu, prin personalitatea 

lui Marian, mulți ani președinte al 

cenaclului Satiricon, și prin devota-

mentul și competența Silviei, mulți ani 

secretar literar, apoi ajutor neprețuit la 

editări de cărți, publicări în ziare și 

reviste, jurizări și alte contribuții la 

festivaluri, și-a pus definitiv amprenta 

pe tot ceea ce înseamnă Satiricon de 

mai bine de 20 de ani încoace.  

Mulțumim, Silvia, și Dumnezeu să te 

odihnească în pace, Marian. 

 

 

 

SILVIA POPESCU 

 
 

 

 

 

 

MARIAN POPESCU 
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SILVIEI, CU INFINITĂ 

PREȚUIRE 

 

Ați fost în fruntea noastră an de an, 

Iar dacă soarta asta fu, nebuna, 

Se odihnească-n pace Marian, 

Iar tu să fii cu noi întotdeauna! 

Moisa GAVRIL și  

Petru-Ioan GÂRDA 

 

 

ÎN TOAMNĂ 

ALĂTURI DE-O... DOAMNĂ  

  Doamnei Silvia Popescu 

 

 
 

Ne bat nebune toamnele în geam 

Cu frunzele ce cad grăbit din ram, 

Dar noi rămânem cu speranță 

Înmărmuriți în florile de gheață. 

 

Cu sufletul mai plin de împliniri 

Ducând povara marilor iubiri, 

Convinși că-n ciuda timpului grăbit 

Vom fi mereu, tot noi, la infinit. 

  Gavril MOISA  

 

 

COLEGEI NOASTRE 

Silviei Popescu 

O pană ca a ei mai rară 

Ex-secretară literară, 

La un cenaclu de „titani” 

Ce are patruzeci de ani. 

 

Gavril MOISA 

 Vicepreședinte „SATIRICON” 
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CELOR CARE ÎN 2018 AU 
ÎMPLINIT O VÂRSTĂ 

ROTUNDĂ 
 

 

RADU PĂCURAR – OMUL DE 

LEGĂTURĂ CU SANDANY – 50 

Domnul Radu Păcurar 

Scrie bine, însă rar: 

Dacă i se pune PATA, 

Nu mai scrie, bea și gata! 

 

 

VASILE GĂDĂLIN – PROLIFICUL 

ȘI SPONTANUL – 75 

Dom' Vasile Gădălin 

Scrie mult și bea puțin 

(N-am dorit să îl insult, 

Însă bea destul de mult). 

 

 

ZENO MILLEA – DOCTORUL – 85 

Sfidând trădarea și cinismul, 

În versuri mici, dar tonice, 

Tratează antiromânismul 

Cu-nțepături ironice. 

 

 

ȘTEFAN CIOCIANU – 65 –  

MARE REBUSIST, DAR... 

L-am invitat să vină-ncoace 

Și bucuroși l-am adoptat 

Ca singur creator de cioace 

Cu numele predestinat. 

 

 

PETRU-IOAN GÂRDA – 65 

E vârsta optimă de scris 

Sau cel puțin așa se spune, 

Așa că astăzi s-a decis 

Să scrie epigrame bune. 

 

 

Petru-Ioan GÂRDA 
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