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PREVENȚIE PANDEMICĂ 
Purtând corect această mască 

O spun deschis – și făr’ de-ocol –  

De viruși o să ne ferească 

Precum bikini de viol. 

                Eugen Albu 

 

DISTANȚARE SOCIALĂ 
În așa măsură m-a pătruns 

Teama de această pandemie 

Că, în disperare, am ajuns 

Să mă culc… cu propria soție! 

                Petru-Ioan Gârda 

 

BĂSESCU NU RENUNȚĂ LA 

POLITICĂ 
România de-o să spună 

Că vrea iară monarhie, 

Băse-i gata să își pună 

O CORONA pe chelie. 

                Gavril Moisa 

 

VIRUȘI ȘI VIRUSARE 
Nu văd cum ar putea să scape  

De virusare omenirea, 

Cât virușii, în loc să crape, 

Le-atacă celor mari gândirea. 

                Octavian Cordoș 

 

DE ULTIMĂ ORĂ 
Nu e pandemie, nici vicii la gene, 

E doar penurie de „spațiu vital” 

Și o primenire… pe plan natural –  

După vechi concepte… neomalthusiene! 

                Zeno Millea 

 

BREXIT 
După lungi eforturi grele 

A scăpat „Big Ben” de schele –  

Ca s-arate celor treji 

Cât e ora la engleji! 

                Zeno Millea 

 

 

 

 

 

EVOLUȚIE 
De mai multe zeci de ani, 

Ne conduc doar răspândaci; 

Azi, în fine, mai mulți fani 

Au trecut la... răzgândaci. 

                Zeno Millea 

 

CONSACRARE 
C-un eseu s-a afirmat 

Când pe-un star l-a demolat; 

Tot mai mulți îl bagă-n seamă 

Și-l îndrumă către mamă. 

                Aurel Buzgău 

 

ACHIZIȚIE DE SCANNER 
Vreau în felul meu, zurliu, 

Pe vecina mea cu nuri, 

Să o pot mereu s-o știu, 

Când mai intră în „călduri”. 

                Ioan Marinescu – Puiu  

 

DIAGNOSTIC 
Ies mereu în evidență 

Chiar persuasivi simpatici, 

Aere, condescendență: 

Simpli proști asimptomatici! 

                Radu Păcurar 

 

CONCLUZIE DUPĂ ALEGERI 
Mi se pare foarte clar, 

După bătălia dură: 

Meseria de primar 

Nu se-nvață, ci se… fură! 

                Gheorghe Cireap 

 

SUNT BUNIC FERICIT 
Pe toți nepoții îi ador 

Și-i protejez cu grație; 

Acum când dau în mintea lor, 

Acced la… alocație! 

                Gheorghe Cireap 

 

DE VESEL(IE) 
La noi, de multe ori, să știi 

Votat-au morții pentru vii, 

La Deveselu-i un alt sport: 

Votat-au toți… primarul mort! 

                Eugen Coța 

 



OCHII OGLINDA SUFLETULUI 
Ieșea, din faldul scurtei rochii, 

Un trup râvnit de ipochimeni, 

Dar vai, constat privindu-i ochii, 

Că înăuntru… nu e nimeni. 

                Ștefan Ciocianu 

 

DINU IANCU SĂLĂJANU (președinte 

de județ) 
Dinule, frumoși eram: 

Tu cântai și noi jucam, 

Dar ți-au pus de-acuma lanțu’ 

Și-o să joci cum cântă neamțu’. 

                Horea Prodan 

 

DICTATURA IOHANISTĂ 
Vai de biata noastră vatră, 

Nu mai are nici un țel, 

Că de nu-i cum zice el, 

Piatra nu mai stă pe piatră. 

                Horea Prodan 

INCOMPETENȚA ALEȘILOR LOCALI 
Mulți vorbesc de-implementare 

De programe, dar de-i pui 

La o simplă încercare, 

Ei nu știu să bată-un cui! 

                Gavril Neciu 

 

POLITICIENII 
Sunt la fel ca frunza-n dungă, 

Vântul bate, nu-i alungă: 

Stânga? Dreapta?-n teritoriu 

Sunt de… sensul giratoriu. 

                Rodica Jeican 

 

REGRETUL UNUI GINERE 
Faptul care m-a durut: 

Soacra mea, vă spun cinstit, 

Câte zile a avut, 

Chiar pe toate le-a trăit. 

                Grigore Cotul 

 


