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artă ultură

Eugen ALBU

SOAȚA MEA ȘOFEAZĂ
Privind-o gingașă la geam,

Cândva, de dragul ei, muream,
Azi la volan când o privesc

M-ascund, că vreau să mai trăiesc.

SOLUȚIE
Voi merge la oftalmolog
Cu șeful meu și o să-l rog

Să-i schimbe ochelarii-n fine,
Cu ăștia nu mă vede bine.

Gheorghe CIREAP

BUNĂ… ÎNȚELEGERE
Pe vecina de la trei,

Stau cu ochii, sunt pe fază,
Intru în fieful ei

Și mă bucur când… cedează!

VIGILENȚĂ SIMULATĂ
Specialist, prin excelență,
În misiuni de… vigilență,

Cu ochii-n patru stă mereu, 
Doar că-i închide când e greu!

DESPRE FORȚELE DE ORDINE
Susțin că ei au stat la post,
În stradă sau pe-acoperiș;

Mereu cu ochii-n patru-au fost,
Păcat că s-au uitat cruciș!

VIGILENȚĂ LA VOTARE
La urne numără atenți,

Cu ochii-n patru, vigilenți,
În timp ce-n spate vin ortacii

Și voturi iau, discret… cu sacii!

Octavian CORDOȘ

INFIDELITATE
Ochii-n patru-i am în două,

Cu o teamă ce m-apasă:
Doi pentru iubita nouă,

Doi pentru nevastă-acasă.

MATRIMONIALĂ
Cu ochii-n patru-a studiat
Cam tot, apoi s-a însurat,
Iar dup-acest eveniment
Și-a zis că nu a fost atent.

ANIVERSARE CU PRIETENII
A ciocnit tării la masă

Și-a primit, la greu, urări;
Ațintea, mergând spre casă,
Ochii-n patru… trei cărări.

UNUI ANTIVACCINIST
Cum nu s-a vaccinat,

Trăiește-acum urmări,
Că stă acasă-n pat,

Cu ochii-n patru… zări.

Grigore COTUL

UN PESCAR CU OCHII-N PATRU
Cum de-o vreme tot pândește 

Prin cotloanele știute, 
Într-o zi a prins un pește 
Cu vreo patru parașute.

MARTOR OCULAR
În parc, pe frunzele căzute,

De-un ruginiu imaculat,
Un trecător, pe nevăzute,

S-a... știți voi ce... și a plecat.

REGRETE TARDIVE
Soția tocmai a născut,

Dar eu sunt foarte abătut,
Că de-aș fi fost cu ochii-n patru,

Copilul nu era mulatru.

GHINION
Vecinul meu cu ochii-n patru,
M-a prins venind cu soața lui

Spre casă, noaptea, de la teatru…
De-atuncea, stângul mi-e căprui.

Vasile B. GĂDĂLIN

CU OCHII-N PATRU
Nu sunt câine ca să latru, 
Mă consider un om fin, 

Dar privesc cu ochii-n patru
La facturile ce vin!

APROPO DE TEMĂ
Permanent cu ochii-n patru

Când pe jos mă deplasez, 
Parcă simt că joc la teatru:

Mască port și nu trișez!

PREVIZIUNE
Cu ochii-n patru până mor,
Deși destinul nu mi-l știu,

Ca într-o piesă de HORROR
Am să mă lupt să rămân... viu!

RUGACIUNE
Cu ochii-n patru tot mă rog
Ca să scăpam de pandemie, 
Cu toate-al gândurilor stog

Ce, Doamne ți le spun doar ȚIE! 

Petru-Ioan GÂRDA

DE OCHII LUMII
Aleșii noștri joacă teatru

Cu vigilența lor… din gură,
De fapt, ei stau cu ochii-n patru

Să nu-i descoperim că fură!

NEVASTA MI-A DESCOPERIT SURSA
Când am început să latru
Sau să urlu, nu mai știu,

Ea era cu ochii-n patru…
Sticle goale de rachiu.

VIZITATĂ LA PARLAMENT
De intrați vreodată-n viață

În clădirea aia mare,
Dacă sunt aleși de față,
Fiți atenți la buzunare!

OAMENII LEGII
Grijuliii noștri-agenți,
Cu salarii foarte mari,

Sunt extrem de vigilenți…
Când vorbim de găinari.

Gențiana GROZA

ÎN PRAG DE MĂRITIȘ
În sfârșit, găsi bărbatul

Cu care-și împarte patul,
Cască ochii, socotește:

Oare soacra mă iubește?

CONSECINȚA IMPRUDENȚEI
Unui șmecher vigilent
I-a destăinuit de toate
Și se miră permanent

C-a primit un șut în spate!

IDILĂ PE INTERNET
Pe Facebook l-a întâlnit
Și pe loc s-a-ndrăgostit.
A iubit-o - așa de tare,

Că-i în Franța... de vânzare.

POLITICIENI VERSAȚI
Vigilenți, cu ochii-n patru

Și regie ca la teatru
Și desigur, cu un plan:

Cum să muște din ciolan.

Rodica JEICAN

NELĂMURIRE
Ginecologul îndată,

Mi-a spus că-s însărcinată.
N-a făcut testul prea bine,

Fiindcă nu mi-a spus cu cine…

Zeno MILLEA

CEA MAI BUNĂ APĂRARE...
Decât cu ochii-n patru
Și cu băgare-n seamă – 
Prefer (mai bin’) să latru

Și să insuflu teamă!

PLAFONATUL
Pamfletar cu țepi de-arici,

Miștocar și măscărici,
Nu știe că „uan men șou”
Cere și ceva... „mai nou”!

CEVA MAI NOU?
Evident – nu noutăți
Pline de-ambiguități

Și nici fese-n trunchi de con – 
Ce pleznesc de silicon!

ȘI-ATUNCI CE?
N-am vrut ca să îl irit,

Am vrut doar ca să-i transmit,
Cu întreagă deferența,

De ce-i scade-audiența!

Gavril MOISA

ATAC LA PERSOANĂ
 lui Demostene Șofron

Pe ȘOFRON, un om de viță
Și cu ștaif și cu valoare,
L-am luat azi în peniță,

Dar, ca... Membru de onoare.

PROGRAMUL ROMÂNIA EDUCATĂ
Pericolul acum ne paște
Fiindcă, planu-i eșuat:

Sunt absolvenți de facultate 
Ce nu știu ce au terminat.

CLUJ-NAPOCA
Orașul meu e foarte fain,

De-l vezi pe jos, sau în online,
C-aici, miticii nu au loc

Cât la butoane este BOC.

UNUI ÎNCĂPĂȚÂNAT
De ce nu vrei să recunoști

Că ne conduc toți cioflingarii,
Și la exemplele de proști
Ne râd în față și bulgarii.

Gavril NECIU

PREVENȚIE
Cum Covidu-i un dezastru

Știu metoda să-l previn:
Fac atent, cu ochii-n patru,

Stoc la țuică și la vin!

SCOP ȘI MIJLOC
Când la mijloc miza-i mare

După-un plan subtil, viclean,
Toți ce vor la guvernare
Sunt cu ochii pe ciolan!

LETARGIE
Când se anunță un dezastru

Și-o criză iminentă, mare,
În loc să stea cu ochii-n patru,

Românii stau în hibernare!

GUVERNANȚI, FIȚI CU OCHII ÎN 
PATRU!

Românii-nghit în sec amarul,
Chiar umilința, traiul greu,

Dar cand li s-a umplut paharul
Să vă ferească Dumnezeu!

Mihai TEOGNOSTE

VÂRSTA ȘI VEDEREA
Și ea, și eu luam de-un timp buline,
S-o facem, totuși, cât mai cu temei,

Dar ea lua Viagra pentru mine,
Iar eu, în schimb, Diclofenacul ei.

Cioace la SATIRICON - „Cu ochii-n patru”


