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Cioace la Satiricon
Meserii definite epigramatic

TRADIȚII MILENARE
Meserii?... o mie-două…
Multe sunt, de n-au pereche!
Am aflat ieri una nouă,
Greu trudind în cea mai veche…

Dan BĂGĂREAN
HINGHER
Adună câinii rătăciţi pe străzi,
Oricine latră, lui îi e client;
Ce bine de i-ar aduna în lăzi,
Pe-aceia care latră-n Parlament!
SERVITOARE
Spălat, călcat şi sex, gătit,
Totul făcea pe gologani.
După ce s-au căsătorit,
Munca era la fel, dar... fără bani.
ELECTRICIAN
Nu are mult de reparat,
Acum, când „waţii” sunt în criză,
Nevastă-sa îi cere-n pat,
Să fie tot mereu în priză.
SECURIST CEAUŞIST
O meserie cu sufix şi cu prefix,
Având un „mijloc” foarte special,
Te urmăreşte tot ce faci, cu-n pix,
Şi are faţa groasă de toval.

Aurel CHIRA
BALERINA
Mi-aduce fericirea permanent,
Cu dansul ei de divă sclipitoare,
Ce artă, ce chemare, ce talent!
Dar ce picioare, Doamne, ce pi-
cioare!

Ștefan CIOCIANU
INGINER POLIVALENT
Era expert în cumetrii,
Acum e-n culpă, în instanțe,
Că a făcut… inginerii
De când lucrează la finanțe!
STATUTUL DE PROFESOR
Sunt robii noilor sisteme
Ce-s construite la extreme;
Statutul lor îți dă fiori:
Sunt simpli supraveghetori!

Gheorghe CIREAP

SCRIITORUL 
Cu tine durerea-şi împarte
Şi clipele de fericire, 
Atunci când mai scrie o carte,
Se-apropie de nemurire…
PARLAMENTARUL
Ales în fruntea națiunii, 
Ce doarme des în Parlament,
Şi-n mod bizar, concomitent,
Îşi doarme somnul rațiunii.
DASCĂL 
Sunt mulți care-s tobă de carte, 
Nu ştiu ce părere aveți,
Dar dascăl nu-i cel ce-o împarte, 
E cel ce te-nvață să-nveți.

Adela COTUL
CRITICUL 
Câte unul dintr-o mie 
A primit pe lume rost: 
Cât trăieşte, el să scrie 
Că oricine scrie prost.
INGINERUL
Toți şefii-mi spun c-am excelat
Întotdeauna-n teorie,
Ba… chiar mai mult, au observat
Că nu ştiu nicio meserie.
MESERIE DE VOCAȚIE
Dascăl - meserie-aleasă,
Dacă nervii-ți sunt de fier,
Nu cu proştii de la clasă,
Ci cu-acei din minister.
PUTEREA EXEMPLULUI
Şi-a dus copilul să-i arate
Că banii nu se fac uşor,
Şi-n viață nu oricine poate
Munci pe-un post de vidanjor.

Grigore COTUL
FUNCȚIONAR
Cât sunt angajat la stat,
Am nevoie garantat
De-o continuă formare,
În noi căi de fofilare.
CARTE DE VIZITĂ
Dublă specializare:
Le tratez pe domnişoare
Şi cu Doamne-am dialog -
Preot şi ginecolog!

RECONVERSIE PROFESIONALĂ
M-am reprofilat complet,
Case nu mai renovez,
În cosmetică lucrez,
De principiu, tot cu glet.

Liviu CRIȘAN
RIVALITATE PROFESIONALĂ
Unii vor ca să dispară
Hoții din această țară;
Astfel, din aceştia toți,
Numai ei să fie hoți.
PSIHOLOGIA
Psihologia-i ştiință
De o rară trebuință:
Cu ea cine e tratat
Va rămâne neschimbat.
SFAT PROTECTOR
Statul dacă îl trişezi,
Iar venitul tău va creşte,
La ANAF dacă lucrezi,
Nimeni nu te urmăreşte.
MATEMATICĂ INTERPRETATĂ
Socoteala i-a ieşit
La plimbare pe o stradă,
După care s-a ivit
Şi soluția - dovadă.

Octavian CORDOȘ
CEA MAI VECHE PROFESIE
Cea mai veche meserie
Este sus, pe-un piedestal
Şi plătită, cum se ştie,
C-un salariu... colosal !
FOTBALISTUL
Meserie ce-ți aduce
Satisfacții şi succese,
Când dă gol îşi face cruce,
Că vânzările-s cam... dese!
MEDIC CHIRURG
Încă din adolescență
Medic am dorit să fiu,
Pregătit, cu competență,
Stăpânesc un... bisturiu!
ȘOFERUL
Chiar dacă unii mi-au pus frână
Să nu ajung unde doresc,
Cât timp sunt cu volanu-n mână
Pot chiar să-i calc, da-i... ocolesc!

Vasile B. GĂDĂLIN

ORATORUL
S a fost iscat un vânt nebun,
Stârnind frunzişul pe cărare,
Şi atuncea vajnicul tribun
Striga din ce în ce mai tare.
AVIATORUL
În tagma lui, a celor care zboară,
Solişti sau în formaţie - în stol,
E cel ce, fie iarnă, fie vară,
Deschide paraşutele la sol.
BODYGUARDUL
Un tip ce ntâmpină în prag -
Maimuţă (goriloi, în fine),
Din care n aş vrea să mă trag,
Dar nici să tragă ea în mine.
CHIRURGII
Sunt indivizi mereu în formă
Şi potriviţi, îmi pare mie,
Să facă pe la noi reformă,
Că ştiu să taie n carne vie.

Petru-Ioan GÂRDA
MARI PRETENȚII LA ANGAJARE
În CV şi-a trecut cam de toate,
Trei Facultăți şi trei Masterate
Ce dacă nu-i meseria aleasă,
E sigur pe el, numai banii să iasă!
UN ESCROC SENTIMENTAL
Meseriaş, nu orice tont,
Aflând că are bani în cont,
S-a dat de ea îndrăgostit
...Doar până contul i-a golit.

Gabriela Gențiana GROZA
PROSTITUȚIA
Meseria asta-i tare,
Ia instinctul din dotare;
Nici nu dai concurs pe post,
Doctoratul n-are rost.
PSIHIATRIA
La urgență treaba-i grea
Şi cu mare risc e ea;
Poți fi dur amenințat,
Agresat sau înjurat.

Rodica JEICAN
MEDICUL ATI
Un ins ce nu te lasă,
Când ceasul ţi-a sunat,

Să mori le tine-acasă – 
Decent şi resemnat.
PROSTITUŢIA
Cea mai veche meserie,
Practicată cu-anvergură,
Nu cunoaşte penurie – 
Nici reflux de... prospătură.

Zeno MILLEA
BONA
Este-o femeie bine-aleasă
Pentru nevoile din casă,
Adeseori şi cu un şiretlic
Şi pentru baby şi pentru tătic.
POLIȚISTUL
E-un „super-man” mai de paradă
Care-şi câştigă pâinea-n stradă,
Uneori greu, dar şi uşor,
Când ia din pâinea tuturor.
EPIGRAMISTUL
Este un tip pătrunzător
Şi cu talent şi cu umor,
Cu faimă bună în popor
Dar nici poet, nici scriitor.

Gavril MOISA
MEDICI FACHIRI
Despre dânşii ce să zic, 
Sunt fachiri, nu îngeri sfinți,
Cum le pui cinci sute-n plic,
Îi transformă în arginți!
AVOCAȚII (OAMENII CU 
CHICHIȚE)
Instanțelor să se impună
Pledează probele-n răspăr,
Făcând din adevăr minciună
Şi din minciună adevăr!
UNOR ȘEFI
Cum munca lor prezintă risc,
De îi aşteaptă cineva,
Ei ori sunt convocați de fisc,
Ori sunt citați la DNA!
MILITARUL MAPN
Toți se-ntreabă cu mirare,
Cum armata-i prima-n trend,
Când ea are în dotare
Tehnică de second hand?

Gavril  NECIU
OENOLOGUL
(definiție epigramatică)
E producător de marcă:

Fermentate, distilate -
Şi cu toate astea, parcă
Excelează-n... degustate !
AUTOMATIZARE
Tehnica evoluează
Iar uzina merge şleau,
Muncitorii toți lucrează
Până ce roboții beau!
EXPERT ÎN CONSTRUCȚII
Cât de bine e făcut
Zidul, grinda pe console,
Este bine cunoscut
Doar de Ana lui Manole!
FIȘA POSTULUI
E blând, docil şi serviabil,
Pe şef l-ascultă ca pe-un paşă,
Aproape-i e, ca o cămaşă…
Sau chiar mai mult: INDISPEN-
SABIL!

Radu PĂCURAR
SFATUL MEU
Poți s-ai orice meserie,
Chiar să fii cu ea în top,
Cea mai bună, doar se ştie,
Este cea de interlop. 

Horea PRODAN
REABILITARE
Ieşit, abia, din puşcărie -
Pe mulţi i-a tras cumplit pe sfoară -
S-a apucat de-o meserie:
E vopsitor. Vopseşte-o cioară.
OMUL POTRIVIT
Când agronomul absolvent
Intră în iarba până-n brâu,
Expert privind-o un moment,
Ne lăudă: „Ce mândru grâu!”
ŞOMER
In schimb de noapte-i soaţa, biata,
Dar bani i-aduce cu lopata.
Ei „ciută” unii-i zic; şi-i clar
Că el e „cerbul lopătar”.
ADIO
Am obosit s-aştept în van
Ceva, să scot şi eu un ban,
Că nimeni şi nimic nu vine
Să mă corupă şi pe mine.

Mihai TEOGNOSTE

Grupaj realizat de Grigore 
Cotul și Petru-Ioan Gârda

MONEDE ȘI MONADE 31
1.

Sunt un abulic. Citesc tot timpul, 
scriu tot timpul,

dar nu-mi dau seama când.
2.

Înțeleaptă faptă este aceea să-i dai 
cuiva să facă

un lucru la care nu se pricepe!
3.

Miez moale de noapte, după ce am 
ascultat

muzica lui Mircea Ardelean, un 
percuționist de geniu,

care a obosit 50 de instrumente, sunt 
frânt ca o pâine în

mâinile unor mineri de la orizontul 
2009!

4.
Fiica noastră, Sânziana, a reuşit 

să-mi aducă
din Italia, în iunie 2009, chiar Lago 

di Garda, fără să se
verse. Doar o muchie a Golfului Salo 

s-a îndoit puțin.

5.
Un trandafir urcă dealul. Încotro te 

duci? îl
întreb. Ia mă duc şi eu la cules de 

bureți! mă luminează
el.
6.

Mâna mea de nihilist feroce mi-am 
făcut-o întâi

pe mine: am negat orice drept al 
altora de-a mi se simți

datori!
7.

Dacă am şti unde se duc lacrimile 
noastre!

8.
Locul comun face parte din stil! El 

este scândura
pe care se întinde, din când în când, 

însăşi metafora,
sătulă de propriile sale moliciuni.

9.
Tocmai am renunțat la pendula asta 

care-mi

aducea aminte de bătutul covoare-
lor, în loc să lovească

oul timpului în creştetul său cornos 
şi să-l amețească...

10.
Fiecare dintre noi e făcut pentru 

moartea lui.

Inconfundabil omul, inconfundabilă 
moartea! Unul

aşteaptă, celălalt merge direct la 
țintă. Mai sunt însă

două personaje ce nu se văd: cel ce 
ne ține nemişcați pe

noi, țintele, şi cel ce pune glonțul în 
puşca morții. Fără

aceştia doi n-am putea trăi liniştiți 
în hotelul nostru de

cinci stele!
11.

Eu şi peştele muşcăm din aceeaşi 
muscă! Dar

cum am ajuns eu acolo?
12.

Mămăruței nu-i va merge bine toată 
ziua: i-a tăiat

calea un bob de piper!
13.

Să-ți abandonezi arta cu o clipă 
înainte de-a

te abandona ea e o trăire decisivă 
doar atunci când

abandonul e totuna cu moartea ta.
14.

Viața mea printre personaje nu-i 
uşoară. Mereu

apar suspecți, mereu se ține cineva 
după mine. Când

urmăritorul se îmbată criță, începe 
să strige, arătând

în direcția mea: prindeți-l, mi-a 
spart capul cu sticla de

votcă, tâlharul!
15.

Conspir, deci exist!
16.

Ce cauză! Ce efect! Mişcă brațul şi 
răspunde
umbra!

17.
Nimic nu duce mai uşor în eroare 

decât happy
end-ul!

18.
Noapte de august. Atât de multe-s 

stele aici, încât
întunecă bolta! Valea D. este renu-

mită pentru stelele
sale.
19.

Poți trăi numai cu iluzii, dar cum 
arăți!

Marcel MUREȘEANU
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