
www.ziarulfaclia.ro

5
joi, 23 decembrie 2021

artă ultură

DE IGNAT
De sărbători am vrut să tai
Un porc frumos cum altul nu-i,
Însă vecinul meu Mihai
Nu m-a lăsat. E porcul lui!

CERC VICIOS
Mi-am cumpărat, ca orice om,
Și eu un brad mai mititel,
Dar nu am ce să pun sub pom...
C-am dat toţi banii pentru el!

SOŢIEI DE REVELION
Ţi-ai cumpărat de Revelion,
De parcă-n curte-ţi plouă lei,
Panto� de peste-un milion...
Să-ţi bagi picioarele în ei!

MOŞ NICOLAE
Eu pe Moșul ăsta m-am
Supărat, dar rău de tot,
Că mi-am pus panto�i-n 
geam...
Și-a plecat cu ei cu tot!

Eugen ALBU

CADOU
I-am adus nevestii-n dar,
O agendă-calendar
Și pe loc mi-a însemnat,
Sarcinile de... bărbat.

UNUIA CE-I PLACE SĂ URCE 
ÎN POM
Cu Loganul la urat,
La amici a colindat;
Dup-o ţuică, doar e om...
S-a trezit cu el în pom.

COMANDĂ NEONORATĂ
S-a modernizat „cu coșu’”,
Merg livrări on-line din greu.
- Să-mi aduci, i-am scris la 
Moșu’,
Ce n-ai tu și n-am nici eu.

SORCOVA
Din bătrâni se povestește,
Că la anú  se-noiește...
Îmi convine, vorba e:
Dar cu cine și cu ce?

Aurel CHIRA

1 DECEMBRIE
De această zi măreaţă,
Ca în �ecare an,
Au ieșit românii-n piaţă...
Să se bată pe ciolan!

DE SFÂNTUL NICOLAE...
...Să pui o gheată-n așteptare
E doar un obicei caduc,
Instaurat de Coana Mare,
Ca să te ţină sub papuc!

SPORTURI DE IARNĂ
Am dus-o joi la patinoar
Și - fără pic de ze�emea -
De-atunci mai are soacra doar
Un dinte... împotriva mea.

DARUL JUNEI PENTRU 
CRĂCIUN
– Moșule, ce tânăr ești,
Hai la mine, uită chinul:
Vrei o noapte ca-n povești?
Lasă bradul, dă-mi doar PIN-
ul...

Ștefan CIOCIANU

CULTUL… SĂRBĂTORILOR
Rând pe rând la coș se-aruncă
Sărbătorile „prin muncă”;
Transformăm în sărbătoare
Orice zi ce-i… lucrătoare!

NOSTALGIA CADOURILOR
În ritmu-acesta de scumpiri,
Cadouri nu vin cu… pache-
tul;
Trăi-vom doar din amintiri…
Vom admira sub brad… par-
chetul!

UNDE NI-S COLINDĂTORII?
A furat, dar n-o să-l prindă,
Chiar de s-ar porni asaltul,
C-a-nvățat cum se colindă…
De la un partid la altul!

CONFORMISM… DE CRĂCIUN
Eu cred că-n seara de Cră-
ciun
Renunț la toate, mă supun;
M-abțin să ies pe o terasă,
Voi colinda cu geru-n casă!

Gheorghe CIREAP

RUGĂ LA MOȘ CRĂCIUN
An de an m-am tot rugat
Moșul un cadou s-aducă;
Acum ruga s-a schimbat:
Toți microbii să îi ducă.

VIRUSUL ÎN SĂRBĂTOARE
Multe zile, an de an,
Virusul sărbătorește:
Prins de farmecul uman,
Tuturor se dăruiește.

CADOU DE LA CRĂCIUNIȚĂ
M-a-ntrebat o crăciuniță
Ce cadou să-mi dea acum;
I-am cerut să-mi dea guriță
Și ce are sub costum.

INFLUENȚĂ UMANĂ
Virusul a moștenit
De la om o transformare:
De Crăciun a devenit
Mai darnic în comportare.

Octavian CORDOȘ

DILEMA UNUI BEȚIV DE LA 
ȚARĂ
Mă mir de ce, de-atâtea ori,
Stârnesc prin sat rumoare,
Că beau abia la sărbători
Și-n zile lucrătoare!

SPIRITUL SĂRBĂTORILOR
În miez de S�nte Sărbători,
Cu băutură și mâncare,
Românu-i vesel până-n zori
Și după dezintoxicare.

VREMEA CONCLUZIILOR
Tot constat de-atâția ani:
Verbul „a sărbători”
E o pierdere de bani
Pe surplus de calorii.

MAGIA SĂRBĂTORII
Cu drag, mă duc la sărbătoa-
re,
Că dau fasole an de an,
Sau mici și bere celor care
Nu au pretenții la ciolan.

Grigore COTUL

COLINDE...COLINDE...
Din pleiada de sus-puși -
Senatori ori șef de stat -
Sunt mai mult cu pluta duși
Decât sunt la colindat...!

PĂSTRÂND TRADIȚIA
Cum vecinul Nicolae
Stă de ani buni la pârnaie
Am să iau și de-astă dat̀
„Capra” lui... la colindat!

TRADIȚIONALĂ
Amicul meu, de multe ori
Se clatină mereu pe cale;
Venind la noi de sărbători,
Mănâncă vin și bea sarmale.

ȘI TOTUȘI
Azi vremuri grele-s peste țară
Covidul delta, omicron,
Dar o poetă, domnișoară,
Mă cere... de Revelion!

PATRUZECI DE ZILE DUPĂ...
Tot cu ochi-n patru-am stat
De când soacra-a decedat;
Lumânări pe soare, ploi,
Să nu vină iar la noi!

„OCHII MEI, OCHII MEI”
Stat-am eu cu ochi-n patru
Cu poeta mea la teatru...
La ieșire, soțul ei
S-a legat de ochii mei...

LA VECINA DIVORȚATĂ
La vecină m-am tot dus,
Dar cu ochi-n patru stam:
Ba la soarele-n apus,
Ba la pietrele din geam.

Eugen COȚA

CARANTINA, BAT-O VINA
Azi de MOȘ CRĂCIUN 
mi-e milă,
Mi-a șoptit că n-o să vină,
Stă acasă-n carantină;
O să vină Moș... Gerilă?

APROPO DE SĂRBĂTORI ÎN 
PANDEMIE
Întristat și reținut,
Cu cei dragi voi sta la masă;
Am de toate, de băut,
Chiar și de Cotnari o... gra-
să!

EPIGRAMA
Epigrama azi dă tonul:
Cu catrene inspirate,
Vine-acum „SATIRICO-
NUL”:
LA MULȚI ANI, CU SĂ-
NĂTATE!

URARE
ANUL NOU mai bun să �e,
Fără griji și mai prosper!
Să scăpăm de pandemie,
DOAMNE, doar atât îți... 
cer!

Vasile B. GĂDĂLIN

CU SORCOVA LA BLOC
Când a intrat la noi în casă,
Cu sorcova, un tip de sus,
Nevasta l-a primit voioasă:
Să știți că și al meu e dus!

ÎN LOC DE AL 
TREISPREZECELEA SALARIU
Cum i-am muncit la vila nouă
Întregul an, pe deșelate,
Mi-a dat patronul două ouă
Și un picior de porc… în spate!

SOACRA, ÎN PAS CU MODA
La masa de Revelion,
Am consumat - cam lungă - 
supa,
Apoi sarmale „omicron”,
Pe care le-am mâncat… cu 
lupa.

DE REVELION
Doar doi curcani, pe strada 
asta,
Au fost sacri�cați, cu toții:
Pe-al nostru l-a tăiat nevasta,
Pe cel cu legea, ma�oții.

Petru-Ioan GÂRDA

SĂRBĂTORILE  LA MUNTE
La Sinaia, nopți petreci,
Bei șampanie, bei vin,
Dar, mai repede  să pleci,
Că te-aleargă Moș Martin!...

FĂRĂ TEAMĂ  DE SĂRBĂTORI
Când situația-i albastră
Și Omicron e la fereastră,
Soluția se întrevede:
I-arăți certi�catul verde.

COMPORTAMENT  ÎN 
PANDEMIE
S-a dat start la maraton
Virusului Omicron,
Unii s-au umplut de groază,
Cei mai mulți... se relaxează.

PROFESIE  ON LINE
Mișcă bine limba-n gură,
Este șmecher pe măsură,
„In�uencer” renumit,
Mulți naivi a mai prostit!...

Gențiana GROZA

DE CRĂCIUN
Mi-e colinda preferată
„O, ce veste minunată”:
Mult de tot m-a relaxat,
Că pe șef, l-au arestat...

CĂTRE MOȘUL
De Crăciun, când vii din nou,
Aș dori așa cadou:
Droguri puse în cafele,
Și un top cu fete rele.

SOȚIEI
I-am făcut, de-acest Crăciun,
Un cadou, chiar în Ajun,
Dar îl caută și azi,
Că-n pădure sunt mulți brazi.

CADOUL FETIȚEI
Păpușica ei vorbea,
Rugăciunea o spunea;
Ce frumos, o pun mereu,
Să o zică-n locul meu.

Rodica JEICAN

COMISIA UE RECOMANDĂ...
Nu vom mai rosti „Crăciun”,
Ci „Sezon de sărbătoare”!
Ce urmeaz’- acuma oare:
„Moș Gerilă” – sau „Moș bun”?!

L-ÉTERNEL RETOUR
Și așa, treptat-treptat,
Ne întoarcem la marxism,
La tipicul patentat
În defunctul comunism!

„ECHITATE”
Toți au dreptul ca să creadă
În oricine și orice,
Dar creștinul va să vadă
Peste tot doar piedice!

„POLITICAL CORRECTNESS”
Cam așa se răsplătește
Tot ce albii-au construit,
Căci urmașu-i ce plătește
Pentru tot ce s-a greșit!

Zeno MILLEA

RUGĂ MOȘULUI
Daruri eu i-am tot cerut
Că-i om bun și e etern;
Acum altceva-aș � vrut:
Minte pentru-acest guvern.

SĂRBĂTORILE DE IARNĂ
Sunt așteptate și primite,
Indiferent în ce decor,
Dar ce păcat că sunt trăite
Mai mult doar la televizor.

NOUL AN
Sigur va � un an sărac
Așa cum ne va � și traiul,
Că n-avem la nimica leac
Iar cei de sus, ne trag buhaiul.

VECINII MEI
Ei și-au crescut un porc la 
țară,
Da-s niște oameni generoși,
Că noi, toți dăm buluc pe sca-
ră
Când prăjesc, seara, caltaboși.

Gavril MOISA

PERSPECTIVĂ
De sărbătoarea lui Ignat,
Sărac �ind și fără bani,
Vedea-voi porc sacri�cat,
De-acum, din patru-n patru 
ani !

RESTRICȚII ÎN PANDEMIE
Cum bântuie Covidu-n stra-
dă,
Colinzi, urări și Plugușor,
Românii vor putea să vadă
Acum doar la televizor!

TRADIȚII DE SĂRBĂTORI LA 
ROMÂNI
Cum sta-vor izolați în casă,
Loviți cumplit de ghinion,
Vor bea până ce cad sub masă
De la Crăciun la Sfântu Ion!

RELAXARE DE SĂRBĂTORI
Deși este sărac lipit
Și-și duce traiul foarte greu,
Românul este nelipsit
De sărbători... la făgădău!

Gavril NECIU

HIBERNALĂ
E ger de-mi îngheață tunica
Iar frigul mă taie la șale,
Pe sobă îngheață pisica…
Dați drumu’-ncălzirii globale!

EMOȚII DE CRĂCIUN
La foc mocnit ascult colinda
Cu Pruncul ce se naște-n staul
Și brusc tresar, răsună tinda ...
- Primiți cu D.N.A.-ul ?

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

COLIND ÎN SEARA DE 
CRĂCIUN
În seara asta voi primi pe
Toți, chiar și nevaccinați ...
Când strofe-n gând încep să-
mi țipe:
„Ne dați covid ori nu ne dați”?

Radu PĂCURAR

CRĂCIUN la CHIȘINĂU
Râdeți, beți, urați,
Stați la masa mare,
Numai nu cântați
„Steaua sus răsare”!

URĂRI COMPLETE
V-aștept cu sorcova la mine,
Dar meditați, venind încoace,
Când îmi urați belșug și bine,
Să-mi spuneți și prin ce mij-
loace.

NUIELUȘĂ DE MOȘ NICOLAE
Prețu-i tare piperat,
Însă toată lumea ia,
Doar țiganca s-a jurat
Că e Euro-nuia.

DE SĂRBĂTORI, ÎN FAMILIE
Toți primiră câte-un dar,
Din salariu-mi chinuit,
Semn că banii nu dispar,
Doar s-au redistribuit.

PREZIDENȚIABILI
– Din cum văd dânșii Româ-
nia,
Îi paște O�almologia,
Că parcă, bieții, sunt miopi.
– Păi, bine, măi, dar și Ciclopi?

GUVERNAMENTALĂ
Un corb îl confunzi, bunăoară,
Ades, cu prozaica cioară,
Nu-n ochii scoși într-o clipită,
Ci-n chestii de „cioară vopsi-
tă”.

AFINITATE OFTALMOLOGICĂ
Unii cu alții și corbii,
Când se comportă ca orbii,
Tot au un ochi în comun:
Ăla al Dracului. Buun!

HANDICAP
La ochelari lentilele-mi tot 
cresc
Și sigur sunt că am la ochi vreo 
boală,
Că în cămară, zilnic, când pri-
vesc,
O văd impudică, mereu mai 
goală.

Mihai TEOGNOSTE

Grupaj realizat de Grigore 
Cotul și Petru-Ioan Gârda

Sărbătorile de iarnă în penița SATIRICONULUI


