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Dan BĂGĂREAN

MOARTEA FACE MINUNI
Ziceam în tinerețe, cu păcat,

Că voi trăi, pe urmă voi crăpa…
Acum zic, și-s foarte împăcat,

Că voi muri și poate voi scăpa!...

MIRACOLUL DE SĂRBĂTORI
Vă jur c-așa un șoc am suferit,

Că mă și mir cum nu m-a doborât:
Doi tineri locul mi l-au oferit

Exact în clipa-n care-au coborât!

Emil Felician BODEA

DE SĂRBĂTORI
Când aud, mă trec sudori
Și tot beau câte-o pastilă:
De Crăciun sau sărbători,

Mă colindă Moș Gerilă!

Aurel CHIRA

MITICII LUI NICUȘOR,
ÎN TÂRGUL LU´ „CREMENIŢA”, 

DE ZIUA ROMÂNIEI
E înorat, pe cer nimic nu zboară,

Și-s triști, că portofelul gol e,
Și nu primesc ciolan ca altă oară,

Le cad doar mucii în fasole.

COLIND ÎN CRIZĂ ENERGETICĂ
Bună seara de Crăciun,
Nu îmi trebuie cârnați,

Dați-mi altceva, mai bun:
Măcar zece kilowați.

MOȘ NICOLAE 2022
Mi-a lăsat ghetuța goală,
Și-am a�at care-i secretu ,́
Mi-a zis, „Ce atâta zoală?

Încă n-am făcut bugetu´!”

MOȘ NICULAE
Ghete noi am cumpărat,
Ce noroc că nu i-s bune,
Sigur, una mi-a probat,

Că puțea, de nu pot spune.

Ștefan CIOCIANU

DE SĂRBĂTORI…
Vom aștepta românii iar

De la Madrid ori Terra Nova,
Și la UNIRE, în Gerar –

„Diasporenii”… din Moldova.

SĂRBĂTORI LA ROMÂNI
E-n strai de sărbătoare țara toată,

Petrec românii azi cu mic, cu mare,
Doar dulcea Mioriță-i surclasată
De bere, de manele și grătare…

Gheorghe CIREAP

UN SENIOR... CUGETĂTOR
Constat - făcându-mi socoteli,
Acuma, când se-ncheie anul:

Prietenii rămași �deli,
Sunt... canapeaua și motanul!

RESENTIMENTE
Fără brazi și beculețe,

Simți, desigur, o…tristețe,
Dar te duce-n disperări
De�citul de… jumări!

SĂRBĂTORI CU RESTRICȚII
Cu dame-aș face sindro�i,

Dar nu am bani de „porcării”,
Și-n plus - cum energii lipsesc -
Tot n-aș putea… să le prăjesc!

Octavian CORDOȘ

RUGĂ LA MOȘ CRĂCIUN
Cum microbii se-nmulțesc,

Eu îl rog pe Moș Crăciun,
În pachet să mai primesc
Leacuri, să devin imun.

CADOU ARTISTIC
De Crăciun, el a pictat-o

Pe soția lui, cu artă,
Iar lucrarea ce i-a dat-o

S-a numit „Natură moartă”.

DE CRĂCIUN
De Crăciun el s-a uitat
Sus pe cerul înstelat

Și cuprins de-această vrajă,
Bea „cinci stele” dintr-o glajă.

VREMURI GRELE
Costul vieții se mărește,
Face virusul face orori,

Astfel, Moșu ne-ntâlnește
Doar online de Sărbători.

Adela COTUL

DILEMA PENSIONARULUI
Cu voucher-ul de la guvern, vă spun,

Va � belșug la masa de Crăciun,
Dar știu aleșii noștri, oare,

Cam câte zile anul are?!

TRADIȚII
În seara sfântă de Ajun,

Colindele lui Hrușcă-mi pun,
Iar într-un colț, pe canapea,
Cu sorcova, e soacra mea.

Grigore COTUL

MOȘ? O LAIE!
Moșu-n spate cu un sac,
Survolând, în teritoriu,
A intrat, �ind buimac,

Pe un coș de crematoriu.

GAZDĂ PRIMITOARE
V-aștept pe toți, de sărbători,

Cu o colindă bine-aleasă,
Iar eu, cum fac de-atâtea ori,
Voi � și-acuma dus de-acasă.

REVEDERE
Un prieten vine-acasă,
Tocmai de Crăciun…

Colindăm din casă-n casă,
Ca să dăm un tun!

Eugen COȚA

GATA MI-S DE SĂRBĂTORI
Covoare n-am, să le mai bat,
N-am cont pe la bufet în sat,

Facturi de groază m-au uscat,
Din listă porcu` l-am tăiat.

PĂSTRÂND TRADIȚIA
Cum vecinul meu Ilie

Stă mai mult la pușcărie,
Eu voi duce și-astă dat`
Capra lui… la colindat!

UNUI AMIC PICTOR
Amicul meu, de multe ori
Venind la noi de sărbători

E și de comă și de jale:
Mănâncă vin și bea sarmale!

REVELION LA DOMICILIU
Cu soața-mi fac Revelionul…
Vrea cizme, blană elegantă,

Să-și schimbe până și paltonul
Uitând că-i soață… nu amantă!

Liviu CRIȘAN

ÎNTOARCEREA LA OBICEIURILE 
VECHI

În nopțile de sărbători,
Pe oameni nu-i mai repeziți,

Ci să-i poftiți, și primitori
… să vă-ncălziți!

Vasile B. GĂDĂLIN

LĂSAȚI COLINDĂTORII
M-aș porni, ca și pe vremuri,

Să colind din casă-n casă,
Că de frig n-ai cum să tremuri

Dacă gazdele… te lasă!

DE MOȘ NICOLAE…
Traversând o criză dură,

O idee-n minte am:
Ghete nu mai pun în geam,

Că vin hoții și le fură!

DE ANUL NOU
Am sacri�cat grăsunul
Chiar în ziua de Ignat,

Bine-am petrecut Crăciunul,
Sper într-un An Nou… bogat!

Petru-Ioan GÂRDA

VACANȚĂ DE CRĂCIUN DUPĂ 
SCANDALUL SCHENGEN
Am găsit ofertă bună, deci

N-am să las ocazia să-mi scape:
Mă voi duce la austrieci,

Vreau să îi înjur de m...ai aproape.

MOȘ CRĂCIUN A VENIT LA 
NEVASTĂ-MEA

Stăteau voioși la masa-ntinsă
Și-așa de rău m-am enervat,

Că, deschizându-mi soba-ncinsă,
L-am scos pe unde a intrat!

REVELION FERICIT
Va � frumos, va � o masă plină

Cu vinuri, beri și țuici, sarmale-n blid;
Din fericire, soacra n-o să vină:

I-am spus la telefon că am covid.

Gențiana GROZA

ECONOMIE DE REVELION
Mi-am pus leduri sus în pom

Și �indcă-s econom,
Le țin un minut aprinse,
Apoi, gata! Vor � stinse!

VINOVATA FĂRĂ VINĂ
Soacrei nu-i mai tace gura,

Toată ziua-i cu factura,
Nora sigur e de vină

Vrea și în on line lumină...

Rodica JEICAN

MIRACOL
Lumina de sărbători,

E frumoasă și-n culori.
Dar mă-ntreb, cu multă ură:

Se va oglindi-n factură?

DE CRĂCIUN
Mi-e colinda preferată
,,O ce veste minunată”,
Mult de tot m-a relaxat,

Că pe șef l-au arestat.

MOȘ CRĂCIUN
A fost chiar luat pe sus,

Și poliția l-a dus...
Treaba este chiar �rească,
Pentru că n-avea o mască.

CĂTRE MOȘ CRĂCIUN
Știu că azi tu vii din nou,
Îmi doresc și eu cadou…

Vreau vreo zece bombonele
Și-un tabel cu fete rele.

Zeno MILLEA

URA!
Reușit-am, cu elan,

Să mai irosim un an,
Deci momentu-i potrivit

Spre a � sărbătorit!

NONAGENARUL
Câte-odată, nu mereu,

Când mai scriu vreun eseu,
Nu surprinde că persist,

Toți se miră că exist!
Că n-aș � nonagenar?
Nu ține de calendar –
Căci anii de chirurgie,
Plini de caznă și urgie,
Natural și-n mod �resc

Îndoit se socotesc.
Ca atare și-așadar -

Sunt de mult... decagenar!

Gavril MOISA

URARE ALEȘILOR
Pe al nostru Plai cu boi

Să trăiți la fel ca noi,
Și s-aveți cu toți acasă

Ce au și ceilalți pe masă.

URARE COALIȚIEI
Cum vă-nțelegeți foarte bine,
Cu-atâtea ne-mpliniri în spate,

În anul care tocmai vine,
Eu vă doresc… anticipate.

LA TÂRGUL DE CRĂCIUN
În târg mă duc dar n-am un gând,

N-am bani să cumpăr, nici să vând,
Mă plimb, mă uit și mai zâmbesc

Și sunt sătul cu ce privesc.

Gavril NECIU

TRADIȚII DE SARBĂTORI
Românii, un popor latin,

Mâncau sarmale și beau vin,
Da-n Anul Nou, de astă dată,
Vor ține post, cu apă plată!

OSPITALITATE DE DÂMBOVIȚA
De Sărbători, în Capitală,
Eu duc pachete deseori,
Fiindcă am amici cu fală,

Extrem, extrem de „primitori”!

DE SĂRBĂTORILE DE IARNĂ
Când vine iarna peste țară,
Toți boschetarii iarăși fură,
Știind că până-n primăvară

Vor sta-n „răcoare” la căldură!

ROMÂNII DE SĂRBĂTORILE 
NAȚIONALE

La oricare sărbătoare
Nu merg pentru că-i bairam,

Ci-s atrași de izul tare
De fasole cu salam!

Radu PĂCURAR

ALTERNATIVĂ
Când lovitu-l-a năpasta
Cu facturi usturătoare,

S-a convins că-n iarna asta,
Cel mai cald e… la răcoare!

Horia PRODAN

LUNA CADOURILOR
Nicolae și Crăciun –

Doi moșnegi cu su�et bun,
De acum ne-aduc cadouri,
Doar facturi cu „n” zerouri.

MAI BINE…
Până plâng și mă frământ,

Încă sunt pe-acest pământ,
‘Oi tăcea și mi-a � bine

Numai cu gazon pe mine.

EVOLUȚIE
Sunt evoluate toate,

Nu găsești nici găinari,
Doar senzații mult mai tari:

Azi, se fură bancomate.

Vlad SĂRĂTILĂ

RITUAL
E vremea de pârtii și sanie,
Festiv cerul cerne cobaltul

Pe mândra o scald în șampanie
Să plece curată... la altul.

REVELION
Le-a dorit la toți mulți ani,

Dar primit fu cu furie
Și snopit de trei vlăjgani

Căci era... în pușcărie.
SURPRIZĂ

Revelionul este ca o briză
Ce-mi face dispoziția șarmantă,
Mi-a oferit și soața o surpriză -

O poză de a mea... cu o amantă.

Mihai TEOGNOSTE

FEMEI LA VATICAN
Prelații-nalți și ministreii
Sunt recunoscători ideii,

Și bârfele pot să le-ngroape,
Că-i depărtează de aproape.

MOȘ NICOLAE
Ghetele le-am pus la geam,

Și speranțe mari aveam,
De-un cadou baban, dar ciuciu,

C-am fost prea atent la Luciu.

Grupaj realizat de Grigore Cotul și Petru-Ioan Gârda

Cioace la SATIRICON

Sărbători de iarnă

Foto: Freepik.com, goodtaste.tv
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