
 

 

CIOACE LA SATIRICON – în ziarul „Făclia” din 3 DECEMBRIE 2022 

 

 

 

Dan BĂGĂREAN 

 

MODIȘTII PLOII... 

Rupți în fund, genunchi și pulpă, 

M-au oprit ieri doi în piață 

Și mi-au spus că sunt în culpă: 

- Vezi, bă, că îți curge-o ață!... 

 

Aurel CHIRA 

 

BALAMUC ENERGETIC 

S-a cam depășit firescu´ 

În al waților segment, 

Că ministrul dom´ Popescu, 

Nu ne ține la „curent”... 

 

ALTĂ FAŢĂ A CRIZEI 

De când lumina s-a scumpit, 

Noi, sexul tare l-am rărit. 

I-am motivat soaței, temeinic, 

Că n-o găsesc pe întuneric. 

 

DE ZIUA ARMATEI LA ROMÂNI 

Profesorilor cu un doctorat cinstit, 

Un spor de șase sute le-au tăiat, 

Rămân pe veci cu plusul neciuntit 

Atâția generali ce-au plagiat. 

 

A MURI PROST 

Sunt un om invidios, 

Că nu am un os de ros; 

Cum zic tot ce am în gușă, 

N-am deschisă nici o ușă... 

 

Ștefan CIOCIANU 

 

EROI... FĂRĂ DE RĂZBOI  

Chiar de au pe masă pâine, 

Iar în țară nu-i război, 

Când trăiesc de azi pe mâine, 



Toți românii sunt... eroi. 

 

ÎN LARGUL MĂRII  

I-a dat colacul de salvare 

S-o scoată vie din genuni, 

Iar ea-i șopti că-i fată mare... 

Şi alte patru-cinci minciuni. 

 

EPIGRAMA 

Pentru omul prost sau slut, 

Care n-are mintea clară, 

Epigrama-i un strănut 

Cu efect de nucleară! 

 

Gheorghe CIREAP 

 

PROBLEMĂ SOLUȚIONATĂ 

Recensământul, când se-ncheie 

Complet, cu ultime retușuri, 

Rezolvă o problemă cheie: 

Vom ști cum ne cuplăm... la dușuri! 

 

FACILITĂȚI  ȘCOLARE 

Conform cu legea ticluită, 

La noi e școala… gratuită, 

Și-acum, - așa se vede treaba -, 

Că foarte mulți o fac… degeaba! 

 

SĂ GÂNDIM RAȚIONAL! 

În corp, în orișice etapă, 

Ai șaptezeci la sută… apă; 

Deci nu mai fi îngândurat, 

Tu nu ești gras, ci… inundat! 

 

UN BĂRBAT CALCULAT 

Când criza-i gata să irumpă, 

O fi a șaptea sau a noua... 

Femeia mea-i atât de scumpă 

Că nu-mi permit s-o țin pe-a doua! 

 

Octavian CORDOȘ 

 

RUȘII ELIBERATORI 

Țări deși au cucerit 

Și silit le-au părăsit, 

Ei afirmă că-s popor 



Veșnic eliberator. 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT DERUTAT 

Școala-n veșnică schimbare 

E în mare derutare: 

Un elev ce-i premiat 

Nu știe ce-a terminat. 

 

RATĂRI ÎN FOTBAL 

Am bătut, odinioară, 

Chiar și țările mai tari; 

Astăzi fotbalul din țară 

Are goluri foarte mari. 

 

DUPĂ ACCIDENT CU NOUA MAȘINĂ 

Vine-acasă bucuroasă 

Și pe soț îl informează 

Că mașina-i bine-aleasă: 

Airbag-ul funcționează! 

 

Adela COTUL 

 

GOSPODINA ECONOAMĂ 

De-o lună fac economie 

La apă, gaz și energie, 

Și-o să vă spun cum reușesc: 

Nu spăl, nu calc și nu gătesc! 

 

RETROSPECTIVĂ 

Cum drumul drept e cel recomandat,  

În viață, el îți definește eul,  

Dar vai ce multe cred c-aș fi ratat, 

De n-aș fi rătăcit un pic traseul! 

 

Grigore COTUL 

 

PARADOX 

Știm - prostia-i infinită, 

Dar avem destule date 

Că e, totuși, împărțită  

În ediții limitate. 

 

SE PIERD TRADIȚIILE 

Dintre fetele frumoase 

Care sunt la noi în burg, 

Numai două știu să coase, 



Însă una e chirurg. 

 

TERAPIE PRIN DEZINFORMARE  

Pe soțul ei să-l știe liniștit, 

Amanta mea i-a zis că am murit,  

Iar ea, de-atunci, e foarte fericită, 

Că-i place mult să fie bântuită. 

 

TOTUL E SĂ CREZI… 

Moșul vine pe-ndelete, 

De cadou n-ai cum să scapi… 

Într-un an, mi-a pus în ghete 

Niște șlapi. 

 

Eugen COȚA 

 

TOAMNĂ „EMPIRICĂ” 

Țuică, tulburel, pastramă, 

Savurez mereu la scris, 

Intru plin de bani în cramă 

Însă mă trezesc... din vis! 

 

S-A PUS BINE CU ȘEFUL 

Șeful meu e foc și pară, 

Duce tot birou-n spate, 

Căutând o secretară... 

Vechea-i la maternitate! 

 

PREOCUPĂRI ZILNICE 

ÎN PARCUL ORAȘULUI 

De-i toamna caldă, colorată, 

Eu scriu, pictez, strâng amintiri, 

„Dezbrac” cu drag câte o fată 

Sau chiar mai multe... din priviri! 

 

DIALOG CU REPLICĂ 

- Iubito, nu mă las de „sport”, 

 Că după tine eu sunt mort! 

- Poete, cum te știu fierbinte, 

Tu poți să mori chiar înainte...! 

 

Liviu CRIȘAN 

 

O PROBLEMĂ CU DENTISTUL 

Când mă chema la un consult, 

Eu nici nu mă gândeam s-ascult, 



Şi-acum am carii mari şi-l rog, 

Dar nu vrea el: nu-i speolog! 

 

PREVIZIUNI DE COȘMAR 

La granițe va fi război, 

Inflația va crește drastic, 

Și-n caz că ne-om scăpa pe noi... 

Avem bancnote doar din plastic! 

 

Vasile B. GĂDĂLIN 

 

FEMEIA, ETERNA POVESTE 

Ea dragostea cu cel ales o-mparte, 

Capricioasă și cu multe toane, 

Făcută-i să dorească pân’ la moarte 

Perpetuarea speciei... umane! 

 

UNEIA 

Eu o admir, că-i sclipitoare, 

În tot ce face are stil, 

Precum o parfumată floare, 

Ce duce lipsă de... pistil! 

 

MĂSURI DE PREVENIRE  

Amintirile mă rod, 

C-am acum un mare rol: 

Lampa s-o cobor din pod, 

Să procur din nou... petrol!  

 

DRAGOSTE LA VÂRSTA A TREIA 

Soția încă mă iubește, 

Și fericit în pat o chem, 

Simțind ceva ce ne unește: 

E sforăitul în.... tandem! 

  

Petru-Ioan GÂRDA 

 

19 NOIEMBRIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A BĂRBATULUI 

Mergând la târg în ziua asta, 

Cu niște bani în teșcherea, 

Mi-am întrebat, în prag, nevasta: 

Cam ce-ai pofti de ziua mea? 

 

UNII TRANSFORMĂ BANCURI ÎN „EPIGRAME” 

Cei cu astfel de demersuri 

Foarte tare mă oftică, 



Nu că le transformă-n versuri, 

Ci prin faptul că le strică. 

 

CÂND VIN BĂUT ACASĂ… 

Mă ceartă soacra și nevasta 

Și fac atâta tărăboi, 

Că-i clar: decât în casa asta, 

Mai multă pace-i la război! 

 

DOCTOR BĂTRÂN 

A-ncercat mereu s-o-mpungă, 

Însă n-a putut, săracul: 

Are o seringă lungă, 

Dar se tot îndoaie acul. 

 

Gențiana GROZA 

 

EPIGRAMIST APRECIAT 

Are-o  epigramă  plină 

De săgeți ce nu sunt boante, 

Concubina-i balerină 

...Ce se-nvârte doar pe poante! 

 

SCUMPIREA CĂRNII DE PORC 

Costă multișor o fleică, 

De aceea îți cer, neică, 

Să faci dacă e posibil 

Și-ambalajul comestibil... 

 

SCUMPIRI LA VIDEO CHAT 

Multe s-au scumpit la piață, 

Ce mai zici, chiar și în viață: 

Pentru-o simplă-îmbrățișare 

Cer o sumă și mai mare. 

 

CHELTUIELI CU LUCRUL DE ACASĂ 

Soacrei nu-i mai tace gura, 

Toată ziua-i cu factura, 

Nora, sigur e de vină, 

Vrea și pe on line lumină!... 

 

Rodica JEICAN 

 

FACTURI                                                               

Taxele la gaze cresc, 

Și pe toți ne îngrozesc; 



Am să pun fasole-n oale, 

Să am surse personale. 

 

FOAME 

Simultan cu pandemia, 

Apăru și sărăcia; 

Vom mânca un singur fel: 

Acrituri de la Bruxelles. 

 

DIPLOME 

De-ați luat, cu greutate, 

O licență-n facultate, 

Încercați, cu mult tupeu, 

Să luați și de… liceu. 

 

PLAGIAT 

O idee de-ai furat, 

Unii spun c-ai plagiat; 

Dacă furi în stil mai mare, 

Se numește cercetare. 

 

Zeno MILLEA 

 

BĂRBATUL „ÎN ESENŢĂ” 

Are el ceva în plus 

Față de un sex opus, 

Dar acel ceva, se pare, 

Are mare căutare! 

 

FEMEIA CU „GABARIT” DEPĂŞIT 

Modelând-o din noroi, 

Creatorul n-a pus zel: 

A trecut-o prin inel... 

Dar printr-unul de butoi! 

 

Gavril MOISA 

 

LA BĂILE BORSEC 

De ce aud rămân perplex: 

Un tip s-a vindecat prin sex, 

Un doctor bun, cu măiestrie, 

I l-a prescris ca... terapie!? 

 

POLITICIENII LA TV 

Cum viața este tot mai sumbră, 

Stau și-i ascult, dar nu sunt dur, 



Cum sforile le trag din umbră, 

Să mă mai liniștesc, înjur. 

 

LA NUNTA DE AUR 

Tot sub același baldachin, 

Iubirea lor i-acum un chin, 

Dar au rămas neșterse-n șoapte 

Cuvintele din prima noapte. 

 

ÎN NOAPTEA NUNȚII 

Ieri, cu certificat prenupțial 

Se ajungea în patul conjugal, 

Azi, fetele, aproape toate 

Ajung cu... card de sănătate. 

 

Gavril NECIU 

 

APROPO DE CUTREMURELE DIN VRANCEA 

Dacă seisme, fără preget, 

Transmite Hades din Infern, 

Nu văd că s-ar mișca vreun deget 

La dregătorii din Guvern! 

 

STAREA NAȚIEI 

Românii-nghit în sec amarul, 

Chiar umilința, traiul greu, 

Dar când li s-a umplut paharul, 

Să te ferească Dumnezeu! 

 

CODRUL, FRATE CU ROMÂNUL 

Pădurea verde de-altădată 

Și frații ei sunt azi străini, 

Ea-i dusă dezrădăcinată, 

Românii-s fără rădăcini! 

 

RECIDIVĂ 

Când vine iarna peste țară, 

Toți boschetarii iarăși fură, 

Știind că pân-la primăvară 

Stau la „răcoare” în căldură! 

  

Radu PĂCURAR 

 

NOI TRADIȚII ÎN FAMILIE 

Ne îngrozim de Halloween, 

Iar de un timp, în mod frecvent, 



De măști ce sunt făcute din 

Facturi de gaze și curent! 

 

Horea PRODAN 

 

Vezi cum toată lumea zbiară 

C-o să fie iarnă grea, 

Dar eu vă propun ceva: 

Să iernăm și noi la vară! 

 

CRIZA 

Criza asta-i generată 

Doar de lumea prea bogată, 

Dar ceva mă bagă-n draci: 

Că-i plătită de săraci! 

 

NEDUMERIRE 

Nu știu, Doamne, cum se face, 

Ne rugăm la vraci, la sfinți, 

Lumea toată strigă pace, 

Înarmată până-n dinți. 

 

DACĂ-I UNA, FIE ȘI ALTA! 

Am ajuns la vremuri noi! 

Jos căciula! 

Vreau să fac un duș în doi, 

Cu URSULA! 

 

Vladimir SĂRĂTILĂ 

 

PERENITATE 

Îi explicam, cu clam, a treia oară: 

- Eternitatea s-a născut la țară; 

Iar el oftă, împovărat de ani: 

- Deci nu scăpăm de hoți şi bețivani? 

 

DRAGOSTEA ŞI… MOBILA 

- O, vino-n casa mea, frumoasă fată, 

Aș da orice să te sărut o dată! 

Şi ea veni: Sărută-mă degrabă, 

Șoferul şi hamalii mai au treabă. 

 

MARIAJ CU NECAZ 

Sarsailă, cum i-i dat, 



Cu Satana s-a-nsurat, 

Se-mpăcau două dihănii, 

Dar veni Mama Sătănii... 

 

UN GEST ORIGINAL 

Dorind să aibă-n sex diversitate, 

Senzații noi, explozii de lumină 

Pe soață o legă de pat Socrate 

Apoi plecă tiptil... la o vecină. 

 

Mihai TEOGNOSTE 

 

NAVA PORTAVION AMERICANĂ 

Pe ruși cu asta-i mai provoacă? 

Aiurea, că e doar o joacă 

Ce-o știm de mici, ca înfruntare, 

De cine-o are cea mai mare! 

 

 

Grupaj realizat de Grigore Cotul și Petru-Ioan Gârda 

 

Stimați clujeni, iubitori și (potențial) creatori de umor, dacă doriți să vă înscrieți în 

Asociația „Satiricon”, vă primim cu brațele deschise. Deviza noastră este: „Intră cine 

vrea, rămâne cine poante”. Sunați la 0745067897. 

 

 


