
 

 

Cioace – februarie 2022 

Tema: „S(t)at fără câini” 
 

 

Dan BĂGĂREAN 

 

UNUI GINERE ASCULTĂTOR 

Comițând un accident, 

A cerut spășit clemență... 

„Am condus încet, prudent, 

Sub a soacrei... influență!” 

 

VISÂND LA EGALITATE 

Alergi în viață și te zbați, 

Zicea un tip cam plin de sine... 

Nevasta dacă nu ți-o bați(?), 

Te bate sigur ea, pe tine! 

 

 

Aurel CHIRA 

 

BIETUL S(T)AT 

Nu suntem S(t)atul fără câini, 

Mereu ne muşcă câte unul, 

Căci ticăloşii au în mâini, 

Recolta, aurul şi tunul. 

  

PATRIA MEA 

Suntem un s(t)at plin de căţei, 

Ce trag din halca ţării, 

Iar când se muşcă între ei, 

Ceilalți sunt daţi uitării. 

  

„SPECIALII” DIN S(T)AT 

Ei rup precum un câine, 

Prin pensii speciale! 

Nu te lăsa române, 

Că totul se prăvale. 

  

PI(T)BUL MIC 

În S(t)atul nostru fără câini, 

Prea mulți sunt muşcătorii... 

Ei rup din PIB cu două mâni, 

Şi-i iartă procurorii. 

 

 



Ștefan CIOCIANU 

 

REVELAŢIE 

Când o duci de azi pe mâine 

Şi-nţelegi că pentru-o pâine 

Eşti furat cu două mâini, 

Ăla-i s(t)atul fără câini! 

 

GUVERNANŢII  

Pus-au multe biruri grele, 

Buzunaru-i ciuruit, 

Timp de criză şi belele, 

Aşadar, ne-au... BIRuit! 

 

REVOLUŢIE FISCALĂ 

Deşi pun biruri pe artişti, 

Pe medici, mame-n voia sorţii, 

Acum sunt guvernanţii trişti: 

Pierdut-au din vedere... morţii! 

 

 

Gheorghe CIREAP 
 

ANALIZĂ ÎN PRIMA INSTANȚĂ 

Sunt mari abuzuri, fel de fel, 

Și mulți sunt cei pătați pe mâini, 

Ce intră-n statul paralel 

Trecând prin statul…fără câini! 

 

CLUBUL CÂINILOR ROȘII 

Prea multe explicații nu-s… 

Succesul le-a scăpat din mâini 

De când Dinamo e condus 

De staful nou, lipsit de… „câini”! 

 

EMIGRANȚI  ITINERANȚI 

S-au întors dezamăgiți, 

Unii ce-au plecat grăbiți, 

Cu speranța c-o să vadă 

Câinii cu covrigi în coadă!  

 

ADAPTARE LA MEDIU 

Mutat de-o vreme la oraș, 

În tot ce fac eu sunt fruntaș; 

Învăț să fur la două mâini, 

Că vin din… satul fără câini! 

 

 

 



Octavian CORDOȘ 

 

VARIETATE CANINĂ 

Câini există-n multe s(t)ate, 

Însă nu-s la fel cu toți: 

Unii sunt corecți în toate, 

Alții-i apără pe hoți. 

 

NATO – APĂRĂTOARE 

NATO ne aduce-n țară 

Trupe cu ostași străini, 

Nu cumva ca-n Est să pară 

Că ni-i s(t)atul fără câini. 

 

EMANCIPARE 

Câinii blânzi s-au dus din sat, 

La oraș stau permanent; 

Alții, care au mușcat, 

Au ajuns în Parlament. 

 

EMANCIPARE CANINĂ 

Câinii nu mai stau pe stradă, 

Au acum programul lor: 

Cu stăpânii stau să vadă 

Filme la televizor. 

 

 

Adela COTUL 

 

DILEMA UNEI NAȚIUNI  

Trudind să ai un colț de pâine, 

Te-ntrebi acum, popor român: 

Ești câine fără de stăpân, 

Sau ești stăpânul fără câine?! 

  

ÎN StATUL FĂRĂ CÂINI  

Pe strămoșeasca vatră 

Amar e gustul pâinii, 

Doar javrele mai latră, 

Că au plecat toți câinii. 

  

CLASA POLITICĂ 

Se gudură, din coadă dau, 

Fac tumbe și te ling pe mâini,  

Cei care-i cred, habar nu au,  

Că-s niște javre, nu sunt câini! 

 

 

 



Grigore COTUL 

 

STAT FĂRĂ CÂINI 

Pensia de deputat, 

După cum se vede treaba, 

O primește de la stat… 

Stat degeaba. 

 

CÂINI FĂRĂ STĂPÂN 

Peste neamul de români 

De pe strămoșeasca vatră, 

Javrele-au ajuns stăpâni 

Și ne latră. 

 

EVOLUȚIE 

Nu-i mai vezi umblând pe stradă, 

Nici în lesă, evident… 

Câinii cu colaci în coadă 

S-au mutat în parlament. 

 

CÂINII SATULUI 

Câinii de la noi din sat 

Îi știu bine pe lătrat, 

Dar pe-al mândrii-n bătătură 

Îl cunosc pe mușcătură. 

 

 

Eugen  COȚA 

 

SCHIMBĂRI MAJORE-N SATUL MEU 

Nu-i viață multă pe la sat, 

Lipsit e chiar și de zăpadă, 

Nu-s fete mari de măritat, 

Nu câinii…cu colaci în coadă! 

 

S(T)AT ÎN S(T)AT 

Stat în stat va fi de-acum 

Peste tot la noi în țară, 

Caravana trece iară, 

Hoți și-or vedea de drum. 

 

PROSPERITATEA UNORA 

Cei cu funcții mari la STAT 

Vile mari și-au ridicat 

Că mă-ntreb și mult, și des: 

La ce dracu` i-am ALES!? 

 

TRADIȚII LA ROMÂNI 

După cum se vede treaba 



Statul stă mai mult degeaba, 

Taie frunze mari la câini 

Și-ți ia tot…cu două mâini! 

 

 

Vasile B. GĂDĂLIN 

 

SATUL FĂRĂ CÂINI 

Suntem ca satul fără câini    

De-atâția ani, cum bine știu, 

Cu soarta-n propriile mâini 

Azi câinii latră a... pustiu! 

 

APROPO DE CÂINE 

În satul meu eu am un câine  

Cu care mă comport atent:  

Îi dau felia mea de pâine  

Să nu ajungă-n... parlament! 

 

DEZAMĂGIRE 

Azi suntem țara nimănui,  

V-o spune omul competent, 

Câți câini avem nu sunt destui, 

C-o parte latră-n... parlament!    

 

DE RASUL CÂINILOR  

Azi mă consider fericit,  

Admir talonul, cu plăcere,  

La indexare am primit  

Opt lei în plus să beau... o bere! 

 

 

Petru-Ioan GÂRDA 

 

CÂINII DE PAZĂ AI DEMOCRAȚIEI 

Stând cu labele pe oase, 

Mârâind cu boturi dure, 

Câinii presei stau de șase. 

Ca stăpânii lor să fure. 

 

ALTERNATIVĂ PREFERABILĂ 

De-i aruncam un colț de pâine 

Să ne-arătăm puțin galanți, 

Ne-ar fi păzit mai bine-un câine 

Ca douăzeci de guvernanți. 

 

EXOD 

Supărați pe costul pâinii, 

Mulți români, făcând bravadă, 



Merg acolo unde câinii 

Umblă cu covrigi în coadă. 

 

FABULĂ 

La granițe, la bănci, la pâini - 

O spun și nu vorbesc în dodii - 

Mai bine pază fără câini 

Decât o pază cu jigodii. 

 

 

Gențiana GROZA 

 

ÎNAPOI CA RACUL 

S-a dus ,,statul eșuat” 

Poate observa oricine, 

Oricum, am evoluat, 

Avem s(t)atul fără câine. 

 

MULTE LEGI, MULTĂ CORUPȚIE 

În  haosul legislativ, 

Din s(t)atul fără câine, 

E mulțumit, are motiv, 

Un hoț ce fură bine. 

 

IMPORT DE MAȘINI VECHI DIN OCCIDENT 

Noi, din s(t)atul fără câine, 

Buni, cu suflete creștine, 

Facem sigur faptă mare, 

Că-i ferim de poluare. 

 

 

Rodica JEICAN 

 

MIGRANȚI 

La  oraș mulți au plecat, 

Mai avem doi câini în sat; 

Pare un aranjament, 

Că sunt toți în Parlament. 

 

DE  PAZĂ 

Câinii-s niște paznici buni, 

Hoți alungă din străbuni; 

Dar lipsesc cei de la stat, 

Că bugetul a secat. 

 

COMPARAȚIE 

Ca omul, câinele, în viață, 

Cu capul s-a născut în față; 

Cu fața prinde hoțul, osul, 



Iar omul face tot cu dosul. 

 

LA AUTOPSIE 

Un creier uman e regal 

Diferă de cel animal. 

Dar are, la oameni de Stat, 

Aspectul de câine… turbat. 

 

 

Gavril MOISA 

 

VORBE 

O tot spun unii, cu temei, 

Că statul nostru-i de doi lei 

Și are, clar, un handicap; 

Nu are... cap! 

 

MARELE DERBY!? 

DINAMO-STEAUA 

E gălăgie, zarvă mare... 

Îngalonați ce fac paradă, 

Dar pe teren - o simulare, 

Că bătălia-a fost în stradă. 

 

STATUL NOSTRU 

De-l judeci după performanță 

Sau după cum împarte banul, 

Vezi de la orișice distanță 

Că-i paralel cu cetățeanul. 

 

PRIMARUL ȘI  PREOTUL 

Sunt două piese valoroase 

Ce sunt în satul lor stăpâni, 

Cel prim, sedus de păcătoase, 

Al doilea, neiubit de câini. 

 

 

Gavril  NECIU 

 

CONSECINȚA NAIVITĂȚII 

Observând c-aici e modru, 

Au venit străini de-aiurea 

Și, purtându-se ca-n codru, 

Ne-au cam defrișat pădurea! 

 

UN IRLANDEZ ÎN CASA POPORULUI 

Văzând că paza la intrare, 

Dormea în caldul ambient, 

S-a strecurat în Casa Mare 



Și-a ocupat un Parlament! 

 

LEGEA MUMĂ ȘI CIUMĂ 

Dictonu-acesta-l nțelege, 

Tot omul simplu din popor, 

„Nu-i nimeni mai presus de lege”, 

…Afară de legiuitor! 

 

CINE N-ARE CARTE, ARE PARTE 

Cerșind cinci ani prin țări străine, 

Doar din venitul garantat, 

Făcu trei vile cu piscine 

Și un cavou cât un palat! 

 

 

Zeno MILLEA 

 

STATUL POST-DECEMBRIST LA ROMÂNI 

„Satul lui Cremene” 

Sau „sat fără câni” –  

Începe să semene 

Cu-azil de bătrâni! 

 

Vezi... DINAMO 

Dar „ou sont les neiges” 

Din vremea lui Dej? 

Azi roși-au rămas 

Doar „câini” de pripas! 

 

PE CALE DE CONSECINȚĂ 

Când în capul s(t)atului 

E un zăpăcit –  

Viitorul natului 

Este căpăcit! 

 

ÎNDREPTAR  

Când ți-o fi nicicum –  

Caută-ți un drum. 

Dacă l-ai aflat 

Și „omologat”, 

Până e ușor, 

Fără nici un „nor”, 

Mergi pe el voios, 

Calm și tacticos, 

Scuturând opinci, 

Ode și lozinci. 

Dacă, pe parcurs, 

Drumul ia alt curs, 

Când ți-o fi mai greu –  



Zbiară fătu-meu! 

 

 

Radu PĂCURAR 

 

DIAGNOSTIC 

Ies mereu în evidență 

Chiar persuasivi simpatici, 

Aere, condescendență: 

Simpli proști asimptomatici! 

 

ERADICAREA CORUPŢIEI 

Nu se-ntreabă: „cui?” şi „cât?”, 

Totul prin registratură, 

E aşa corect, încât... 

Chiar şi şpaga-i pe factură. 

 

 

Mihai TEOGNOSTE 

 

SAT FĂRĂ MÂINI 

Bătrânii fi-vor ajutați, 

Speranța-n grâne iar renaște, 

Revin copiii, cei plecați, 

Să-și ia câte ceva de Paște. 

 

FABULA DIN SAT 

Bursucul, vulpea, corbul, lupul, 

Toți managerizează stupul, 

Iar câinii-s duși la meci, cu droaia. 

- Da, dar albina? – Cine-i aia? 

 

 

Grupaj realizat de Grigore Cotul și Petru-Ioan Gârda 

 


