
 

 

 

Cioace la Satiricon – tema „Frigul și căldurile” 

 

 

 

Eugen ALBU 
 

DIN CULISE 

Spun unii că la închisoare 

Se dau căldură, haine-n dungi, 

Dar chiar de vina-ţi este mare, 

Acolo doar cu pile-ajungi. 

 

MIE, PENSIONAR 

O viaţă-ntreagă am muncit, 

Din răsputeri, ca sclavii-n ocnă, 

Să fiu acum retribuit, 

C-o pensie-ngheţată BOC-nă. 

 

CA LA NOI… 

Cum frigul ce-l avem în case 

Pătrunde-n suflet și în oase, 

Românii, dornici de căldură, 

Căciulile-ntre ei își fură. 

 

AȘTEPTÂND REVELIONUL 

Nu-s trist că n-am de Reveion 

Nici buzunare la palton, 

Ci-s trist că frigu-i tot mai mare 

Și n-am palton la buzunare. 

 

 

Ștefan CIOCIANU 

 

METEO 

După ploi de jurăminte 

Şi-o furtună-nvolburată, 

El e rece, ea - fierbinte: 

Asta-i clima temperată!  

 



IARNA VRAJBEI NOASTRE 

Plânge şi suspină tânăra domniţă, 

Tremurând în beznă, fericită nu e, 

Că, de-o săptămână, dragul ei bădiţă 

I-a lăsat factura... şi-a fugit în UE! 

 

NECROLOG 

Domn din fire, calm şi rece 

I-a crescut temperatura 

Şi-a simţit că viaţa-i trece 

Doar citind, la gaz, factura... 

 

16 IANUARIE - ZIUA STATULUI... DEGEABA 

Eu nu pricep din ce motiv,  

Când am pornit să facem treaba,  

În locul unui "stat activ",  

Ne-am pricopsit c-un stat... degeaba! 

 

 

Gheorghe CIREAP 
 

CU GÂNDUL LA ESENȚE 

Prin cunoscute proceduri, 

Mi-am scos vecina din călduri, 

Dar aș avea mai mari câștiguri 

Dac-aș putea s-o scot din…friguri! 

 

EVALUĂRI REALISTE 

Schimbări frecvente, frig-căldură, 

Am suportat… peste măsură,  

Dar aplicăm PNRR-ul 

Și-abia atunci vom ști ce-i…greul! 

 

REMEDII PENTRU FRIGURI 

Când iernile sunt mai geroase 

Și ne pătrunde frigu-n case, 

Substituim calorifere 

Cu-o haină-n plus și…somnifere! 

 

VESTITORII PRIMĂVERII 

Frigu-ncet îl depășim, 

Vom intra în noi sezoane, 



Dar, din iarnă când ieșim, 

Prețuri mari ne dau …frisoane! 

 

 

Octavian CORDOȘ 

 

FRIGUL ȘI CĂLDURILE 

Iarna e mai rece-n casă, 

Dar când vin facturile, 

Atunci frigul ne mai lasă, 

Că ne prind căldurile. 

 

CONTRASTE NECESARE 

Dacă frigul nu ar fi, 

N-am avea măsurile, 

Că niciunul n-am mai ști 

Ce-s, în fond, căldurile. 

 

UNITATE CONTRASTUALĂ 

Frigul și căldurile, 

Două noțiuni opuse, 

Când ne vin facturile, 

Ne apar ca suprapuse. 

 

ANULARE MATEMATICĂ 

Frigul și… sudorile, 

Dacă se intersectează, 

Ele-și pierd valorile: 

Plus cu minus se-anulează. 

 

 

Adela COTUL 
 

TOANELE SOȚIEI 

Tot una caldă, una rece, 

De-un timp, nimic nu-i mai convine 

Și n-am habar ce se petrece… 

Nici să mă fi-nsurat cu mine! 

 

ÎN LOC DE PRELUDIU 

Ca strategie de moment, 

Când scad temperaturile, 



I-arăt factura la curent 

Și-ncep s-o ia căldurile. 

 

 

Grigore COTUL 

 

DECLARAȚIA  UNUI  BUCUREȘTEAN 

Eu nu mai stau în pat, covrig, 

Iar ce vă spun o să vă mire: 

Rezist, cu stoicism, la frig, 

Doar dacă ies la încălzire! 

 

COMPENSARE 

Scap ușor de friguri 

Și mă ia căldură, 

Risipind câștiguri, 

Pentru băutură. 

 

DIN  BUCURIILE  IERNII 

Sosit din colțuri de natură,  

Constat acum, în pat, covrig:  

Deși n-am prea avut căldură,  

Abia de-acum se face frig! 

 

ÎNGRIJORARE  

Dacă gigacaloria  

Mai continuă să crească,  

Încălzește România  

Doar căldura sufletească. 

 

 

Eugen COȚA 
 

FRIGUL ȘI CĂLDUROASELE 

Când pe centură și-mprejur, 

Le văd pe fete, mă ia și frica: 

Cum stau cu blugii rupți în tur 

Și nu le-ngheață păsărica? 

 

COMBATEREA FRIGULUI 

Lemne dacă n-am de foc, 

Pun și vrute și nevrute; 



Ca poet mai am noroc: 

Nu am multe cărți…vândute! 

 

DEBUSOLAT 

Că încălzirea nu-i globală 

Vă zic eu, c-am multă școală, 

La bloc îngheț de nu se poate  

Și-mi vin facturile… umflate! 

 

GĂSELNIȚĂ 

Ca poet vestit prin bloc 

Și bun pictor, de mi-e acru, 

Sunt bătut de nenoroc: 

Mă-ncălzesc la ”focul sacru”! 

 

 

Vasile B. GĂDĂLIN 

 

SPERANȚĂ 

Aștept căldurile din vară,  

Că nu doresc de frig să mor.  

Dorința noastră-a tuturor  - 

CORONAVIRUS să... dispară! 

 

ECONOMIE  LA  GAZE 

Cum pensia o am modestă  

Și-n plus, nu am nici un câștig, 

Îmi iau paltonul peste vestă 

Și-așa mă culc, că-n casă-i... frig! 

 

PREVIZIUNE 

Cum toate-n țară se scumpesc, 

Ne vom întoarce la simbol,  

Când oamenii se încălzesc  

Privind o lampă cu... petrol! 

 

RUGĂCIUNE 

Mă rog lui Dumnezeu din cer,  

Cum de viață sunt avid,  

Rabd orice frig și orice ger, 

Dar nu o moarte de... Covid! 

 



 

Petru-Ioan GÂRDA 

 

AROPO DE FRIG ȘI DE CRIZA ANILOR 80 

Ca-n vremurile ce-au apus, 

Aici, în țara dacilor, 

Uzăm de-o pătură în plus: 

E pătura săracilor. 

 

SOLUȚIE TEMPORARĂ 

Cum nu-mi ajunge azi chenzina 

Și-a mă-ncălzi mi-e tot mai greu, 

Mă mai apropii de vecina, 

Că ea e în călduri mereu. 

 

ANOMALIE 

De ce, în vremea actuală - 

Mă-ntreb în casă, stând covrig -  

Când încălzirea e globală, 

Aici, la noi, e tot mai frig? 

 

GRIPĂ SALUTARĂ 

Cum în prag falimentul 

Și mi-e viața tot mai grea, 

Încălzesc apartamentul 

Cu temperatura mea. 

 

 

Gențiana GROZA 

 

PREȚUL  GAZELOR NATURALE 

Nu-i nimic că-i frig în casă, 

Că norocul nu te lasă 

Și te trec căldurile 

...Când îți vin facturile. 

 

POLITICĂ ROMÂNEASCĂ  ,,ÎNȚELEAPTĂ,, 

Ne-a luat cu frig sau cu căldură, 

Trecând pieptiș, vreo trei decenii  

Și în final, ca-nvățătură, 

 Mai fac și azi, destui, tâmpenii!... 

 



 

Rodica JEICAN 
 

INFIDELITATE 

Întâia oară când m-ai înșelat 

Un frig teribil, brusc m-a terminat; 

Ulterior eu m-am obișnuit: 

Călduri în valuri vin, la infinit. 

 

LA DOCTOR 

Un frig m-a prins când el mi-a zis 

Că l-alcool am interzis, 

Când eu abia aștept căldura 

Ce mi-o oferă băutura! 

 

ÎNGHEȚATE ȘI TOPITE 

Guvernul nostru-a decretat 

Și pensiile-au înghețat; 

Curând, prea limpede va fi 

Că repede se vor topi. 

 

ION ȘI MARIA 

- Să spui vorbe reci ți-en fire 

 Și nu calde, de iubire… 

- Ba-ți spun, bată-te norocu’: 

Mărie, arde-te-ar focu’! 

                     

      

Zeno MILLEA 

 

* 

E căldură și... călduri –  

Țin de vârstă și-anotimp; 

Liberă de ani și timp 

E „căldura” din... facturi! 

 

* 

Încălzirea ce lipsește 

În urbea lui Nicușor 

Oare când se răsplătește? 

La calenda grecilor? 

 



* 

Alfa, beta, gamma, delta, 

Omicron sau eta-teta, 

Valul vine, valul trece –  

Tu rămâi la toate rece. 

(Dar s-o faci, neapărat, 

Exluziv la... figurat! 

 

NIȘTE PAPARUDE... 

Specialiste în chimie –  

Norii i-au însămânțat, 

Dar ceea ce-a rezultat 

Nu-i potop, ci pandemie! 

 

 

Gavril MOISA 
 

IARNA  

Iau unii bani în nesimțire 

Ca taxă de deszăpezire, 

Bugetele la greu le mulg,  

Da-n zonă, n-a căzut un fulg! 

 

FAMILIALĂ 

Soția mea când are toane 

Se uită după avioane, 

Iar eu, în clipele plăcute 

Mă uit la foste parașute. 

 

ALTRUISM 

Cum este foarte frig afară  

Și el, e un milos de fel, 

Pe-o tinerică, o hoinară, 

A luat-o noaptea lângă el. 

 

CRESC PREȚURILE 

Că la gaze prețul crește, 

Sigur că ne strică treaba, 

Că prostia se plătește 

Dacă îl și arzi degeaba. 

 

 



Gavril V. NECIU 

 

CAUZE SI EFECTE 

După frig si vreme rece, 

Citind noile facturi, 

Pe români iar îi vor trece 

Mari frisoane ți călduri ! 

 

VIITORUL  PENSIONARILOR 

Cu pensiile înghețate, 

Bolnavi, loviți de frig, mă tem 

Că până vin călduri, jumătate 

Se vor petrece din sistem ! 

 

FENOMEN MIGRATIONIST 

După friguri și ninsoare, 

Venind soare și călduri 

Vedem iar „păsări” ușoare 

Cum dau buzna pe centuri ! 

 

SFAT AMICAL 

De ești lezat în demnitate, 

Pe oponent să nu-l înjuri, 

Urează-i doar de sănătate : 

Să aibă „friguri” și „călduri” ! 

 

 

Mihai TEOGNOSTE 
 

TENACITATE 

Când se va scumpi și gazul, 

Vom găsi, cu tot necazul, 

Altă sursă a căldurii: 

Liberalizăm și nurii. 

 

RECORD ALIMENTAR 

În iarna asta, fără de fasoane 

Ne vor primi englezii-n „Guiness Bookˮ, 

Când, cei rămași, vreo șaișpe milioane, 

În greva foamei vom intra buluc. 

 

ADAPTARE ÎN IARNA MINȚII 



Un greier mic, de Rapsodie, 

Azi crede că-i mai cu folos, 

Ca-n loc s-o roage „Dă-mi și mie!” 

Furnicii să îi strige „Jos!”. 

 

PRECAUȚIE 

Pățit în toamna-anterioară, 

Provizii din belșug îmi fac: 

De foi de viță bunăoară, 

Să am la iarnă ce să-mbrac. 

 

Grupaj realizat de Grigore Cotul și Petru-Ioan Gârda. 


