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TEMA: ”ENERGIA”

CUM NE MUNCEAU 
SECURIȘTII…
Lăcrimau artiștii,
Doar strângeau cureaua…
Când ei, securiștii,
Le luau cafeaua.

TOVARĂȘI ȘI PRIETENI…
Sunt harnic și apreciat,
Colegii, șeful zic că-s “brici”
Și jur că s-au asociat
Ca să-mi găsească alt servici!

Dan BĂGĂREAN

ENERGIE ´82
Optzecișidoi, e mult, puţin?
Atâţia m-am energizat,
Cu ţuică și un pic de vin,
Și am ajuns azi un...rathat.

SOLUŢIE
Cum e criză de petrol,
Caut energie-n prune;
Transformând-o în alcol,
Arde bine, spun pe bune.

ENERGETICĂ IERI-AZI
Când luam petrol pe ouă,
Făceam școală la lămpaș,
Astăzi, la lumină nouă,
La-nvăţat e mai codaș.

ENERGETICA LUI BALZAC
Nu �naliza cuplarea,
Zicând ca un bădăran:
Ce arunc cu ejectarea,
Mi-ar ajunge de-un roman.

Aurel CHIRA 

ANOMALIA PREȚURILOR
Când al picturii gust m-apasă,
Constat, dar nu-s indiferent:
Tabloul cel mai scump din casă
E-acum tabloul de…curent!

CÂND FACI ABUZURI
Prin dulce-amor, se tot... ener-
giza
De când era-n liceul teoretic,
Și-ncepe-acum a se victimiza
Că este dependentă...energetic!

PRECAUȚIE
Admir vecina iubitoare,
Când stăm la umbra unui gard;
Cu energia de la soare

Mi-e teamă c-aș putea s-o… 
ard!

LECȚII DE VIAȚA
O căsnicie-ar � salvată
Când bateria-i încărcată;
Amanta-ți dă, precum se știe,
Acel surplus de energie!

Gheorghe CIREAP

PARLAMENTARUL
(de�niţie epigramatică)
Este plin de energie,
Criticând de-a �r-a păr,
Însă face alergie
Doar la purul adevăr...

NECROLOG
Domn energic, calm și rece,
I-a crescut temperatura
Și-a simţit că viaţa-i trece
Doar citind, la gaz, factura...

Ștefan CIOCIANU

APEL LA 112
Când la facturi eu m-am uitat 
atent,
Ne-nțelegând ce ar putea să �e,
Am și sunat s-anunț, concomi-
tent,
Ce scurgeri am la gaz și energie.

FULGER - de�niție
Temuta cerului urgie,
Pedeapsa Sfântului Ilie,
Ne luminează, cu mânie,
O scurgere de… energie.

ENERGIA - de�niție
Născută e din masa în mișcare,
Supusă unei legi de conservare,
La modă e, acum, să �e verde,
Mereu ea se transformă, nu se 
pierde.

UNUI DON JUAN
Cu timpul, energia ți s-a dus,
Și gloria-ți atârnă spre apus,
Dar până să pricepi destul de bine,
Te faci, în prealabil, de rușine.

Adela COTUL

RUGĂCIUNE PENTRU ENERGII 
POZITIVE
Doamne, tolerant și drept,
Iartă-mi câte-o-njurătură
Și mă-nvață să accept
Cele scrise pe factură.

SCHIMBARE
Aveam o dulce lenevie,
Stăteam, cu orele, în pat,
Dar simt că-s plin de energie
De când m-am electrocutat.

LA SPECTACOL
De când pe scenă a urcat
O binecunoscută divă,
Nevasta mea s-a încărcat
De energie negativă.

REPROȘ
La noi în zonă bate-un vânt,
De culcă pomii la pământ,
Iar soața mea îmi face scene,
Că n-am montat eoliene.

Grigore COTUL

TRATAMENT ÎN COMUN
Medicamentul de-alergie,
Ne lasă fără energie,
Dar nu mai suntem iritați
Când ne privim iar dezbrăcați.

DEBRANȘARE
Soția încă n-a a�at
De ce curentul a picat,
Dar, săturat, n-am mai plătit,
S-o văd și după as�nțit.

O SURPRIZĂ PLĂCUTĂ
Atâta energie-n pat,
Nici nu credeam, e uimitor -
Mi-a zis soția-n dormitor,
De noul ei mic aparat.

AJUTOR ÎN VREMURI GRELE
Cum biserica ne-alină,
Eu m-am dus să iau lumină
Și cum tot sunt la necaz,
Le-am cerut și-un pic de gaz.

Liviu CRIȘAN 

PARLAMENTARII
Fără nicio energie,
Plictisiți în parlament,
Dar salariul lor, se știe,
Se mărește permanent.

SFAT PENTRU OM
Energia-i la preț mare
Și-n făptura omenească,
Dar există o scăpare:
Lenea să o-nlocuiască.

APRECIERE PENTRU ENERGIE
Omul muncii cu elan
E cuprins de bucurie,
Că în �ecare an
E mai scump la energie.

TRANSFORMĂRI ÎN ENERGIE
Oamenii când se distrează
Sunt cuprinși de energie,
Iar atuncea când lucrează
O încarcă-n lenevie.

Octavian CORDOȘ

DUPĂ O POETESĂ PRIETENĂ
”Poete-ți curge versul, poezia
Și-ți scade noaptea ”energia”
Da-ți mai cânt, încă în strune
C-ai tare…țuica de prune” !

PĂȚANIE
Mai plin de-atâta ENERGIE
Jur că n-am fost niciodat̀
Ca după strașnica beție
De m-am ELECTROCUTAT…

SĂ LUĂM AMINTE
În lumea noastră prost făcută
Bancherii strâng mereu valută
Dar cel mai cel pare să �e
Tot cel ce-mparte…energie!

ȘI BANI ȘI TIMP PIERDUT
Nu-s nemuritor nici rece,
Plătesc facturi la energie,
Viața pe la cozi îmi trece
Și-i tot înjur…de bucurie!

Eugen COȚA

APROPO DE SOARE
Energie și lumină
Și căldură gratuit?
Dacă vara o să vină,
N-am nimica de plătit!

VOTAȚI SOARELE
Bine e când vine vara:
Soarele ne dă căldură,
Fericită-i toată țara,
Că el nu dă cu factură!

RUGĂCIUNE
Mă rog la Dumnezeu din cer,
Să n-avem iar un președinte
Ce și-a luat consilier
Pe unul degerat la minte.

OMUL CU MÂRŢOAGA
Un gând îmi sună în urechi
Ce-ncepe să răsară;
Tractoarele sunt la �er vechi
În schimb mârţoaga... ară!

Vasile B. GĂDĂLIN

ULTIMA SPERANŢĂ
Din criza asta, cum văd eu,
Cu ăștia ce ne guvernează,
De nu ne scoate Dumnezeu,
Nici dracu’ nu ne mai salvează!

AUTOMOBILISTUL
Supărat că, azi, benzina
Mult mai scumpă e ca vinul,
După ce îmi iau chenzina
Merg la cramă... să-mi fac pli-
nul.

NEVASTA, ELECTRICA ȘI 
DISTRIGAZ
Are grijă permanent
Soaţa mea – cerească mană!-
Să mă ţină la curent...
Că ard gazul de pomană.

OPORTUNITATE DE AFACERI 
VALORIFICATĂ
Cum noaptea sforăi tare, ne-n-
cetat,
Nevasta, care-i practică în toa-
te,
Mi-a pus eoliană lângă pat
Și-acum exportă electricitate.

Petru-Ioan GÂRDA

CU AMANTA LA MARE
Plecând plin de energie
Cu mulți bani, �ind fălos,
E cu ,,drag,, iar la soție
...Le�er și de vlagă stors.

Gențiana GROZA

AUTOEVALUARE 
ENERGETICĂ
Să-i satisfac pe toți nu e posibil,
N-am energie. Imi e imposibil!
Să-i enervez pe toți îmi e ușor
O fac fără efort, cu mare spor.

Rodica JEICAN

ENERGIE PIERDUTĂ
Dacă-nșeli pân-la șaizeci
E păcat din veci de veci;
După, orișice romanță
Denumește-o performanță.

ENERGIA IUBIRII
Inima, dacă împinge
Forța-n vasele de sânge,
Pompă s-o numim, �rește?
Nu. Că inima iubește.

LA URGENȚĂ
Dacă vinu-i energie
Și cel beat sigur o știe,
Mai bine-ar � operat
Si vinul recuperat!

Rodica JEICAN

E CRIZĂ ȘI-NTRE ENERGII
Lipsiți mereu de energie,
Ne-omoară timpul peste ani,
Ne războim – ca-ntre dușmani 
–

Și-om � bogați… peste vecie.

ENERGIA DIN NOI
Unii-nvățau la lumânare
Și au ajuns și oameni mari;
Azi, de prea multă supărare(?)
Am devenit ceva mai tari…

Doina MICLEA

MUNCĂ LA NEGRU
Vrei – nu vrei, vine o vreme
Când oricum și-oricât te-ai 
screme,
Vei a�a ,,job” în tenebre
Doar la ,,pompele funebre”!

ENERGIE
Vine-o vamă, vine-o vreme
Când oricât de mult te-ai scre-
me
Nu poţi preveni urgia:
Nu te lasă...ENERGIA!
*
Mai ieri, marele Le Blanc
Ne spunea, așa – în banc:
,,Mă înhibă prospăturile,
 Mă-ncălzesc, în schimb...fac-
turile!”

Zeno MILLEA

LOGICĂ ROMÂNEASCĂ
Petrol și gaze și curent
Avem în țară permanent,
Dar noi, de zeci și zeci de ani
Îi așteptăm pe-americani!?

INDEPENDENȚA ENERGETICĂ
Guvernul n-are niciun plan
Bine gândit și pus pe faze,
Că mulți români mai au elan
Dar ei produc degeaba gaze.

ÎNȚELEPCIUNE MASCULINĂ
Cum pierd mereu din energie
Soția-i supărată tare,
Și cred, că n-ar � o prostie
Să-și caute o…compensare.

PARADOX
Lumea este în alertă
Că planeta se-ncălzește,
Dar în țara mea inertă,
Totuși, gazul se scumpește.

Gavril MOISA

EOLIANĂ
Folosește cât mai bine
Vânturile prețioase -
Un guvern ce nu se-abține
Să consume... păstăioase!

Radu PĂCURAR

Grupaj realizat de Grigore 
Cotul și Petru-Ioan Gârda

Lecturi

Cioace la Satiricon

Teatrul Național Aureliu Manea Turda 

Platforma TNAMT Digital, lansată oficial
Teatrul Național Aureliu 
Manea Turda anunță 
lansarea platformei online 
www.tnamtdigital.ro, unde 
publicul poate accesa arhiva 
artistică a instituției de 
cultură turdene, se arată în 
comunicatul remis presei.

Inițiativa are loc în cadrul 
proiectului Arhiva artistică 
TNAMT Digital, co-�nanțat 
de Asociația Fondului Cultu-

ral Național. Lansarea platfor-
mei www.tnamtdigital.ro este 
ultima etapă a proiectului Ar-
hiva Artistică TNAMT Digi-
tal, după decontaminarea, sor-
tarea și digitalizarea arhivei. 
În prezent, www.tnamtdigital.
ro găzduiește documente și 
informații despre spectacolele 
teatrului din Turda din 1948 
până în 1968. Pe lângă docu-
mente istorice, publicul inte-
resat poate găsi pe www.tna-

mtdigital.ro și articole și studii 
introductive, se mai adaugă în 
comunicat. În continuare, cei 
interesați pot contribui la valo-
ri�carea arhivei teatrului. In-
formații suplimentare despre 
cum anume vă puteți implica 
în valori�carea arhivei pot � 
solicitate la adresa de e-mail 
proiecte.tnamt@gmail.com 
sau pe paginile de Facebook și 
Instagram cu numele Arhiva 
artistică TNAMT Digital.

Muzică

Zănatec – un proiect neconvențional
*9 iulie, ora 21*

O experiență culturală memo-
rabilă, în primitoarea ”grădină de 
vară” oferită de curtea interioară 
a Muzeului Național de Istorie a 
Transilvaniei. Cei de la Zănatec ne 
propun evenimentul care ne va in-
troduce, pe nesimțite, în atmosfera 
unei „nopți de vară pe acorduri de 
muzică clasică”. O inițiativă ne-
convențională, adaptată mediului 
urban, o invitație de a gusta reper-

toriul clasic, la fel de actual și astăzi. 
Conceput sub forma unei „expozi-
ții contemporane de muzică clasi-
că”, proiectul aduce în fața publi-
cului iubitor de frumos muzicieni 
și instrumentiști în diverse aranja-
mente, arhitecturi și scopuri. Note-
le muzicale și performance-ul vizu-
al vor interfera, �ind completate de 
explicații avizate. O călătorie inter-
activă în istoria muzicii, prin inter-
mediul unui repertoriu ales cu grijă 
- lucrări aparținând compozitorilor 

Ludwig van Beethoven și Dmitri 
Shostacovich –, al proiecțiilor și  
jocului de lumini, conceptualizate 
de artistul intermedia din cadrul 
proiectului, Cristina Pop-Tiron. 
Vor evolua pentru dumneavoastră: 
Ana Teodora Buia, Sonia Vulturar, 
Mihai Oșvat și Adela Hania Mol-
dovan. Biletele pot � achiziționate 
de pe platforma eventbook.ro. În 
prețul biletului este inclusă o vizită 
a expozițiilor MNIT, valabilă până 
la �nalul lunii iulie, pe baza biletu-
lui de la concert.

Iulia GHIDIU
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