
 

 

 

CIOACE LA SATIRICON 

Tema : „Munca” 
 

 

 

Dan BĂGĂREAN 

 

LUCRU DRACULUI... 

Munca stă să mă doboare... 

Domnu' șef, e un supliciu!... 

Dac-ajung la închisoare 

Pentru abuzul în serviciu?!?.. 

 

MUNCA LA FRIZERIE... 

Dau cu briciu’, băr’beresc... 

Unii zic că-s retrograd! 

Toți la coadă!!.. Vă servesc!...  

Vine Putin?!... Eu îl rad... 

 

 

Aurel CHIRA 

  

EROI 

În viaţa lor nu au muncit, 

Decât vorbind şi făcând liste, 

Însă doar ei au devenit, 

Eroii muncii socialiste. 

  

MUNCA LA SECERIŞ 

Părea că nu-i de secerat... 

Sub un stejar m-am aşezat... 

Când m-am trezit, seara la opt, 

Constat că grâu-i deja copt. 

  

RĂSPLATA  MUNCII PARLAMENTARULUI 

Ei și-au dat pensii speciale, 

Iar a mea pensie-i de jale; 

Ei fac vacanţe în Taipei, 

Eu beau acasă ceai de tei... 

 

FILOSOFIA MUNCII MELE 

Ador să nu muncesc nimic, 

Tihnite zile, rai ceresc, 

Pensia vine, pic cu pic, 

Dar nu știu când să mă opresc... 

 

 



Ştefan CIOCIANU 

 

MUNCA LA ROMÂNI 

Străbunii hâtri au scornit 

Zicala, măsurând fâneaţa: 

„Sunt greu românii de pornit...” 

La muncă, lunea dimineaţa! 

 

DOREL 

Mereu îţi ninge sau îţi plouă 

Şi poţi, fireşte, să te plângi 

Că ai, la muncă, mâini doar două 

Dar, din păcate, numai stângi! 

 

LA MUNCĂ 

Fiind un angajat cuminte, 

S-a adaptat la ora nouă: 

C-un ceas a dat-o înainte 

Ca să întârzie cu două... 

 

STRES 

O insectă-n „caşcaval”, 

Mai măruntă ca un cariu, 

Ne stresează mensual: 

Fluturașul… de salariu! 

 

 

Gheorghe CIREAP 

 

NEDUMERIRE 

M-am întrebat, ca om cinstit: 

Te face munca fericit?  

La bătrânețe am aflat 

Că mie nu mi s-a-ntâmplat! 

 

CRIZĂ DE  BĂRBAȚI 

Bărbați de muncă sunt puțini, 

Că au plecat pe la străini, 

Dar cu regret am constatat 

Că n-avem nici bărbați de… stat 

 

LUPTA DE… CLASĂ  

Avem o clasă ce-i jignește 

Pe cei din fabrici și ogoare; 

E clasa care huzurește 

Pe banii… clasei muncitoare! 

  

DESPRE MUNCA…FORȚATĂ 

Munca nu-i nicicând plăcere 

Când muncești doar la poruncă 

Și accepți  în grea tăcere,  



Sărbătorile prin … muncă! 

 

 

Octavian CORDOȘ 

 

CE ESTE MUNCA 

Munca este un avânt 

Pentru ăia de trudesc, 

Dar e și o vorbă-n vânt 

Pentru cei ce tot chiulesc. 

 

TRANSFORMĂRI 

Munca ne-a format cu har, 

Dar mai e o transformare 

Pentru cei ce stau în bar 

Și se-mbată foarte tare. 

 

DESPRE MUNCĂ 

Munca este un concept 

La cel harnic și deștept 

Dar e un cuvânt bizar 

La câte-un parlamentar. 

 

EFECTELE MUNCII 

Omul care a muncit 

Vine-acasă obosit, 

Dar cel ce l-a angajat 

Vine-acasă mai bogat. 

 

 

Adela COTUL 

 

COMPENSAȚIE  

Ce mândră sunt că șeful meu 

Se laudă cu mine, 

Cu cât muncesc eu mai din greu, 

Câștigă el mai bine! 

 

INECHITATE 

Îi sunt loial, precum un câine,  

Acestui șef, că-mi dă o pâine, 

Tot de la el, soția mea, 

Primește-o pâine și ceva! 

 

NOBILII DE AZI 

Că „munca ne înnobilează”, 

E un proverb ce păcălește,  

Cunosc destui ce nu lucrează  

Și-o duc de-a dreptul boierește. 

 

DUPĂ OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I 



Cu multă muncă gradul mi l-am dat 

Și leafa mi-e destul de bunicică,  

Dar soțul meu n-a fost prea încântat,  

A lui e, din păcate, mult prea mică… 

 

 

Grigore COTUL 

 

DIN CUPLU 

E trist bărbatul uneori, 

Că viața nu-i ușoară: 

La muncă-i pus să tragă sfori 

Și-acasă-i tras pe sfoară. 

 

STĂRUINȚĂ  

De mic copil a tot muncit,  

A strâns din dinți, a adunat,  

Și-acum se simte împlinit...  

Că s-a-ngrășat. 

 

ARBEIT MACHT FREI  

Un sens al verbului ”a fi”,  

Ce-mi ține conștiința trează,  

Mă minte-n fiecare zi  

Că munca mă eliberează. 

 

OBSESIE 

Sacrificând din viață ani, 

În scurta trecere lumească, 

E-n stare omul, pentru bani, 

Să se apuce să muncească. 

 

 

Eugen COȚA 

 

LA NOI CA LA NIMENI 

„Cine-i harnic și muncește, 

Ori e prost ori nu gândește” 

Eu muncesc nu dau din coate 

Și-am fost victimă... la toate! 

 

LA MUNCĂ FĂRĂ BANI 

Eu scriu, pictez, fac tot ce știu, 

La peste șaptezeci de ani - 

Iar soața-mi zice: Mă, fă bani 

Să ai măcar pentru sicriu... ! 

 

MUNCA-N ZADAR 

Pentru un volum, de ani, 

E lucrez mai dau și bani; 

Și îmi strigă-a mea soție: 



Lasă-te de... ”meserie”! 

 

DUPĂ SARCINILE DE 

           SERVICIU 

Muncea mult ca secretară 

La partid, săraca fată 

Și-a fost dată și afară... 

... c-a rămas însărcinată! 

 

 

Liviu CRIȘAN 

 

AM FOST UN AGAJAT NEPREȚUIT 

Îmi spunea cu-însuflețire, 

Șeful, că-s „neprețuit” 

Și-s de „neînlocuit”... 

Până i-am cerut mărire! 

 

MUNCA NE GHIDEAZĂ VIAȚA 

Muncind am dat de calea dreaptă: 

Să fiu și eu vegan fervent! 

Căci pentru leafa ce m-așteaptă, 

E-un foarte bun antrenament! 

 

LUCREZ ȘI LA SERVICIU, ȘI ACASĂ 

De la lucru ies din tură, 

Dar acasă-am de muncit, 

Căci soția mi-a gătit 

„Minunata” ei friptură! 

 

SCHIMBUL DE TURĂ LA SERVICIU 

Cu colegul meu Tănase, 

Schimburile merg parfum: 

Când chiulesc să trag un fum, 

Vine el să stea de șase! 

 

 

Vasile B. GĂDĂLIN 

 

MUNCA 

Știți, Cănuță om sucit 

A muncit de s-a spetit; 

Cel ce-a scris și s-ar trezi, 

Leneși doar ar întâlni. 

 

 

Petru-Ioan GÂRDA 

 

LA BIROU 

De dimineață, pot să spun că 

Aveam un mare chef de muncă, 



Dar l-am sărbătorit pe șef, 

Așa că m-am oprit la chef. 

 

TENACITATE 

La mine, munca e un viciu 

Pe care prea puțini îl au: 

Stau toată ziua la serviciu, 

Că-mi place foarte mult să stau. 

 

EXPERIENȚĂ 

Românii-s prețuiți afară, 

Pe la vecini și peste mări, 

C-au devenit, la noi în țară, 

Specialiști... în demolări. 

 

PERSEVERENȚĂ 

La serviciu, ani de-a rândul, 

Pe-un coleg, un gură-cască, 

Îl muncește numai gândul 

Cum să facă să chiulească. 

 

 

Rodica JEICAN 

 

UN  SUBALTERN 

Când îl văd pe șeful meu, 

Pălăria-mi scot mereu; 

Ca nu cumva să-l deochi, 

O așez exact pe ochi. 

 

MUNCA DE CHIRURG 

El e un chirurg vestit, 

Cu asta m-am lămurit: 

Operează mult, cu zel, 

Mor bolnavii după el... 

 

DIRECTOAREA 

Când a fost numită ”sus”, 

Pe ce cale, am dedus: 

Practicase cu folos, 

Și succes, munca de ”jos”. 

 

FĂRĂ MUNCĂ 

Un bogat s-a-îmbogățit 

Chiar fără să fi muncit, 

Iar întrebarea ori cui 

E, oare prin munca cui?  

 

 

Marius MICLEA 

 



UNOR ÎNTREPRINZĂTORI 

Încep construcții foarte mari, 

Crezând că-n meserii sunt tari, 

Dar munca nu le e plăcere, 

Deci nu vor face nici avere. 

 

 

Doina MICLEA 

 

ROMÂNII LA O MASĂ GRATIS 

Toți se-nfruptă, fără piedici, 

Uită că ajung la medici! 

Lăcomia lor e mai mare, 

Dar de muncă nu îi doare. 

 

 

Zeno MILLEA  

 

ULTIMA ,,MUNCĂ” 

De la Petru – testament,  

De la Stalin – complement,  

De la Putin – implement, 

Iar finalu-i faliment! 

 

DILEMĂ ,,ATOMICĂ” 

Victime-ar fi căcălău, 

S-a găsit şi un călău; 

Cu hârleţul ori cu sapa 

Cine-o să le sape groapa?! 

 

 

Gavril MOISA 

 

MUNCA IZVOR DE SĂNĂTATE 

Efectul ei nu este nou 

Ea nu e numai pentru sclavi, 

Că, după un concept mai nou, 

E bună pentru cei... bolnavi. 

 

ZIUA MUNCII 

E cea mai mare sărbătoare  

De pe tot plaiul românesc, 

Și-i așteptată cu ardoare 

De toți acei ce nu muncesc. 

 

MUNCA 

Sunt foarte multe minciunele 

Aproape zilnic declarate, 

Dar cea mai mare dintre ele, 

E că-i... izvor de sănătate!? 

 



FRAȚII 

Din trei, niciunul nu muncește, 

Dar toți trăiesc frumos, decent, 

Fiindcă cel care-i hrănește 

E mare sculă-n parlament. 

 

 

Gavril  V. NECIU  

 

DE 1 MAI - ZIUA MUNCII 

În astă zi de sărbătoare, 

Femeile, normal, doresc 

Să își petreacă-o zi la mare 

Cu Unu… Mai Muncitoresc! 

 

ȘEFII NU ÎNTÂRZIE NICIODATĂ 

Cum munca lor prezintă risc, 

Dacă i-așteaptă cineva, 

Ei ori sunt convocați de fisc, 

Ori sunt citați la D.N.A.! 

 

SOARTĂ DE PRIM MINISTRU 

Potrivit aprecierii, 

Că au grele misiuni, 

Țara-și schimbă premierii, 

Tot din șase-n șase luni! 

 

MUNCA LA NEGRU 

Mulți inși, la pensionare, 

Cer spor șase luni la an, 

Având drept justificare 

C-au lucrat la subteran!  

 

 

Horea PRODAN 

 

S-a pompat efort prin vene, 

Mulți de muncă-au și murit, 

Însă nu s-a pomenit 

Să se moară și de lene. 

 

 

Mihai TEOGNOSTE 

 

Α ȘI Ω 

Munca l-a creat pe om, 

Când l-a coborât din pom! 

Astăzi, iarăși când coboară, 

Tot maimuța-l și omoară. 

 

SCULE GLOBALIZATE 



La uși am cheia franțuzească, 

În coaste – sula ”net” rusească, 

Noi încasăm, ca nicovala, 

Războiul, sărăcia, boala. 

 

VORBEȘTE LUMEA 

Proscrise, secera, ciocanul 

Ne zgârie acum timpanul 

Și, după felul cum lucrăm, 

Putem chiar să le aruncăm. 

 

NEO 

A devenit plictisitor 

La negru c-am muncit mereu, 

Și-acum lucrăm, spre-al UE spor, 

La galben, roșu, curcubeu. 

 

 

Grupaj realizat de Grigore Cotul și Petru-Ioan Gârda. 


