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Dan BĂGĂREAN

MILOSTIVENIE PT TOȚI...
Doar de cei ce nu mănâncă
Vă emilă?!... De ce, muică,

Nu de cei ce-n noaptea adâncă
Ar sorbi și ei oțuică??!!...

DEFORMAȚIE PROFESIONALĂ
I-a spus soacrei ș-alte dăți,
Când venea pe trei cărări:

- Mă-nervezi?!...Te fac bucăți!
...Doar lucrez la „Dezmembrări”.

MOBILĂ ȘI DURERE...
Și-a prins nevasta, ecrizat...
Ea, dezbrăcată... dedesubt!
Dar și mai rău s-a enervat

Văzând că patul il-au rupt!!...

Aurel CHIRA

CEASURILE MELE
Am ceas la apă, la curent,

Pe cel care-mi măsoară gazul,
Plătesc facturi din cont curent,

Și, trist, aștept să-mi vină ceasul...

SATIRICON
Să faci în luna lui răpciune

Cenaclu, este anormal,
Că trebuie culese prune,
De ţuică pentru Festival.

CRIZA ENERGETICĂ LA SATE
Rezolvarea lor cam pute:

Cei din Statul paralel,
Le dau lemnul cu cinci sute,

Ca să poată bate-n el.

TURISM EPIGRAMISTIC
Câţiva mai buni sunt premiaţi,

Concursuri sunt cu zecile,
Restu-s prieteni abonaţi,

Care golesc butelcile.

Gheorghe CIREAP

CONFESIUNE
Un rinichi, simțind că-i rece,

Discuta cu un plămân:
”Ești voios că…apa trece,

Mie… pietrele-mi rămân”!

RELAȚII DE FAMILIE
O mamă normală-și dorește

Băiatul relații să-ncheie;
Îl roagă și-i cere, �rește,
Ca nora să �e …femeie!

DESPRE…CLUJENI
Inteligenți eclar că sunt,

Și, fără cel mai mic imbold,
Distrus-au fabrica de unt

Apoi au inventat…UNT-OLD!

COMPENSĂRI CU... POMPĂ
Guvernanții,- știi prea bine-,
N-au dat niciun ban pe tine!

Iată, dup-un șir de ani,
Dau acum …cincizeci de bani!

Octavian CORDOȘ

MATRIMONIALĂ
Logodna eun semnal
De pericole-n prefață;

Căsnicia, în �nal,
Închisoare de oviață.

ȘCOLARĂ– MOTIVE MATEMATICE
Un elev amotivat

De ce vine fără teme:
Manualu-i degradat,

Are-o groază de probleme.

JUSTIFICARE RUSEASCĂ
Dacă eun accident

În Rusia cu-o mașină,
Putin spune vehement

Că Ucraina ede vină.

AVANTAJ GUVERNAMENTAL
De când este la senat,
Și-a luat un doctorat

Chiar de-n gândurile sale
N-are facultăți mintale.

Adela COTUL

CU SOACRA LA SALON
Când își face manichiura,
Cum deloc nu-i tace gura,

Ăsta este adevărul:
Mie-mi vine să-i fac părul.

LA CEAS ANIVERSAR
Soției să-i ofer cadou,

Pe gustul ei, nu s-o insult,
Am hotărât, ca un erou,

Că doi rinichi îmi sunt prea mult.

Grigore COTUL

CURIOZITATE
Cum n-am mai rezistat să tac,
I-am pus nevestei o-ntrebare:
„Când dai pe-o unghie cu lac,

Se cheamă digitalizare?”

DIALOG CU FRIGIDERUL
L-am văzut atent la știri,

Curios ce se petrece,
Și i-am zis: „Vor � scumpiri,

Tu rămâi la toate rece!”

SOȚIA MEA EO NOROCOASĂ
Se tot ținea în urma ei mereu

Un cerșetor înalt, cu ochii mari,
Și când s-a-ntors spre el să-i dea un 

leu,
El i-a întins osută de dolari.

DECLARAȚIE
Eu, cu soția, pot să spun

Că ne iubim ca-n prima zi
Și-avem atâtea în comun…

Excepție cei doi copii.

Emil COȚA

CELE TREI CEASURI RELE
Cel de gaz, curent și apă
M-au băgat în disperare

Și să nu mă bage-n groapă
Le-am trecut…în debranșare!

PROPUNERE NECOSTISITOARE
Vecinica mea ”nebună”,

Căreia-i mai cânt în strună
Și-n sezonu` plin de ploi

Vrea-n natură... duș în doi!

MOTIVAȚIE PARLAMENTARĂ
Din vacanță au sosit,
Lefurile și-au mărit

Cu tupeul lor, ca lașii,
Să nu le moară copilașii...

PERLAMENTARII ȘI EDILII
Vor măriri salariale

Când bugetul ede jale-
Pentru noi găsi-vor bani
La anu` și la mulți ani…!

Liviu CRIȘAN

TEAMĂ DE RECESIUNE
Eu criza oaștept cu groază-
Vom mai găsi de cumpărat

Doar alimentele de bază
Și tezele de doctorat!

ECONOMIE LA BLOC
Seara, când la duș mă pun,

Bat peretele comun,
Iar vecina vine-n pripă

Ca să nu fac orisipă.

NUNTA DE ARGINT
Iubirea lor arezistat

Și-au celebrat ca prima oară,
Amanții, ca odinioară-

Al ei în pod, alui sub pat.

OBICEI STRĂVECHI
Un lucru din antichitate:
Mumiile sunt protejate
În sarcofage, îngropate,

Sau în catedre-n facultate.

Petru-Ioan GÂRDA

GENERALII COPY PASTE
Cu maimuța seamănă la �re,

Căci imită- cam atâta știu,
Însă este odeosebire:

Am văzut maimuțe care scriu.

EPITAF UNUI ORATOR
Și-a făcut un rost
Și astrâns avere,

Perorând pe post;
Restul etăcere...

VECINA CULEGÂNDU-ȘI MERELE
Credeam că văd maimuță-n pom

Și m-am apropiat cu frică,
Apoi m-am lămurit că-i om,
Când am văzut că-i păsărică.

ÎNȚELEPCIUNEA POPULARĂ 
ESFÂNTĂ

M-am prăbușit, mergând la fund ca 
sacul

Și am ieșit la mal destul de greu,
Că-n loc să mă � înfrățit cu dracul,

M-am tot rugat, naiv, la Dumnezeu.

Gențiana GROZA

CONFRUNTARE ÎNTRE ALEȘII 
NOȘTRI

Dacă-a apărut curent
Bullyngul în Parlament,

Putem spune de-astă dată:
„România-i educată!”

DISCUȚIE LA PIAȚĂ ÎNTRE DOUĂ 
FEMEI

- Văd că ai osacoșică,
Bine, dragă, nu-i prea mică?
- Parcă-a ta este mai brează,

Prețurile mă forțează...

Dr. Rodica JEICAN

CU PACIENȚI „GLUMEȚI” 
CĂTRE MEDICUL DE GARDĂ

Din hol, eltot strigă tare:
- Te-ai tuns. Ce surpriză mare!

Bluza verde de pe tine,
Dă-o jos, s-o văd mai bine.

SUGESTIE DOAMNEI DOCTOR
Să știi că eu m-am plimbat,
Gol goluț, pe stradă, beat

Și nimeni nu mă certa;
Încearcă și dumneata!

PILOTUL
- Doamna doctor, io-s pilot,

Zice un nebun netot,
Vă dau drumul chiar din zbor,

Să plecați în viitor…

CADOUL
Intră la consult, din hol,
Un alcoolic- la control.

Îmi trântește-o sticlă-n poală:
- Ecadou, da-i drept că-i goală.

Zeno MILLEA

DE CE ERA MAI BINE „ÎNAINTE”
Orice om putea să vadă
Locul său la „baricadă”–
Azi nu știi în care parte

Rău de bine se desparte.

DACĂ...
Dac-am face jumătate

Cât promitem, azi, din gură,
N-ar mai � atâta „zgură”

Vorbă-n vânt și strâmbătate,
Nice crize de-anvergură,

Derapaje de „factură”
Și-alte taxe inventate,

Nici puhoiul de scursură
De pe-a presei „tastatură”...

N-ar mai � atâta ură
Între oameni și-ntre state,

Sau cohorte de etate!

Gavril MOISA

DE ANIVERSAREA SOACREI
Dintr-o dorință arzătoare

Am dus-o-n acest an la mare,
Un gest pe care-l fac mai rar,

Într-un loc fără salvamar.

PROȘTII NOȘTRI
Eu cred că nu-i obucurie

De-un prost să faci oironie,
Dar orișicum odai întoarsă,

Cu ei elumea mai frumoasă.

MERCENARUL
Trei luni de zile aluptat

Într-un război so�sticat,
Trăgea doar noaptea, dormea-n cort,

Dar n-a văzut măcar un mort!

SECHELE
Chiar dacă am îmbătrânit
Nu-s chiar atât de ramolit,

Vecinele le știu și-acum
După mirosul de parfum.

Gavril NECIU

ROMÂNUL LA NEVOIE
Când ela-nghesuială mare

Și apăsat de presiuni,
Mereu colacul de salvare

Îl a�ă-n tolba cu minciuni!

LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR
Profesorii din garda veche
Sunt valoroși, fără pereche,
Dar sunt și inși din noul leat,

Ce nu au bacalaureat!

OBICEIURI ARDELENEȘTI
Când se duc în Capitală,
Unde au amici cu fală,
Au palincă, pită, slană

Și-n cap Școala ardeleană!

BILANȚ CINCINAL
Cerșind cinci ani prin țări străine,

Doar din „câștigul” adunat
Făcu trei vile cu piscine

Și un cavou cât un palat!

Horea PRODAN

NEDUMERIRE
Nu știu, Doamne, cum se face,

Ne rugăm la vraci, la s�nți,
Toată lumea strigă „pace!”,

Înarmată până-n dinți!

VORBA LUI GLODEANU
Vezi cum toată lumea zbiară

C-o să �e iarnă grea,
Dar eu vă propun ceva:
Să iernăm și noi la vară.

CRIZĂ
Criza asta-i generată

Doar de lumea prea bogată,
Dar ceva mă bagă-n draci:

Că-i plătită de săraci.

Vladimir SĂRĂTILĂ

MITING
Proteste din sute de piepturi

Emană puhoiul stradal:
Amanții revendică drepturi,
Ei vor să muncească legal.

REGRET
Ionel se căina:

- Of, armata este grea,
Bine mai trăiam odată,

Când eram la mama fată.

PARADOX
Știut: femeia-ți face viața grea,
Un paradox îi macină pe toți:

Cincizeci de ani îți spune că nu vrea
Apoi cincizeci te mustră că nu poți.

Mihai TEOGNOSTE

NEWS
Nu mă sperie de-acuși
“Nucleara” de la ruși,

Că, din astea, cu martiri,
Am TV-ul plin, la știri!

AI NOȘTRI NEO
De la Marx, de toate-au preluat,
Chiar și pensii când au calculat,
Că, din poza-i, care ne-a rămas,

Vin și bărbile ce ni le-au tras!

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.

CIOACE LA SATIRICON
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