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Eugen ALBU

AXIOMATICĂ
Cu argumente pot susţine,

Chiar să conving și-un nătărău
Că o duceam cu mult mai bine
Pe vremuri, când era mai rău.

Aurel CHIRA

DIN MĂGAR, MĂGAR SE FACE
Ce tot aveţi cu biata soacră,
Făcând-o veșnic murătură,

Când � ica ei, crezând că-i sacră,
Văd că e doar o acritură?

PARLAMENTARI
Sală imensă, o minune,
Cu mobilă ca în picturi,
Abia-i aștept în sesiune,

Ca să avem de... murături.

HIPERACIDITATE
Simptomele se ţin șuvoi,
Și în stomac e simulacru,

Când soacra vine pe la noi,
Că nu suport nimic ce-i acru.

SINUCIDERE
Mă-nșeală nevasta,
Și vreau un sfârșit,
Că de viaţa asta,
Mi s-a cam acrit.

Ștefan CIOCIANU

AUTUMNALĂ
Iată, mai trecu o vară

Și, cum punem murături,
Soacra-mi șade în cămară

Printre alte acrituri.

CLUJUL ÎN CRIZĂ 
Toată lumea face stoc
De fasole: mare haz e,

C-a prezis primarul Boc
Grea penurie de gaze.

ARMONIE CONJUGALĂ
Sunt bărbat, nu-i vorbă-n vânt,

Fără pic de ze� emea,
Eu am ultimul cuvânt:

„Ai dreptate, draga mea!”

Gheorghe CIREAP 

DIN EXPERIENȚA ALEGERILOR
Aceia ce gândesc îngust

Și-s cantonați în proceduri,
Aleg adesea după gust

Și sunt conduși de… murături! 

IPOCRIZIE CULINARĂ
Pe când consumă ei creveți,
Îmi recomandă castraveți,

Dar și aceia sunt furați
Sau nu-s… murați!

PĂRERI CONTRADICTORII 
Așa cum e, mă satisface

Vecina dulce, chiar de-i dură,
Soției însă îi displace

Și spune că-i o… acritură!

EFECTE PERVERSE
Cum prețurile-au tot crescut,
Nici murături n-am mai făcut;

Îmi vine să mă duc în lume
Sau fac… tocană de legume! 

Octavian CORDOȘ

PARLAMENTARĂ
În senat, bine plătit,

Plictisit peste măsură,
Iată că a devenit

Cea mai scumpă murătură.

TRATAMENT
Ceea ce îți mai lipsește
Dacă ești o murătură
E un vin ce întărește

Și-o bucată de friptură.

DESTIN
Omul e în tinerețe

Un fruct proaspăt pe � gură,
Iar apoi, la bătrânețe
El devine murătură.

PRIVITOR CA LA TEATRU…
Când privești în parlament

Plictiseala din � guri,
Parcă vezi, pentru moment,

Un butoi cu murături.

Adela COTUL

SEZONUL MURĂTURILOR 
Cum s-a-nsurat c-o acritură,

Iar ea mereu l-a înșelat,
Găsind salvare-n băutură,
El vine-acasă tot… murat.

DE SEZON
El - gras și roșu, copt de soare,

Ea - crudă, albă la culoare, 
Zac în nisip, pe plajă-abandonați,

O conopidă și-un ardei, murați.

MOARTEA UNUI VIS
Năruind speranțe-alese,
Să o iert, nu cred că pot,

Toate prunele culese,
Soața le-a făcut compot.

Grigore COTUL

COMPENSAȚIE
Deși suntem mai multe guri

Și n-avem varză în butoi,
De ce să punem murături,

Cât vine soacră-mea la noi?

ASIGURAREA UNUI NOU 
MANDAT

E-o inimă atât de mare
Distinsul politician,

Că, zău, l-aș pune la păstrare
Cu foi de da� n și cu hrean.

VECINA MEA
Alege pentru murături

Legume-n toiul dimineții,
Dar dintre multele culturi,
O fascinează castraveții.

Eugen COȚA

GUVERNUL, PANDEMIA ȘI 
CRIZA

De la proasta guvernare
La stomac avem arsuri:

Câțu-i mic și Barna-i mare
Și-n rest... (s)acre murături!

TOAMNA ASTA
Roșiile-s toate verzi

Și chiar foarte mărunțele
Și sunt bune, ce să vezi,

Doar pe post de gogonele.

„POCĂINȚĂ”
De când soacra a plecat
Către Cele Veșnic S� nte,

N-am băut și n-am fumat,
Acrituri nu am în minte.

TOAMNĂ PANDEMICĂ
Cea mai vestită acritură
În top, la � nele de an,

Rămâne soacra ce înjură
Că-i polițistă... la „borcan”!

Vasile B. GĂDĂLIN

APROPO DE MURATURI
Când eram tânăr, băiat � n, 
Eram dotat cu castravete;
Acum doar la murat îl țin, 

Cu gândul, însă, tot la... fete!

MURATURI DE GOGONELE
Gogonelele îmi plac

Doar cu ceafa la grătar. 
Ochi dulci soaței tot îi fac,

Că-i un geniu... culinar!

APROPO DE ACRITURI
La nunta noastră părea sacră, 

Se bucura că ne-am unit;
Trecut-au anii și-n sfârșit

S-a transformat în... poamă acră!

ȘI VINUL SE ACREȘTE
Când n-ai pe nimenea în jur,

Cu damigeana destupată
N-ai chef să bei, că traiu-i dur

Și vinul se acrește-ndată!

Petru-Ioan GÂRDA

DIFERENȚĂ
Milițienii-odinioară,

În mici borcane amplasați,

Erau mai acri, bunăoară,

Dar nu erau așa murați.

RUTINĂ
Când vine toamna, an de an,

Mă pune soața, negreșit,

Să pun legume la borcan;

Cinstit să � u, mi s-a acrit.

PUSUL MURĂTURILOR
Această sarcină-i revine

Întotdeauna mamei soacre,

Că nu știu ce secret deține,

Dar ei îi ies cu mult mai acre.

PREFERINȚE ÎN FAMILIE
Suntem dotați cu toate cele,

Dar diferențele sunt nete,

Că eu mă-ntind la gogonele,

Iar ea îmi cere castravete.

Gențiana GROZA

,,NOROC” ÎN CĂSNICIE
Nevestica-i o fâșneață,

Potrivită ca statură,

Drăgălașă, o dulceață,

Soacra-n schimb... o acritură!

BUNĂTATE CULINARĂ
Pită unsă cu untură

Și pălincă pe măsură,

Lași deoparte și-o friptură,

Lângă ea cu-o murătură.

Rodica JEICAN

PRÂNZ CU PERIPEȚII
Acrituri și murături

Soțul vrea lângă fripturi,

Bea prea mult și simt că crap,

Că mi le trântește-n cap.

SOȚUL MEU
El e ridat ca murătura,

Comportament stil „acritura”,

Refuză lucrul că nu-i place,

Sarmale din el nu pot face...

SUPRAGREUTATE
Cu murături și acrituri gătești bine,

Se depun în timp, chiar foarte mult 
pe tine,

Însă cred că tu nu te îngrași mân-
când,

Ci, citind rețete, le savurezi în gând.

Zeno MILLEA

CEI CE ȘI-AU FĂCUT ILUZII...
Pot acum să vadă-n � ne

Cum pot niște pierde-vară

Să transforme rău-n bine

Și s-aducă pace-n țară.

SĂ VADĂ ȘI FRATE-MEU...
În cetatea „mitică”, 

O „nouă” politică

Ni se-arată-n pilda

Infantei Clotilda.

Gavril MOISA

GUVERNUL ACTUAL
Acum când stau și mă gândesc

Scăpat de vară și călduri,

Eu sunt convins că nu greșesc,

Că are multe... acrituri.

,,ACRITURA!?”
Fiind cu soața în impas

Dar și-ntr-un ceas de nebunie,

Ea m-a lăsat chiar făr’ de glas,

Ce dulce a știut să � e.

MURĂTURILE
Indiferent în ce pozez,

Eu recunosc că am păcate

Și chiar de mai exagerez,

Îmi plac acele asortate.

GHINIONUL MEU
Deși a fost doar aventură,

Fiind îmbrobodit de muze,

Plătesc și azi o ,,acritură”

Ce mi-a dat mierea de pe buze.

Gavril NECIU

VIAȚA DE GINERE
Cum soacra este rea de gură,

Mereu doar sare și catran,

În casă e o acritură,

Că-mi prisosește peste an!

GIMNASTICA DE ÎNTREȚINERE
La � tness, în oricare sală

Vezi între multele făpturi

Și dame ce te bagă-n boală,

Dar și destule „murături”!

STARE DE SPIRIT
Când prețuri cresc din cale-afară,

În ritm intens, necontenit,

De guvernanții lor din țară

...Românilor li s-a acrit !

Radu PĂCURAR

PROZODIA CĂSNICIEI
Între dragoste si ură,

Lupt, că-s simțitor din � re...

Pân-ajung ca murătură

Să rimeze cu iubire.

Culese și prelucrate de Grigore Cotul și Petru-Ioan Gârda

Cioace la Satiricon

MURĂTURI ȘI ACRITURI


