
 

EPIGRAME dedicate zilei de 8 Martie 

(publicate în ziarul Făclia în 8 Martie 2021) 

 

Eugen Albu 

 

SĂ I SE DE-A CEZARULUI... 

I-aș închina femeii versul, 

I-aș umple cupele cu vin, 

I-aș dărui tot universul, 

Dar totuși cred că-i prea puțin. 

 

VIAȚA ȘI FEMEIA 

Femei de n-ar fi existat 

De când e lumea pe pământ, 

Bărbații, inventivi cum sunt, 

Firește, le-ar fi inventat. 

 

FEMEIA 

Femeia poate să ne fie 

Bunică, mamă și soție, 

Colegă bună, soră, fiică, 

Și omul care ne ridică. 

 

DIN SECRETELE VATICANULUI 

Am constat trecând prin viață 

Că-n orice funcții face față; 

Chiar s-a-ntâmplat, motivu-mi scapă, 

Cândva să fie-aleasă Papă. 

 

REMINISCENȚĂ 

Mă uit și azi după femei, 

Chiar și la câte-o parașută 

Și-mi vin tot felul de idei, 

Dar la nimica nu mă-ajută. 

 

ATENȚIE BĂRBAȚI 

Chiar dacă ea le-ar ști pe toate 

Bărbaților, să ține-ți seamă, 

De cea mai mare calitate 

Pe care-o are: cea de... MAMĂ. 

……………………………………………… 

Gheorghe CIREAP 

 

SPECIFIC FEMININ 

Femeia-n veci nu se dezminte 

Și își conservă trăsătura: 

Te contrazice… înainte 

Ca tu să poți deschide gura! 

 

JUDECATĂ DE VALOARE  

Când pare că-nțelegi femeia  

Și crezi că e succesul mare, 

Nu căuta să afli cheia  

E foarte sigur: ți se pare! 

 

ARMONIE TRAINICĂ  

Soața mai ridică tonul, 

Când îți ține ea isonul, 

Însă are și puterea  

De a-ți asculta… tăcerea!  

 

CUTUME ÎN PANDEMIE 

Ne aduce pandemia  

O cutumă nefirească: 

Poți s-abandonezi soția, 

Nu te poți lăsa de mască! 

 

CONSTATARE  

Chiar de suportăm, firește, 

Chinul, dorul sau năpasta, 

Nimeni ne ne-mbătrânește 

Cu rigoare, ca… nevasta!  

 

DE MARȚIȘOR ÎN CARANTINĂ 

Cu-amanta mea am convenit, 

Fiind în carantină, 

Că nu pot merge la iubit! 

Rămân la o …vecină!  

………………………………………………. 

Octavian CORDOȘ 

 

IUBITEI 

Dat fiind că te iubesc, 

Și doresc să ai de toate, 

Vreau să te înveselesc 

Până vei cădea pe spate. 

 

FARMEC FEMININ 

Farmecul femeii este 

Ecuație-ncântătoare 

Care te ademenește 

Să-i găsești o rezolvare. 

 

EROARE DE CALCUL 

O femeie-n tinerețe 

Anii vieții îi adună, 

Iar apoi, la bătrânețe, 

Tot îi scade, spre-a fi jună. 

 

UNUI BĂRBAT 

Lacăt pui întâi pe pod, 

Invocând iubirea pură 

Și cam în același mod, 

Însurat, ți-l pui pe gură. 

 



 

UNEI DOAMNE STOMATOLOG 

Oamenii se minunează 

Când e vorba despre ea, 

Pentru că-i așa de trează, 

Chiar de trage la măsea. 

………………………………………………. 

Grigore Cotul 

 

SOȚIEI 

Dansează-n fața mea prin casă 

Lasciv, că-i place s-o admir, 

Și-apoi, într-un final, mă lasă 

… să spăl, să calc și să aspir. 

 

8 MARTIE - EFECTE SECUNDARE 

Sunt bărbații niște firi 

Ce provoacă doar regrete: 

Unii uită de scumpiri, 

Alții uită de... scumpete. 

 

CADOU  PENTRU  SOȚIE 

I-am luat, că mi-a cerut, 

O oglindă mare, nouă, 

Și de-atunci le-am tot văzut 

Reflectând, pe amândouă. 

 

DE 1 MARTIE (cu premeditare) 

Să-și facă traiul mai ușor, 

Consideră de bun augur 

Să-mi pună-n piept un mărțișor 

Și-n jurul gâtului un șnur. 

 

SECRETUL  CĂSNICIEI 

Potrivirea-i un tezaur,  

E-al destinului cadou: 

Ea-i Fecioară, el e Taur, 

Dar cu ascendent în bou. 

………………………………………………. 

Vasile Gădălin 

 

UNICA-N LUME 

SIMONA HALEP e REGINA 

Din tenisul cel feminin,  

EA strălucește sub lumina 

Unui talent imens... DIVIN! 

 

MAMEI 

Mi-ai dat viață scumpă mamă, 

M-ai alăptat și m-ai crescut 

S-ajung apărător de seamă 

În cel mai de elită... SCUT! 

 

DE 8 MARTIE 

De ziua voastră mă înclin,  

Sunteți frumoase, iubitoare… 

Și vă ofer doar flori de crin, 

Să fiți mereu... strălucitoare! 

 

FIICEI MELE  

Ești o ființă delicată,  

Ai frumusețe și mult har,  

Aștept și clipa mult visată 

Sa te-nsoțesc pân-la... altar! 

 

UNEI  SECRETARE 

Este-atâta de frumoasă, 

Eclipsează soarele! 

Și pe post a fost aleasă 

C-au contat... picioarele!   

 

UNEI STUDENTE LA GEOLOGIE 

E deșteaptă si haioasă,  

Ca să-nvețe, are darul; 

Cum de practica-i atrasă 

Ea începe cu... trotuarul!  

………………………………………………. 

Petru-Ioan GÂRDA 

 

DEFINIȚIE 

Femeia e asemeni cu pământul 

În care viața prinde rădăcini; 

E un ogor mănos, pe care vântul 

Mai duce și sămânță din vecini. 

 

DEFINIȚIE 

Voi spune vorba-ceea 

Ce-i este ei pe plac: 

Un înger e femeia… 

Atunci când nu e drac. 

 

ALEASA 

Eu mi-am ales-o dintr-o sută 

De cunoscute, dulci femei, 

Când am văzut-o cum sărută... 

Se săruta cu soțul ei. 

 

TOTUL PENTRU EA! 

Soața mea e fericită - 

Lucrul cel mai important - 

Că se simte ocrotită 

Și de mine și de-amant. 

 

DEZMINȚIRE 

De ea mereu s-a afirmat 

Că-i materialistă, dar 



Iubește dezinteresat... 

Pe orișice milionar. 

 

CUCERIRE 

Cum îmi doream să-i intru-n grații, 

Am dat-o-ntr-un final pe spate, 

Cu fel de fel de declarații 

Și jurăminte... din păcate. 

………………………………………………. 

Gențiana Groza 

 

PRODUSE  NEVANDABILE 

Ruj cu tonele, pe stoc 

Și vânzare nu-i deloc, 

Dar  începe să te-amuze: 

...Virusache-și cere scuze! 

 

CONVERSAȚIE ÎNTRE SENIOARE 

Trecând iute vremea, cum știm că e-n viață, 

Două bătrânele se-ntâlnesc în piață: 

- Ești tot tinerică, uită-te la tine! 

- Mulțam fain, drăguță, nici tu n-arăți bine! 

 

DECLARAȚIE LA POLIȚIE 

Declar că beam un Murfatlar 

Și cum sunt om cuminte, 

Doar o pupai la un pahar 

...Și îi sări un dinte. 

 

SOȚIE CICĂLITOARE 

Pe bărbat l-a-înnebunit 

Cu limbaju-i ascuțit, 

Dar se jură că se schimbă 

...După un transplant de limbă! 

……………………………………………… 

Zeno Millea 

 

PE CÂND DOMNUL SE-ODIHNEA... 

Mitul cu Adam și Eva 

Dintr-un măr își trage seva 

Și din șoapta unui șarpe: 

Carpe diem, carpe, carpe... 

 

ALE EVEI STRĂNEPOATE  (APUD 

TOPÂRCEANU) 

Aievea, nu în vis, 

Dau iama în livadă, 

Din fructul interzis 

Să-și ia... de marmeladă! 

 

FEMEIA „RUBENSIANĂ” 

Stabilit-a exegeza: 

Naște funcția organul! 

De-i adevărată teza,  

Dânsa șade mai tot anul! 

 

VARIANTĂ SPANIOLĂ 

De e drept că nu organul -  

Funcția a fost mai ante, 

Doamnele din Alicante 

Șed pe scaun mai tot anul! 

 

FEMEIA CU „GABARIT DEPĂȘIT” 

Modelând-o din noroi 

Creatorul n-a pus zel: 

A trecut-o prin inel –  

Dar printr-unul... de butoi. 

 

SOACRA 

O persoană „pusă-n ramă” 

Îndeobște ca ursuză, 

Dar e cert că-n epigramă 

Prețuită e ca... muză. 

………………………………………………. 

Gavril Moisa 

 

FEMEIA 

E aburul ce-l respirăm, 

O spun în felul lor poeții, 

Însă să nu exagerăm... 

Că poate fi capcana vieții. 

 

FEMEIA 

Ea e un înger inefabil, 

Dar care însă de milenii 

Mai face gestul reprobabil 

De-a înșela și proști și genii. 

 

DE ZIUA FEMEII 

Bărbații toți cuprinși de-amor 

De toate fac de ziua lor, 

Așa cum lor le e pe plac 

Mereu femeile ce fac. 

 

DOMNIȘOARA ILDIKO 

Cum peste-o lună se mărită 

Să își mai îndulcească chinul 

Dar și să fie pregătită, 

Se ,,antrenează” cu vecinul. 

 

MINIMA MORALIA 

Pentru ce faci, pentru ce ești 

Femeie, vreau să recunoști 

Că-aceeași dragoste dorești 

Și de la culți și de la proști. 

 



PROPUNERE 

PENTRU ZIUA FEMEII 

Nu-s de acord ca cetățean 

Să fie-odată într-un an, 

Știind FEMEIA la ce-i bună: 

Să fie-n fiecare lună. 

………………………………………………. 

Gavril Neciu 

 

ATENTIE DE MARȚISOR 

Cum îmi iubesc nespus nevasta, 

O spun deși-s un om discret, 

Îi dăruiesc de ziua asta 

Toți ghioceii din Făget! 

 

CADOU DE 8 MARTIE 

În astă zi de sărbătoare 

I-a dus soției sale-n dar 

Un singur firicel de floare 

....Și patru Grase de Cotnar! 

 

DE ZIUA FEMEII 

Această zi eu i-o închin 

Și-o scot în lume și la teatru, 

Știind că mie îmi revin, 

În schimb, trei sute șaizeș’patru! 

 

ZIUA FEMEII ÎN PANDEMIE 

După ani de căsnicie, 

Făr-a face tevatură, 

El se drege cu tărie,  

Ea, cu masca pe figură! 

 

CADOU UNIVERSAL DE ZIUA FEMEII 

Dup-atâtea zile-amare, 

Cu zăpadă și polei, 

Dau flori mii, scăldate-n soare, 

Drept cadouri la femei! 

……………………………………………….. 

Mihai Teognoste 

 

ÎN SPATELE 

oricărui bărbat se află o femeie 

Femeia ne ridică, femeia ne coboară, 

Ne-mbată sentimente ca vinul și romanța 

Și nu vorbim, prieteni, de-o EA din altă țară, 

Vorbim, cum știm cu toții, de cea  din Est... de 

Franța. 

 

 

LA RELUAREA ŞCOLII 

Aveam o profesoară tinerică, 

Băieţilor fireşte dragă tare, 

Acum când ne-am întors era bunică 

Şi noi aproape buni de-nsurătoare. 

 

PROTECŢIE ANTICOVID 

De obicei, cum știm, în toate, 

O Primă Doamnă-i implicată; 

Prudente – organe - apropiate, 

O ţin, de-un timp, complet mascată. 

 

CENTURA DE CASTITATE 

Coronomasca(rada) 

S-o folosim azi e-o portiţă, 

Cu igiena asta dură, 

Dar nu în loc de foi de viţă, 

Ci, cu acelaşi scop, la gură. 

 

 

Grupaj realizat de  

Grigore Cotul și  

Petru-Ioan Gârda 

 

 

 


