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artă ultură

,, AI CARTE, AI PARTE”
M-au dat părinții mai departe
S�dând oricare meserie,
Și-acuma ce e drept, am parte
De lipsuri și de sărăcie.

UNUI POLITICIAN
Îl știu încă de când a fost
Elev în clasele primare,
De-atuncea ,,bietul” mic și prost
Și-acum vedeți cât e de mare!?

COPIILOR MEI
Copiii mei sunt o mândrie
Învață și sunt respectați,
Chiar și în timp de pandemie
Cu școala-nchisă-s premiați.
 ***
Copiii mei i-am îndrumat
Spre școli, s-ajungă oameni mari
Și pâinea le-am asigurat:
Că ambii au ajuns brutari.

ÎN ȘCOALĂ SE PREDĂ 
SEXOLOGIA
Fiind vorba de sexologie
E fapt real și demonstrat,
Decât să-nveți în pademie
Cu mult mai bine-nveți, în pat.

PĂRINȚI ȘI COPII
Ne creștem �ii foarte bine
Cu bunătăți și vitamine,
Că nu-s decât în ciclul doi
Și deja sunt mai mari ca noi.

GRIJA PENTRU COPIL
Recent s-a dus soția mea
La dirigintă cu-n Rățoi,
De i-ar � dus și euroi
Nu s-ar � rățoit la ea.
 ***
De la omul neșcolat
Orice-ar zice, orice-ar face,
N-ai atâtea de-nvățat
Cât de la-nțelept când tace.
 ***
În fascinanta Românie
Vânzând și cumpărând de toate,
Cât de curând cred c-o să �e
Analfabeți cu doctorate.

UNEI COMISII DE EXAMEN
O singură deviză-avea
De care și azi mă mai tem,
Concursu-i pentru cine vrea
Intrarea, pentru cine vrem.

Eugen ALBU

ȘCOALA
Se desfășoară pe scenarii
Căutându-și încă rost,
Dar cu sechele și avarii
Că și țara merge prost.

PROFESOARA
Testată pozitiv la clasă
Se a�ă-acum în izolare,
Dar o mai caută acasă
Directorul, de... consolare.

STUDENTA 
Fetei, eu nu-i aduc vreo vină
Că-i anul trei la medicină,
Că-și vinde des în pandemie,
Ce ieri ținea în... colivie.

SOLUȚIE
Școală în țară s-a făcut
Cam peste tot cum s-a putut,
Propun ca anul terminal
Să de-a examenul formal.

POLITICĂ ȘCOLARĂ
După zeci și zeci de ani
În școlă-i tot harababură,
Că noi pe ea nu dăm doi bani
Cât dăm și pe agricultură.

Gavril MOISA

ŞCOALA...
N-au elevii nicio vină
Că învaţă astăzi fain,
Cum să facă să obţină
Doctoratele... online.

...ONLINE
Azi e școala-n pandemie
Iar elevii stau la bloc
Și învaţă-anatomie
Aplicată... pe TikTok.

EVOLUŢIE
Nu-s în școală vestiare,
Nici veceu, nici apă, vai!
Dar e bine, �n’că are,
Slavă Domnului, wi-�!

PERSPECTIVĂ
Ăla micu’ dintr-a patra
Nu mai vrea să-nveţe, dar
N-o să dau în el cu piatra:
C-am să-l fac parlamentar.

Ștefan Ciocianu

TOTUL SE PLĂTEȘTE
Profesorii vor � acei
Ce vor plăti cu disperare,

Când foștii lor învățăcei
Vor � numiți la guvernare!

FORME DE ȘCOLARIZARE
În online sau față-n față,
Două forme-n antiteză;
Va ieși precis în față 
Cea în care… nu dăm teză!

TOTUL ESTE RELATIV
Întors la școală, dimineață,
Cu masca trasă peste față,
Mi se părea c-a fost mai fain
Când fața ți-o vedeam... online!

MODERNIZAREA ȘCOLII
Sunt semne de modernizare 
Și în sistemul de notare,
Că, prin măsuri mai radicale,
Se dau doar note… muzicale!

Gheorghe Cireap

NEDUMERIRE
Școala este la distanță,
Deci se pune o-ntrebare:
Prin ce formă de uzanță
Se pun note la purtare?

ȘCOALĂ SAU VACANȚĂ?
Când elevul nu-i în clasă
Și învață la distanță,
El �ind mereu acasă,
Se consideră-n vacanță.

EFECTUL ȘCOLII LA DISTANȚĂ
Un parlamentar incult
Are mare importanță,
Căci el știe foarte mult
Despre școala la distanță.

SATISFACȚIE
Mulți elevi s-au bucurat 
De această circumstanță,
Căci demult ei și-au visat
Școala cât mai la distanță.

Octavian Cordoș

DASCĂLI SUB MINISTRUL X
Împinși de-alese simțăminte
Și oblojiți cu sfatul său,
Vom facem pasul înainte
De pe o margine de hău.

DIALOG LA ȚARĂ
- Ce mai faci vecină,
că te văd cam rar?
- Ce să fac? Rutină...
Am un Webinar!

LA MASA DE BIROU DE-ACASĂ
Să lucrez online îmi place,
Și spre cameră-s expus,
Îmbrăcat la patru ace...
Numai de la brâu în sus.

PROFESOR ÎN ONLINE...
Sincer, nu știu cât le pasă,
În online mă țin blocat,
Dar cu toate că-s acasă,
Mi se pare că-s plecat.

Grigore Cotul

CÂT ȘCOLILE AU FOST ÎNCHISE
Nepoții mei, la pubertate,
Ce nu-s prea mari, dar nici prea 
mici,
De când cu școlile în rate,
Trag foarte tare...spre gagici!

DACĂ SE DESCHID ȘCOLILE
Nepoții-au stat pe capul meu
Și-aștept acuma o minune:
Să-i țină-n școală Dumnezeu,
Iar eu cu soața-n stațiune…

LA RELUAREA CURSURILOR
Nasoală-i treaba-n pandemie,
Prăpăd prin școala românească:
Cei mici au cam uitat să scrie,
Cei mari cam uită… să citeas-
că!

CE MARE A FOST VACANȚA 
MARE
Eu nu mă mai întrec cu gluma,
Vă scriu, fac rugi pe la altare:
La treabă dragilor de-acuma,
Vacanța voastră fu prea mare!

Eugen Coța

ELEVII ȘI PROFESORII - DIN 
NOU ÎN CLASE
Merge �ecare-n parte
Către școală, cu plăcere:
Unii însetați de carte,
Alții însetați de bere.

ȘCOALA ONLINE
Cum mulți o văd ca pe-o vacanță
Și multe-s greu de înțeles,
Mă tem că școala la distanță,
Ne distanțează de progres.

ALEGERILE NU SE POT AMÂNA
Virusul acesta, ce ne-astupă fața,
Nu ne-nvinge, spune domnul 
președinte:
Se oprește școala, se oprește viața,
Dar democrația merge înainte.

NOUL AN ȘCOLAR ȘI PANDEMIA
Cum n-au să-i lase gardienii
Să stea prin curte gură-n gură,
Eu presupun că liceenii
Se vor axa pe-nvățătură.

Petru-Ioan Gârda

UNUI VIRUS INCULT
Virusache troglodit -
Este cert că școală n-are -
Să se-nscrie-a consimțit
...La o alfabetizare!...

ELEVUL „SILITOR”
Face școală de acasă,
Tic-tac, ceasul nu stă-n loc,
Harnic, puștiul nu se lasă
Și învață... pe ”TikTok”.

MARE REALIZARE
Au tablete! - Șe�i spun
Că ar � făcut dreptate - 
Toți școlarii din cătun...
Fără electricitate.

Gențiana Groza

FORMALIZARE
Cu examene în pripă
Date pe motiv gripă,
Are dascălul un rost,
Dar elevul e mai prost.

ÎNVĂȚĂMÂNT ONLINE
Cum se vede pe tablete,
În online, băieți și fete
Pe fundal apar culcați,
Iar părinții dezbrăcați.

Rodica Jeican

VAL DE SCUMPIRI
Vezi atei, dar vezi și clerici,
În aceste vremi haine,
Nu-și fac cruce prin biserici,
Se crucesc prin magazine.

PURTĂTORILOR DE MASCĂ
Nu-i caz de răscoală
Și vă spun atât,
Ori te temi de boală,
Ori ești prea urât.

BREASLA HOȚILOR 
DE BUZUNARE ȘI PANDEMIA
Terminată-i amărâta,
Înjurând această boală,

C-au ajuns șomeri cu-atâta,
Distanțare socială.

Ioan Marinescu-Puiu

EXAMEN ONLINE
Cu un monitor opac
Și-n contact doar prin cuvinte,
Făr să vreau îmi vine-n minte
Cyrano de Bergerac.

D-ALE PANDEMIEI
La comandă, în „stupină”
Vine încă o tulpină;
Noi, din lipsă de vaccin,
Folosim „Ivermectin”!
 *
Iată dar, iară și iară,
O dovadă cât de clară
Că, tâmpit sau genial,
Omul încă-i animal.
 *
Și-n această calitate,
De-i bolnav și în etate,
Personajul salutar
Este un... veterinar!

Zeno Millea

ȘCOALA CU PLUS ȘI MINUS
Elevii poate c-au stagnat
În pandemia asta mare,
Bunicii însă-au câștigat
Un curs real de reciclare !

MUNCA ȘI ȘCOALA 
DE LA DOMICILIU
Cum munca nu e un supliciu,
De-acasă eu lucrez de zor,
Juma de timp pentru serviciu,
Jumate-s supraveghetor!

Gavril Neciu

LA RELUAREA ŞCOLII
Aveam o profesoară tinerică,
Băieţilor �rește dragă tare,
Acum când ne-am întors era bunică
Și noi aproape buni de-nsurătoare.

PISICUŢĂ PIS PIS PIS
Învăţam on line în vis
Și priveam la toate clar,
Cam ca tine-n calendar.

URSULEŢUL MARTINEL
E îngrijorat și el
Când aude-al nostru cor
Prin spitale: MOR MOR MOR!

CĂŢELUŞ CU PĂRUL CREŢ
Las-că stau eu în coteţ,
Tu să-nveţi la școli cum este
Cu lătratul la proteste.
Mihai Teognoste
Grupaj de Gavril MOISA & 

Ioan-Petru GÂRDA

 Școala în penița ...

Profesorul & actorul Vinicius Alves, 
originar din Brasília, care predă în 
prezent portugheza-braziliană în 
cadrul Centrului Cultural Casa do Brasil 
(CdB) din Cluj-Napoca, patronat de 
Universitatea „Babeș-Bolyai”, oferă celor 
interesați de cultura braziliană șansa 
unei noi întâlniri transcontinentale, via 
internet.

Invitații săi sunt profesoara Lucila Matsu-
moto din cadrul Grupului Sou Brasil din São 
Paulo, care va conferenția despre tradițiile 
carnavalești ale Braziliei, și poliinstrumentis-

tul Fabrício Cardeal, care va interpreta ilus-
trări muzicale pe aceeași temă. Profesoară la 
CdB, Cristina Petrescu va asigura traducerea 
în limba română a celor mai semni�cative pa-
saje ale seratei.

După cum precizează dr. Virgil Mihaiu, 
director CdB & Biblioteca de Studii Lati-
no-Americane, evenimentul se va desfășu-
ra sâmbătă, 13 februarie, începînd cu ora 
19 (ora României), iar accesul este liber, 
accesând link-ul: https://us04web.zoom.
us/j/72145596516?pwd=W E5HeVFW U-
F o 5 c 2 Z D Y 0 F h d Vd 6 M 2 F h Z z 0 9 & f b -

c l i d = I wA R 2 o B T E N N I FnJ U N S Z u m -
Gb9QQqSc8eKxJndDfu_1CXV164HWR-
dxn868wwORk#success

Să remarcăm că aceasta este a doua 
manifestare online organizată și pentru 
români de profesorul Vinicius Alves, cea 
anterioară având loc loc luna trecută, invi-
tatul de atrunci al reuniunii �ind profeso-
rul Masanobu Yamada, de la Universita-
tea din Tenri, care a prezentat conferința 
„Japonezii în Brazilia și brazilienii în Ja-
ponia”.

V. Dădulescu

Casa do Brasil din Cluj-Napoca prezintă „Tradiții carnavalești din Brazilia”


