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VACCINUL
Acest vaccin la început
L-am criticat în chip și fel,
Dar devenind mai cunoscut
Îmi pun speranțe mari în el.
 ***
De n-ar � fost obligatoriu
Și ar costa și câțiva cenți,
S-arate cât sunt de potenți
L-ar face mulți doar din orgo-
liu.
 ***
Mereu românii demonstrează
Că-n orișicare-mprejurare,
Științi�c se organizează
În mare… dezorganizare.
 ***
Dacă nu mă vaccinam
De mai multe boli rebele,
Sunt convins că azi eram
Blide, oale și ulcele.
 ***
Acum că m-am vaccinat
Am devenit mai optimist,
Că și eu ca epigramist
Pe foarte mulți, i-am înțepat.
 ***
Apropo de vaccinare
O neliniște m-apasă:
Că la cei cu pielea groasă
Acul, nu-i destul de mare.

Eugen ALBU

VACCINUL
L-am luat, dar cu un stres
Și tot nu știu care-i vina,
Că e de ne-înțeles;
Am reacții la… vecina!?
 ***
Naște zeci de întrebări
Dar și multe așteptări
Și rămâne un mister
Ca păcatul pentru cer!?
 ***
În lumea asta-atât de mare
El este singura salvare
Ca să trăim mai fericiți,
Unii deștepți, alții tâmpiți.

NOROCOSUL
O lună-a stat spitalizat
Că pandemia nu e roză,
Dar a sfârșit-o ușurat
La prima doză.

DUPĂ VACCCIN
Vecina mea m-a invitat
La ea, că sunt imunizat,
Să facem în altă lumină
Ce-am făcut prost în caranti-
nă.

Gavril MOISA

TRĂIRI ÎN PANDEMIE
În oglindă par… livid
Par marcat de un coșmar;
Sigur e că n-am Covid,
Că resimt un gust amar!

CONSOLARE ÎN CRIZĂ
Deși am dat în anemie,
De-ngrijorare semne nu-s,
C-am câștigat, în pandemie,
Mai multe kilograme-n plus!

CONSTRÂNGERI ASUMATE
Cu soția-nchis în casă,
Chiar de faci câte-un consiliu,
Viața nu e prea frumoasă
Că-i… arest la domiciliu!

VACCINAREA ANTICOVID
Prin această vaccinare,
Șanse sunt de vindecare;
Încă te-aș încuraja:
De-ai noroc, mai poți scăpa!

O POSIBILĂ CONCLUZIE
Atunci când prea mă tângu-
iam,
Această criză a venit
Să spună-poate nu știam-
C-am fost odată fericit!

ASPIRAȚII
Aspir s-am pace cu soția,
Iar cu vecina… protocol;
Cât timp durează pandemia,
Aspir… în camere și-n hol!

Gheorghe Cireap

DUPĂ EPIDEMIE
Este bine să se știe,
Mai ales de cei naivi,
Că după epidemie,
Mulți vor � tot negativi.

VACCINUL – EFECTE
Vaccinată toată �rea
Și aici și-n alte țări,
N-ar putea salva gândirea
De viruși și virusări.

MASCA OBLIGATORIE
Noua lege ne îmbie
Să umblăm cu mască toți,
Astfel că nu se mai știe
Care dintre noi sunt hoți.

DUPĂ VACCIN
Toată viața am dorit
Să devin om pozitiv,
Dar prin vaccinul primit
Doresc să �u negativ.

EFECTELE VACCINULUI
Virusul nu ne-a lăsat
Să ne întâlnim trupește.
Dar vaccinul ne-a legat
Mult mai tare… su�etește.

Octavian Cordoș

ROMĂNII SUB NOUA 
GUVERNARE
La-nceput de an și drum
Cu pensii și salarii înghețate,
Nu de vaccin se tem de-acum
Ci de facturi mereu um�ate.

SORCOVĂ LITERARĂ PE 
MOBIL
Alo, alo, vestiți confrați
Spre vaccin buzna nu dați;
Vom avea covid și bani
La anù și la mulți ani…!

DUPĂ CIOLANIADĂ VOR 
ȘI VACCIN
Se vaccinează tot guvernul
Că-i valul doi de pandemie
Sperând că le va da eternul
Imunitate… la prostie!

FIECARE CU VACCINUL LUI
Nu vaccinu-mi este țelul
Ci țuica tare de cazan,
Cu asta-mi fac zilnic rapelul
Să prind sfârșitul… unui an!

O URARE DE SUFLET
Cei ce așteptați vaccin
Și rapelu-n coada slută,
Vă doresc frumos destin;
La mulți ani… peste o sută!

Eugen Coța

EPITAF DE TIP NOU
Merge-n locul cu verdeață
Scuturat de greutăți,
Că l-au însoțit prin viață
Niște comorbidități.

NEDUMERIRE ÎN PANDEMIE
Întrebarea mea-i �rească
(și o pun din politețe):
E su�cient o mască,
Pentru cei cu multe fețe?

DISTANȚARE SOCIALĂ
Cu soacra, chiar de vă mirați,
Am înclinat balanța
Și suntem foarte-apropiați
De când păstrăm distanța.

FAZA FINALĂ DE TESTARE
Testez o doză de vaccin,
Iar ca efecte secundare,
Mă simt cam amețit puțin,
Dar dup-a doua distilare.

ACHIZIȚIE ÎN PANDEMIE
Azi mi-am cumpărat o mască
Mult mai scumpă, dar coche-
tă...
Sper să mi se potrivească
... la chiuvetă.

Grigore Cotul

APROPO DE MASCĂ
Dumnezeu sa ne ferească
De această pandemie
Condamnat ca să port mască
Ma simt ca la... pușcărie!
 ***
Cum port masca pe �gură
M-am gandit și-am cugetat
Hoții se maschează, fură
Și sparg câte-un... bancomat!

APROPO DE VIRUSUL 
COVID-19
„Cutia Pandorei” deschisă 
a fost
Aceasta-i modesta-mi părere
Și nimeni nu-ncearcă s-o ieie 
la rost
Că-i vorba de-o mare...   PU-
TERE!

APROPO DE CARANTINĂ
Protejându-mi al meu trup,
Stau acasă-n carantină
Ca să nu mă simt la zdup
Mă tratez cu... tescovină!

APROPO DE PANDEMIE
Doamne, mă rog, precum stră-
bunii
Că și eu mă simt al tău rob
Să-i pedepsești, că doar nebunii
Doresc să moară-ntregul... 
GLOB!

APROPO DE CUTIA 
PANDOREI ȘI VIRUSUL 
UCIGAȘ
O spun ca simplu muritor
Azi a PANDOREI CUTIE

Deschisă-i pentru viitor,
Ca OMENIRE să nu... �e!

SPERANȚA DE MAI BINE
Trăim într-o perioadă dură
Covidul este un calvar
Suport și masca pe �gură
Convins că n-o fac în... zadar!

Vasile B. Gădălin

MĂ VOI VACCINA 
ANTICOVID!
Știind că-i bine, m-am decis
Să mă împung și, ca atare,
Cu bucurie, am deschis
Șampania de vaccinare!

M-AM PROGRAMAT PENTRU 
VACCINARE!
Curând mă-mpung, dar nu 
pozez
Lipsit de-mbrăcăminte,
Că n-aș dori să-l complexez
Pe domnul președinte.

BOBOTEAZĂ ÎN PANDEMIE
Consemnat cum sunt, pe loc,
De restricții, astăzi, dacă
Nu mă dau cu busuioc,
Mă voi da cu busuioacă.

PORNIND DE LA O ȘTIRE…
Mă plimb prin casă, conster-
nat, livid,
Cu stări de rău și ample palpi-
tații,
Văzând că blestematul de covid
Atacă, de o vreme, și bogații!

AM URMAT ÎNDEMNUL 
ȘI EXEMPLUL 
PREȘEDINTELUI MEU
M-am vaccinat, urmând mo-
delul,
Că vreau să am un viitor;
Curând voi face și rapelul
Și-atunci voi � nemuritor!

DUPĂ DOCTORI, AR TREBUI 
SĂ-I VACCINĂM PE PREOȚI...
Ideea este foarte clară:
Vaccinul anticov îi scapă
Întâi pe cei ce ne omoară,
Apoi pe cei ce ne îngroapă

Petru-Ioan Gârda

POLITICĂ VIRUSATĂ
Virusache, prăpădit,
Peste toate-a năpădit
Și și-a vârât nasul tare
Chiar și la Parlamentare!

EXCEPȚIE ÎN PURTAREA 
MĂȘTII
De-ți dai masca la o parte,
Să fumezi măcar o clipă
Fuuuge virusul departe
Speriat de a ta pipă.

DOI SOȚI INFECTAȚI
A intrat în izolare
Într-o cameră Didina,
Ion, �indcă-o iubește tare
Izolat e cu...vecina.

TESTUL COVID 
AL BEȚIVULUI
Și-a testat pisica
Pentru că tușea;

Ea n-avea nimica,
Avea el... când bea.

Gențiana Groza

CORONAVIRUSUL
Eu nu te văd agitat
Că virusul e ingrat,
Crezi că peste boală treci?
Je m-en �che, am loc de veci.

IZOLAT LA DOMICILIU
- Stai acasă luna asta
Împreună cu nevasta;
- Două zile o suport
Trei sau patru… dacă-s mort!

GUSTUL COVID
Virusul primar chinez
Are gustul de orez,
Dar la noi nu ne intrigă
Că-i cu gust de mămăligă.

IUBIȚI ÎN PANDEMIE
- Când faci treburi pentru tine
Zboară-ți gândul către mine?
- Mintea mi-e la sănătate:
Zborurile-s anulate.

FOAME
Odată cu pandemia
Apare și sărăcia
Vom mânca un singur fel:
Varză acră de BRUXELLES.

Rodica Jeican

DIN PĂCATE...
Când termini pe sinclinal
Și cobori pe-anticlinal –
Cu covid, fără covid –
Totul pare insipid.

PE-ACEEAȘI UNDĂ...
Cu sau fără ascensor
Nu mai urc, ci doar cobor,
Totul pare inodor,
Insipid și incolor.

CE-A MAI RĂMAS?
A rămas o nostalgie
Pentru cât a fost să �e,
Pentru ce putea să �e –
Cu sau fără... pandemie.

ȘI-UN REFLEX CONDIȚIONAT 
SE STINGE
Dacă ținem ritmu-n care
Ne-am pornit la vaccinare,
Mă gândesc că n-am uitat
Pentru ce ne-am vaccinat!

Zeno Millea

DEGRINGOLADA
Deși Covid-ul e în toi,
În case, oameni ori pe stradă,
Harababura ca la noi
Românii n-au putut să vadă!

PREVENȚIE
Cum m-am aprovizionat
Cu bere, țuică și cu vin,
Anti Covid, plani�cat
Iau zilnic doza de vaccin!

SCOALA ONLINE CU PLUS 
ȘI MINUS
Dacă elevii au stagnat
Cu pandemia asta mare,
Bunicii lor au câștigat
Un curs util de reciclare!

ÎNDEMN ANTIVACCIN
Unii prelați în expozeu
Au spus în spiritul creștin,
Că harul e în Dumnezeu
Și nu în doza de vaccin!

MINTEA ROMÂNULUI 
CEA DE PE URMĂ
De nu acționezi cu minte
Cu pandemia asta mare
Ajungi să tragi învățăminte
Doar când ajungi la izolare!

LUPTA ÎMPOTRIVA 
COVID-ULUI 
Pentru a-și atinge scopul
Primii-n luptă au dat tonul:
Medicii cu stetoscopul,
Polițiștii cu bastonul!

CORUPȚIA IN PANDEMIE
Cu pandemia grea, cumplita,
Ce ne-a adus necazuri mari,
Ajuns-a omul să dea mita
Astăzi pâna și la gropari!

Gavril Neciu

VIAŢA BATE FILMUL
Pe străzile pustii și goale,
În viaţa noastră, din păcate,
Și �lme vechi sunt actuale,
Precum «Cu mâinile curate».

TESTE P.C.R. PENTRU 
VÂRSTNICI
Cu ele tocmai importate
Apare-un nou sfat ce combate
Mai e�cace-acest COVID:
Păstraţi carnetul de partid!

O MÂNĂ SPALĂ PE ALTA
Vorba veche bine zice,
Și momentul e propice,
Pentru virusaţi e bine,
Dar la DNA mai ţine?

REVOLUŢIONARI
Cu ăi făcuţi doar din plaivas,
Noi (ăștia «coro») semănăm
Că, zilnic de ne numărăm,
Puţini am fost, mulţi am ră-
mas.

VICTIME COLATERALE
Acest nou monstru de COVID
Și-n amintiri ne face-un vid,
Că am uitat și de pălincă…
Dar și de neatinsul Dincă?

CENTURA DE CASTITATE
(Corona)
S-o folosim azi e-o portiţă,
Cu igiena asta dură,
Dar nu în loc de foi de viţă,
Ci, cu același scop, la gură.

Mihai Teognoste
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