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Eugen ALBU

SĂ LUĂM AMINTE
Ce-i ce-au ajuns la vârsta-treia

Nu sunt bătrânii propriu zis,
Bătrâni nu sunt decât aceia
Ce-au renunțat la orice vis.

ALTĂDATĂ ȘI ACUMA
Vinul, calul și femeia

Mi-au fost marea pasiune,
Dar ajuns la vârsta-treia,
Am uitat la ce sunt bune.

TRIST DAR ADEVĂRAT
Abia ajunși la vârsta-treia

Începem să realizăm
Că sănătatea-i ca femeia;
Ne lasă dacă-o neglijăm.

SECHELĂ
Mă doare fiecare os

Și umblu-ngrozitor de greu,
Da-i mulțumesc lui Dumnezeu

Că am bastonul sănătos.
***

Picioarele mi-s tot mai grele
Și mă încurcă la umblat,

De-aceea nu mai scriu cu ele
Oricât aș fi de inspirat.

LA VÂRSTA ¾
De când o tinerică-mi place

Să îi arat că sunt potent,
Trăiesc cu afrodisiace,

Iar ea trăiește c-un student.

Aurel CHIRA

BĂTRÂNI DE CLUJ (madrigal)
Centre pentru vârsta-a “triia”,

Sunt un lucru oportun;
Mulţumim că Primăria,

Ne-a creat un trai mai bun.

OCTAGENAR
La femei nu simt chemare,
Nu mai beau şi nici nu cânt,

Ăstea-s o minune mare,
Pot să candidez ca sfânt.

Ștefan CIOCIANU

MARE CRAI
Moşul, şic nevoie mare,

Într-un parc, după-o dameză
Fluieră atât de tare,

C-a rămas fără proteză...

COCHETĂRIE
Ca să nu mai pară babă

La bătrânul ei cocoş,
O bunică fără treabă

S-a tuns scurt şi... pare moş.

DASCĂLUL FERICIT
Privind la pensia din pungă,

Un prof’ de mate’ încropi
O-njurătur-atât de lungă
Cât zecimalele lui „pi”...

PRIMĂVARĂ LA VÂRSTA A TREIA
Îţi dau, iubito, cum am spus,

(Şi cum ştiai c-o să se-ntâmple),
Un ghiocel - nimic în plus,

Că tu mi-ai pus destui... la tâmple.

Gheorghe CIREAP

AȘTEPTĂND MĂRIREA PENSIEI
Mă bucur, ca pensionar,

Măsura pare dreaptă:
S-a introdus în calendar,

Cu roșu… Sfântu-Așteaptă!

AMINTIRI DIN TINEREȚE
Mă supuneau la provocări

Cucoanele, cu întrebări,
C-atunci aveam la mine asul;

Acum mă-ntreabă cât e ceasul!

UN VÂRSTNIC PREVĂZĂTOR
Bătrân, burlac, iscoditor,

Găsit-a, pentru viitor,
O tânără ce demonstrase

C-ar fi expertă-n parastase!

Octavian CORDOȘ

UNUI SENIOR – EPIGRAMIST
Omul are mult umor,

Și-i mereu binedispus,
Că deși e senior,

Cu penița e în sus.
***

De catrene nu se lasă
Doar așa poate da țepe,

Pentru că la el acasă
Nu mai poate să înțepe.

***
Prin catrene el a dat

Unor oameni niște țepe,
Dar nici el nu a scăpat:
Anii-ncep să îl înțepe.

UNUI PARVENIT
Plin e de grandomanie,

Ziua muncii n-o cinstește,
Toată lumea să îl știe

Că-i bogat și nu muncește.

Grigore COTUL

DEBUTUL SENECTUȚII
E semn că bătrânețea vine
Când omul, tot mai abitir,

Se zbate până poate-obține
Un loc de veci în cimitir.

PROGNOSTIC
De viruși, ce-aș putea să zic,
Pe soacră-mea-s de-o lună,

Și sunt îngrijorat un pic
…bătrâna e imună!

NEDUMERIRE
Pe bărbați îi zăpăcește

Situația ciudată:
Cum de soața-mbătrânește,

Iar amanta... niciodată?

MAGISTRATUL LA SPOVEDANIE
Sunt un curios, părinte,

Și te-ntreb, doar între noi:
Pensia de… dinainte
E și-n viața de apoi?

Eugen COŢA

GUVERNUL ÎNGHEAȚĂ PENSIILE ȘI 
TAIE SPORURILE

Când trăiești de azi pe mâine
Și ai viață grea, de câine,

Nu te temi de moarte, frate,
Ci de noi facturi… umflate!

VORBA UNUI VECIN PENSIONAR
De guvern, covid, mă tem,

Ținta lor știm că-i reală;
Ne vor scoate din sistem

Pe o cale… naturală

„BILANȚ” FUGAR
Cu-nțelepciunea, vorba ceea,
Eu trec ușor de vârsta a treia,
Cu epigrama, am mai spus,

Îmi caut drumul... spre Apus!

Vasile B. GĂDĂLIN

LA VÂRSTA A TREIA
Azi, ajuns la vârsta-treia,

Știu să mă comport normal: 
Cu respect admir femeia, 

Chiar de nu mai sunt pe... val!

RETROSPECTIVĂ
Privind tabloul meu de mire

Când mă băteam cu pumnu-n piept,
Visând la marea fericire, 

Ajuns-am moșul... înțelept!

PÂNA LA ADANCI BĂTRÂNEȚI
Bătrânețile-s frumoase

Când te simți cu lumea-n ton,
Dacă n-ai dureri de oase

Și nici boala... PARKINSON!

Petru-Ioan GÂRDA

LA BĂTRÂNEȚE
Sunt firáv, adus de spete
Și mi-s anii tot mai grei;

N-am în gând decât regrete
Și femei, femei, femei...

RANDAMENT SCĂZUT
Îmi înec în vin amarul -

Mă alină, într-un fel -
Însă nu prea văd paharul
Și cam torn pe lângă el.

VOINȚA ȘI PUTIRINȚA
Vezi adesea pe centură

Moși bătrâni cu dalbe plete,
Șchiopi și fără dinți în gură,

Dar cu ochii după fete.

REGRET
Bătrân, mă-ntorc la cele sfinte,

Deci am venit la spovedit
Și tare mă căiesc, părinte...

Că nu am prea păcătuit.

UN FEL DE BILANȚ
În lume, cât mi-a fost de greu
Și câte-am tras în viața asta,
Cunoaște numai Dumnezeu

(Cu unele m-a prins nevasta).

TRATAMENT INSTANTANEU
Mă plâng la doctor, la spital,
Bolnav, ținându-mă de șale:

„Să știți că merg cam greu la deal”
Și el îmi zice: „Mergi la vale!”.

Genţiana GROZA

ÎNȚELEPCIUNE LA BĂTRÂNEȚE
Unii dintre seniori,

Cunoscuți după cuvinte,
Înțelepți sunt deseori

Fi’ndcă au măsea de minte.

FRUMUSEȚE LA SENECTUTE
Are dinți perfecți în gură;
- Ai tăi sunt? întreb uimit.
- Acum da, că pe dantură,

Pensioara-am cheltuit.

BĂTRÂNA NOROCOASĂ SOACRĂ
Soacra cea cu trei nurori

A scăpat,,neciufulită”
Fi’ndcă toți ai ei feciori
Prin străini câștigă pită.

PĂRINȚII PĂRĂSIȚI DE FIII LOR, LA 
BĂTRÂNEȚE

Fiilor din țări străine,
Cred c-o duceți mult mai bine,

Pentru-o mână de arginți,
… Ați scăpat și de părinți!

Zeno MILLEA

UNUI PRIETEN NONAGENAR
Foaie verde de arțar –

Iată-te nonagenar.
Drept care te gratulez

Și din inimă-ți urez:
La așa etate –
Pace și onor,

Fiabilitate
La... stimulator!
Caută-ți un rost

Fără „preț de cost”,
Nu da referințe,

Nu lansa sentințe,
Nu da explicații,
Lecții de cultură,
Fugi de divagații
De orice natură...
Este doar un sfat
Dat să te întreme:

Să nu uiți, la vreme,
De unde-ai plecat!
Însă, mai cu seamă,

„Dânsa” de te cheamă,
Calm și inocent –

Tu să spui: absent!
Și ar mai fi și alte

Iar spațiul nu mă lasă,
Dar îți mai spun încalte:

Nu sta prea mult pe-acasă!

Gavril MOISA

OMUL LA VÂRSTA A TREIA
Indiferent de ce se scrie,

Pe nimeni viața nu îl iartă,
Jumate e natură vie,

Jumate e natură moartă.

ÎNȚELEPCIUNEA VÂRSTEI
Cum totul fac doar cu temei
Și-acum mă uit după femei,

Că altfel poți să judeci treaba
Atuncea când te uiți degeaba.

SEPTUAGENARUL NOROCOS
Ca bun creștin ce-a fost mereu,

L-a ajutat și Dumnezeu,
Că juna a născut cu bine,
Dar încă nu știe cu cine!?

LA BĂTRÂNEȚE
Admir frumoasele femei
Și-mi vin idei după idei,
Și cred că asta e de bine

Că altceva, nu îmi mai vine.

BĂTRÂNEȚEA
A fi bătrân, nu e o calitate

Dar nici nu e motiv de pus pe foc,
E pentru unii, plata de păcate,

Iar pentru alții, bonus de noroc.

PĂRERI ȘI... PĂRERI
Se spune că la vârsta-a treia
E greu să mai iubești femeia;

Accept că vârsta schimbă treaba
Dar nu că dragostea-i degeaba.

Gavril NECIU

ZESTREA BĂTRÂNILOR
Toată viața-i paște frica

Să adune ca furnica,
La mormânt să poată duce
Patru scânduri și o cruce!

LA EXTERNAREA DIN SPITAL
I-au făcut și epicriza
Jos la Chirurgie Doi

Și-au semnat, au pus și viza
Pentru Lumea de Apoi!

STAREA DE SĂNĂTATE  
LA VÂRSTA A TREIA

E gârbovit si-ncovoiat,
Reumatismu-l pune jos,
Ciroza-i roade din ficat,

Da-n rest e… bine, sănătos!

Radu PĂCURAR

POLITICIENI LA VARSTA A 3-A
Vor bătrânii, ca pământuri

Românești să fie-aflate
Până-n cele patru vânturi...

Chiar de dânșii răsuflate.

NIVEL DE TRAI
Au promis toți demnitarii

Un nivel de trai decent
Pentru toți pensionarii
Care sunt in parlament!

SENILITATE
Rătăcesc printre-amintiri,
Mintea nu mă mai ajută,

Iar din primele iubiri
Nu mai știu... decât vreo sută.

Mihai TEOGNOSTE

POPULARĂ
Bătrânețe haine grele,
Azi e mai ușor cu ele,

Că sunt ieftine la stand,
De la morți, la second hand.

VÂRSTA LA VEDERE
Și ea și eu luam de-un timp buline,
S-o facem, totuși, cât mai cu temei,

Dar ea luă Viagra pentru mine,
Iar eu, în schimb, Diclofenacul ei.

Culese de Grigore Cotul  
și Petru-Ioan Gârda

Vârsta a treia… în penița satiriconiștilor


