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PLEDOARIE PENTRU UN ZÂMBET
Chiar dacă-i mare sărăcie,
Propun ca-totuși-să zâmbim,
Că și mai rău n-o să mai � e
Decât în caz că mai trăim.
AMINTIRI DIN CONCEDIU
Așa concediu minunat
Nici n-am avut ca cel în care
Am fost cu soacra mea la mare...
În vara când s-a înecat.
ȘCOALA, CENUȘĂREASA ȚĂRII
Oricât aș ține la cultură,
Propun-legat de-nvățământ-
Să treacă la Agricultură
Că, oricum, școala-i la pământ!

ȘI SOȚIA CONDUCE
Privind-o gingașă la geam,
Cândva de dragul ei muream;
Azi, la volan, când o privesc
M-ascund, că vreau să mai trăiesc.

MIE
De când mănânc doar coji de pâine,
Am sentimentul că sunt câine
Și, consultând, un psihiatru
S-a și mirat ce bine latru.

AUTOAPRECIERE
Am început să-mi par suspect
De câte ori mă studiez,
Că nu-mi găsesc niciun defect
...Cam asta-i tot ce-mi reproșez.

TEMERE
Viitorul cataclism
Cu apă nu mai vreau să � e
Că-mi face rău la reumatism,
Că sufăr de hidrofobie.

UNDE CÂNTĂ GĂINA, 
COCOȘUL TACE
Atuncea când găina cântă,
Cocoșului chiar de nu-i place,
Voios în spate i se-avântă
Și... mă jenez să spun ce-i face.

MIE, PURTĂTOR DE BASTON
Mă doare � ecare os
Și umblu-ngrozitor de greu,
Da-i mulțumesc lui Dumnezeu
Că mi-e bastonul sănătos.

UNUI ÎNTÂRZIAT
Palid stă pe năsălie
Între scânduri așezat
Și sărmanul, nici nu știe
Că demult a decedat.

SUBALTERNUL
LA MOARTEA ȘEFULUI
Murmura cu voce tare
Simțind că i-a surâs norocul:
Să trăiți și la mai mare!
(Și-n sinea lui), îi iau eu locul!

EPITAF UNUI POLITICIAN
În sicriu întins pe spate
Zace-un politician
Mort în unanimitate
Și pe piept cu un ciolan.

ANTICIPAȚIE
În acest loc cu verdeață
Nimeni nu se odihnește;
Mușteriu-i încă-n viață
Și nici nu se prea grăbește.

LA IMAGINARA MEA
ÎNMORMÂNTARE
Am fost atât de fericit
Văzând cât e de lăudată
Persoana mea când am murit
Că m-aș mai �  născut odată.

AUTOEPITAF
(Cer ca la înmormântarea
mea să nu se plângă)
Pe-aceia care mă-nsoțiți
Când merg spre lumea de apoi
Să nu dea naiba să bociți
Că n-am să mai vorbesc cu voi.

1 MAI ALTĂDATĂ
(LA IARBĂ VERDE)
Mi-e dor de această sărbătoare
Cu bere, vin și cu grătatre,
Cu mititei și scobitori
Și zeci și zeci de turnători.

RIDENDO TERAPIA
Râsul e un sedativ
Natural și foarte-activ,
Dar când râzi și n-ai motive,
I-a și alte sedative.

VIN ALEGERILE, VIN
Vor trage iară unii sfori
Că-s mari și multe interese
Și gloata de alegători
Iar una bagă și-alta iese.

VIS
Am sperat s-ajung un pic
Un ministru, cât de mic,
Că nici eu nu-s mult mai prost
Ca atâția care-au fost.

LA URMĂTOARELE ALEGERI
Îmi spune soața, puișor
Să candidezi ca senator,
Binențeles independent,
Să dormi și tu în Parlament.

AZI ÎN ȚARĂ
Poporul e tot mai � ămând
Iar țara este la răscruci,
C-au pus-o domnii pe butuci
....acuma și butuci-i vând.

ONOARE MUNCII
Muncind mai mult și mai cu spor
Ca japonezii vom trăii
Și cel puțin ca dumnealor
Curând ne vom îngălbenii.

MULT TEMUTA APOCALIPSĂ
Apocalipsa dacă vine
Și lumea se va nărui,
Va da norocul peste mine
Că voi scăpa de datorii.

MOTIVAȚIE
Cei ce-au ajuns la vârsta-a treia
Nu sunt bătrânii, propriu zis:
Bătrâni nu sunt decât aceea
Ce-au renunțat la orice vis!

BÂRFE
Regret când văd că fără rost
Spun mulți de medici chiar de rele,
Când știu că ei de n-ar �  fost
Eram azi oale și ulcele.

NEGOCIIND CU MEDICUL
Mi-a spus privindu-mă în față
Că îmi mai dă doi ani de viață,
Și-am întrebat, c-am trist � rește:
-Un an în plus, se mai plătește?

ÎMPĂRĂȚIA CERULUI
Grădina Ți-e atât de mare,
Că-n ea încap toți cei veniți,
Și totuși, Doamne, mi se pare
Că proștii-s prea înghesuiți.

PĂREREA MEA
Cel ce o duce-mpărătește
Nu-i fericit, oricât ar vrea,
Cât este cel ce nu-și dorește
Nimic din ce nu poate-avea.

VISE
Cât suntem tineri, toți visăm
Să facem lucri minunate,
Iar în � nal realizăm
Că visele sunt vise, toate....

BLESTEM
Pe veci � i, Moarte, blestemată
Căci nimeni nu te poate-nfrânge,
Și chiar dac-ai să mori vreodată,
Sinucigașii doar te-or plânge...

Grupaj realizat de 
GAVRIL MOISA

vicepreședintele 
Cenaclului ,,SATIRICON”

1 mort = o tragedie...
1 milion de morți = o statistică
Ironia nu e departe de a avea aco-

perire, pentru faptul că omul de obi-
cei nu gândește abstract, ci mai ușor 
accede și prelucrează informația 
concretă, mai palpabilă parcă emo-
țional (mai ales dacă e și din cercul 
de proximitate), care e  mai lesne 
de procesat, mai aproape de el, mai 
expresivă deci, la prima vedere – zic 
psihologii și sociologii. Bine-bine, 
”la prima vedere”... dar la a doua – 
a treia – a n+1? – te poți scandaliza 
rațional, dar o faci degeaba.

Pandemia asta nenorocită a evi-
dențiat, din nou, această ciudă-
țenie comportamentală umană. 
Ba a  mai scos vizibil la lumină și 
altele. De pildă: de frică maximă 
și repetată, unii se refugiază în ne-

gare: ”Nu există virus, e  o simplă 
gripă!”, ”Nu există nici o  pande-
mie, e o conspirație mondială” etc. 
etc. Sigur, se adaugă aici naivii, 
neinformații, prost informații (ca 
să nu zic prostiții!) și  – desigur  – 
scârbele de ticăloși, care n-au cum 
să nu încerce să facă singurul lu-
cru de care-s în stare: să pro� te de 
absolut orice situație! Cu cât mai 
rea  – cu atât mai mult! Urmează 
apoi (ordinea este aleatorie) cei 
care se obișnuiesc cu orice și pen-
tru care nici un mort nu e egal cu 
o tragedie, nici un milion, nici mai 
multe, căci nu-i mai impresionează 
nimic. Ei sunt bătuciții și încreme-
niții pe su� et (din varii motive) 
și care trăiesc după sloganele: ”Je 
m’en � che!” (Nu-mi pasă!) sau și 
mai rău: ”Toată lumea să trăiască, 

numai noi să nu murim!”. Dar, � -
rește, nu fac nimic nici într-un caz, 
nici în altul, crezând că Dumne-
zeu le rezolvă  – El singur  – toate 
problemele, iar ei n-au pic de liber 
arbitru, strop de responsabilitate 
și picăturică de bun simț!

Există, însă, și panicarzii, care se 
nevrozează pentru orice primejdie 
reală sau imaginară, consumân-
du-și energia � zică și psihică abso-
lut anapoda, exagerând sau chiar 
inventând răul sau chiar relele – că 
niciodată, parcă, nu se mulțumesc 
cu unul singur.

Sunt și cei care, în fața pericolului, 
se mobilizează plenar, se organizea-
ză, intră în luptă și... și-apoi nu mai 
ascultă de nimeni, fac totul după 
cum îi duce capul... Ce război ar �  
ăla, în care soldații s-ar comporta 

astfel? Sau în care o� țerii ar da or-
dine contradictorii, în același timp? 
Sau în care te-ai alia cu dușmanul 
(în speță, cu virusul!), trecând de 
partea lui și sabotând eforturile lup-
tătorilor?...

Când nu te poți comporta normal, 
� e și într-o împrejurare anormală 
(de fapt, mai ales atunci!) – înseam-
nă că avem o problemă. Și nu cu vi-
rusul, care-și face implacabil și im-
pecabil treaba lui spurcată, conform 
geneticii lui, ci cu noi, oamenii. Cu 
unii. Vorba lui Caragiale: ”Nu toți, 
dar mulți!”. Hello, Planeta Pământ, 
suntem cumva în derivă?...

Terra se învârte însă cuminte și 
riguros, cum știe, în Spațiu și Timp, 
lăsându-se jefuită, prost gospodări-
tă, murdărită, poluată, înarmată pâ-
nă-n dinți (cheltuind atâta amar de 

bani – inteligență – efort – timp – 
scop!), traversată de-a latul și de-a 
lungul de niagare de ură, căci locu-
itorii ei asta știu face cel mai bine: 
să urască, să jefuiască, să mintă, să 
înșele, să murdărească, să polueze, 
să distrugă și să se autodistrugă!

Omul este o  � ință inteligentă  – 
se lăudau � loso� i. Dar Istoria nu 
e martoră.

Virusul este și el o  vietate inteli-
gentă – zic specialiștii. Și prezentul 
o cam con� rmă.

Rămâne să vedem: de ce suntem 
în stare noi, oamenii (cele mai inte-
ligente viețuitoare = apud Aristotel) 
și el, nimuricul de câțiva microni, 
virusache...

Poate așa văzând lucrurile, mai 
concret, mai grosier, mai ”mură-n 
gură!” – vom înțelege.

O P I N I I Diferențe... Stela-Maria Ivaneș

În memoriam Eugen Albu

EUGEN ALBU- un crai de curte veche

AZI ÎN ȚARĂ

A fost.....
Un om distins, blând și delicat, cu un temperament rasat, a� at în slujba unei 
specii literare iubite și apreciate de public, un,,albanez” cu o artă a bunei dis-
poziţii, cu un zâmbet mereu generos și prietenos.
Un epigramist îngalonat care deși apăsat de laurii performanţei, n-a vorbit ni-
ciodată despre sine, ci despre alţii, cu aceeași bucurie și convingere.
Un greu al epigramei contemporane, detașat prin � neţea ironiei, prin sarcas-
mul și forţa de izbire a poantei, un ochi sfredelitor și un cuget neiertător faţă 
de orice,,virus” potenţial.
Un Senior al Cetăţii cunoscut, respectat și apreciat nu numai în urbea de pe 
Someș, ci la nivel naţional.
Un creator fertil, sobru și informat care cunoaștea rostul, puterea și efectul 
cuvântului. Cărţile de epigramă ale Domniei sale erau așteptate, căutate și 
apreciate de publicul larg, pentru valoarea și dimensiunile lor morale.
Un scriitor talentat și înzestrat nativ cu har Dumnezeesc, care a scris și respirat 
prin epigramă, pe care a respectat-o, o înalţat-o și a înobilat-o ca nimeni altul.
Un rob al epigramei care prin cuvinte puţine, dar adânci și pline de înţelepciu-
ne, te-a pus pe gânduri sau te-a făcut să râzi.
Dumnezeu să-l odihnească în împărăția Sa! Gavril MOISA


