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SĂRBĂTORIȚII SPECIALI DIN 

2020: 

 

 

Eugen Albu - 80 

Aurel Lucia Chira - 80 
Ioan Marinescu - 80 
Doina Miclea - 70 
Marius Miclea - 35 
Silvia Popescu - 80 
 

Tuturor, La mulți ani! 
 
 
 
 

SECRETUL LONGEVITĂȚII LA 
SATIRICON 

Am râs cât am putut de des, 
Am tras o votcă, un Cotnari, 
Și anu-acesta ne-am ales 
Cu patru noi octogenari. 

 

Petru-Ioan Gârda 
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SATIRICONUL ÎN... 
PANDEMIE 

 

 
 

În ciuda situației critice 

generate de pandemie, SATIRICONUL 

și-a continuat activitatea literară, în 

special prin comunicarea online, 

adunând obișnuitele ,,Cioace…la 

SATIRICON” și publicându-le pe site-

ul satiricon.ro al cenaclului, editând 

cărți, participând la concursuri de 

profil, cu rezultate remarcabile. 

Sprijiniți de Primăria Cluj-

Napoca, prin Centrul de Cultură 

Urbană, am reușit să organizăm 

concursul anual Eterna Epigramă și să 

acordăm premii și diplome 

câștigătorilor, pe care le-am expediat 

fiecăruia. Pregătim tradiționala carte a 

festivalului și Caietul – o oglindă a 

activității anuale, pentru care 

beneficiem de finanțare de la CCU. 

Prin activitatea individuală și 

colectivă, Cenaclul s-a menținut în 

topul cenaclurilor din țară, făcând 

cinste orașului și județului. Astfel, la 

concursurile de la Vișeu de Sus, Alba 

Iulia, Brăila, Vaslui, Ploiești, Vama, 

Strehaia, Covasna, Bistrița, s-au 

remarcat epigramiștii și poeții Eugen 

Albu, Gheorghe Cireap, Grigore Cotul, 

Petru-Ioan Gârda, Gavril Moisa, 

însumând, practic, cele mai multe 

premii la nivel național. Nu exagerăm 

dacă spunem că, pe această nișă a 

umorului, Clujul este respectat și 

datorită Satiriconului. 

Ca ultim eveniment organizato-

ric, amintim faptul că, în luna 

octombrie, într-o ședință ținută cu 

măsurile legate cuvenite, s-a schimbat 

conducerea cenaclului, la inițiativa 
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ilustrului epigramist și om al cetății 

Eugen Albu, care a decis să renunțe la 

funcția de președinte, din motive de 

sănătate. Deoarece vicepreședintele 

Gavril Moisa și-a declinat candidatura, 

având multe alte obligații, a fost propus 

și votat ca președinte fostul secretar 

literar, Petru-Ioan Gârda. 

Vicepreședinte a rămas Moisa 

Gavril,  iar secretar literar a devenit 

Grigore Cotul. 

Sperăm că, sprijiniți de Centrul 

de Cultură Urbană, vom continua să 

fim în zona fruntașă a literaturii 

umoristice, în general și a epigramei, în 

special, spre deliciul și amuzamentul 

cititorilor care gustă umorul de calitate. 

Nu excludem și posibilitatea și 

probabilitatea ca, prin râs, să îndreptăm 

năravuri… 

Petru-Ioan Gârda 

 

 
Articol apărut în Făclia de Cluj, în 

decembrie, 2020 
P
e
t
r
u 
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Eugen ALBU 

 

 
UNUI AMIC 

Amicul m-a rugat să-i scriu 

Un epitaf cât încă-i viu, 

Și inspirat, cum știți că îs, 

Citindu-l... a murit de râs. 

 

 

RECUNOȘTINȚĂ PANDEMICĂ 

Îți mulțumesc guvern iubit 

Că tu de viruși ne-ai ferit, 

Cu măști de proastă calitate 

Și cu amenzi exagerate. 

 

 

SOLUȚIE 

Din pensia ce o câștig 

Mănânc la prânz câte-un covrig 

Iar serile, de obicei 

Mănânc doar gaura din ei. 

 

 

VIAȚĂ DE PENSIONAR 

Când văd reclame la mâncare, 

Pensionarii se întrec 

Să demonstreze fiecare 

Cu câtă pofă-nghit în sec. 

 

 

LA MEDIC 

- Junghiul asta nu mă lasă! 

- Totuși văd că n-ai nimic! 

- Am Don doctor, am în plasă! 

- M-așteptam să ai și-n plic! 
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AZI ÎN ȚARĂ 

În România e război 

Nu cu străini, ci între noi 

Și nu-i nici un învingător  

Decât învins-acest popor. 

 

 

FAPTELE VORBESC 

Oricât de grea ar fi povara, 

Nenumăratelor nevoi, 

Noi totuși nu ne vindem țara 

Ne vindem numai între noi. 

 

 

MIRAJUL OCCIDENTULUI 

Și azi românii permanent 

Fac cozi la câte-o ambasadă 

Să emigreze-n occident 

La câinii cu covrigi în coadă. 

 

 

EMINESCIANĂ 

Corupția în țara mea 

Spre sfere tot mai nalte suie 

Era pe când nu se vedea, 

Azi o vedem și nu e. 

 

 

RUGĂ ELECTORALĂ 

Doamne, Tu a tot stăpân 

Și a lumii-ntregi părinte, 

Dacă ești și-un pic român 

Dă-ne-un Țepeș... Președinte.  
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Dan BĂGĂREAN 
 

DILEMA 

Şefu’ şi-a lui soaţă tot mă copleşesc 

Cu cadouri, mese, de mă zăpăcesc! 

Nu-nţeleg motivul, oare ce mai vor? 

Nu-i destul că-s tată... la copiii lor??! 

 

 

RUGĂCIUNEA UNUI DAC (NOTA 
BENE...) 

Înalț spre cer, fierbinte, ruga 

Să scap cum scapă toți... cu fuga: 

O, Doamne-ajută-mă, măcar 

S-ajung și io-n Madagascar!! 

 

 

MUZICA FACE TÂRGU BUN! 

Pe muzica lui Tămaș, 

Băură un aldămaș... 

- Mândru cântă Relu „bluzu”! 

... Și-o băut tăt cucuruzu! 

 

 

LA CIOARDEALĂ, LEGEA-I 

IDEALĂ... 

- Să fur, eu nu mai am curaj, Ioane! 

Auzi că intră legea nouă, frate... 

- Ești prost? Putem fura la milioane! 

... Și facem pușcăria-n libertate!!! 

 

 

DISCUȚIE RURALĂ 

- Lele-i scris la voi la poartă 

Cum că sexul cere artă! 

- Dacă cere, nu-i păcat, 

Dar nu umble la furat!! 
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Emil Felician BODEA 
 

IEPURELE 

El e animalul care 

La examenul de BAC 

Niciodată n-are trac... 

Dar de-ați știi ce morcov are! 

 

 

DOCTORUL 

Un doctor bun e un amic 

Care-n dorința de-a salva, 

Chiar dacă nu i-ați dat nimic, 

El tot vă va găsi ceva. 

 

 

OFERTĂ DE ANALIZĂ 

La mine la Laborator, 

În orice zi din săptămână, 

De vrei să-ți recoltez ușor, 

Să vii, te rog, când ești în vână. 

 

 

SĂ MOARĂ DUȘMANII MEI! 

Elvețienii, tipi cu bani 

Și înzestrați cu toate cele, 

Fiind neutri n-au dușmani 

Și de aceea nici manele. 

 

 

TEZAURUL ROMÂNESC ȘI 

REVOLUȚIA RUSĂ 

Aveam tezaur și soluții 

Dar noi, ca noi, povestea-i spusă, 

Temându-ne de revoluții, 

Am finanțat-o pe cea rusă. 
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Aurel BUZGĂU  

 

 
ECOLOGICĂ  

Gunoiul de la Pata Rât 

Le-a înmulțit pe ciori atât 

Că vin cu cereri ca să fie 

Reprezentate-n Primărie. 

 

 

PROTESTATARII 

Strigă „Hoții”, indecent, 

La guvern și parlament, 

Când penalii-oricine știe, 

Sunt cazați în pușcărie. 

 

 

PE STRADĂ 

O cucoană planturoasă 

Zice-n urma unei june: 

Eu am fost și mai frumoasă! 

Ea o crede, ea o spune. 

 

 

RUGĂ LA CENTENAR 

Dă, Doamne-oriunde să se vadă, 

În case-n parlament, pe stradă, 

Că mai cinstim eroii care 

Ne-au dat o Românie Mare. 

 

 

POLITICIENII 

Pe tine, ca alegător, 

Te-adorm întruna cu povești; 

Se știe că de frică mor 

Ca nu cumva să te trezești. 
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COSMETICĂ  

Azi, de-a fețelor culoare 

Nu prea face nimeni caz: 

Sunt ceruți artiștii care 

Pun pingele pe obraz. 

 

 

LA PRODUS 

Pe centură la șosea, 

Speră-n fiecare seară 

Că se leagă-un boss de ea 

Și o face secretară. 

 

 

STUDENȚII 

Sprinteni merg spre facultate, 

Vesel după ei rămân, 

Căci mă simt minoritate 

...Ca bătrân. 

 

 

PANEM ET CIRCENSES 

Mâine toți români vom fi 

Și nimic nu ne oprește: 

Chiar de pâinea mai lipsește, 

Circ avem în orice zi. 

 

 

SATISFACŢIE 

Stă cu diploma pe masă, 

Are-acum și masterat, 

Dar cei șapte ani de-acasă 

Încă nu i-a terminat. 
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Aurel CHIRA 

 
 

ZÂNA TOAMNĂ 

E frumoasă ca o floare, 

Însă-i tare-ngălbenită, 

Cu dovlecii în picioare... 

Iarăşi mi-a adus artrită! 

 

 

EU, EPIGRAMIST CLUJEAN  

Cum anul ăsta fac optzeci, 

Eu m-aş simţi un faraon, 

De-ar fi să-mi dea u loc de veci, 

SATIRICON... 

 

 

CORONA ITALIANA 

Curtaţi de-un virus ca un scai, 

(Martini beau, nu ceai de izmă...), 

Credeau că ţara lor e-un rai, 

Şi l-au lăsat să intre-n “cizmă”. 

 

 

OCTAGENAR 

O viaţă-ntreagă mi-am dorit: 

„Optzeci de ani, ce bine-ar fi...” 

Acum, când visul s-a-mplinit, 

Îmi zic fudul așa: „no şi?” 

 

 

NOSTALGICĂ 

Grădina ta e un ghiveci cu flori, 

Superbă, însă când o fi să mori, 

Se va găsi şi pentru tine-o floare! 

Grădina Dumnezeului e mare! 
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ACOPERĂ CU PLEOAPA  

Cu pleoap-acoperi de moment, 

O faptă rea ce-ţi aminteşti, 

Însă te-apasă persistent: 

Fără să vrei, mereu clipeşti... 

 

 

PARLAMENTAR 

Funcţie înaltă are, 

Cunoştinţe, cam precare... 

E o jalnică fiinţă, 

Fără pic conştiinţă. 

 

 

BOBOTEAZĂ 

Şi-a spălat Loganul 

Cu aghiazmă mare, 

Spre-a avea tot anul 

Sfântă-asigurare. 

 

 

LUI CORNEL UDREA: 

Măi Cornele, măi vecine, 

Şi eu am un stent în mine, 

Totuşi, eu sunt mai isteţ, 

Am şi valvă de mistreţ! 

 

 

COPILUL ŞI LAPTELE NEFIERT 

- Nu bea încă, stai pe loc, 

Încă nu l-am pus la foc! 

- Mami, ştiu de ce mă cerţi, 

Vrei să mânc microbii fierţi! 
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Ștefan CIOCIANU 
 

 

LA BĂI... 

...A intrat o divă-n apă, 

Iar bărbaţii - cum li-i felul - 

S-au temut că o să-nceapă 

A se ridica... nivelul. 

 

 

LUX LA MARE 

M-am dus pe litoralul românesc -  

Un demn urmaş al scumpei noastre 

Dacii –  

Că n-am vrut nicidecum să mă-ntâlnesc 

La greci sau la bulgari, cu toţi săracii! 

 

 

OCHII – OGLINDA SUFLETULUI 

Ieşea din faldul scurtei rochii 

Un trup râvnit de ipochimeni, 

Dar vai, constat, privindu-i ochii 

Că înăuntru... nu e nimeni. 

 

 

LA SERVICIU 

Şeful recunoaşte tara, 

Însă nu şi hărţuiala: 

Pune, noaptea, secretara 

Să îi ţină... socoteala. 

 

 

UNUI BIGOT 

Când Celui Sfânt aduci prinos 

Că ai scăpat aşa uşor, 

La cât eşti tu de veninos, 

Să nu te muşti de vrun picior! 
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AXIOMĂ 

E algebric demonstrat: 

Când un cap din ministere 

Se ridică la putere, 

El devine... cap pătrat. 

 

 

DIAGNOSTIC  

De zeci de ani am dat-o pe regim 

Şi tot sperăm la bine în tăcere, 

Dar boala-i gravă, ce s-o mai lungim: 

De unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere... 

 

 

FOLCLORICĂ 

Mândră ţară - garofiţă, 

Guvernanţii nu te cruţă 

Şi te ţin ca pe-o căpiţă: 

Nici în car nici în căruţă! 

 

 

DEFINIŢIA REBUSISTĂ 

Un şirag de perle faine 

Încrustate în cuvinte, 

Dezlegând un fel de taine 

Pentru cei deschişi la minte. 

 

 

CELOR CARE MI-AU URAT... 

Mulţumesc, amici şi fani - 

Parc-am luat un Mare Şlem! - 

Că, de-atâta „La mulţi ani!”, 

Azi mă simt... Matusalem! 
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Gheorghe CIREAP 
 

DESPRE JUSTIȚIE 

Părerea mea e conturată 

Și-am difuzat-o în eter: 

Justiție adevărată 

Va fi, eventual, în cer! 

 

 

COMPLIMENTE LA VÂRSTA A 

DOUA  

Privind spre cele… subțioare, 

I-a spus soției, la banchet: 

„Erai frumoasă ca o floare, 

Acuma ești ca un… buchet!” 

 

 

ZIUA CASETELOR VIDEO - 07.06 

În casete admiram   

Câte o femeie goală, 

Griji de genu-acesta n-am 

Că le întâlnesc la școală! 

 

 

ÎN PAS CU …TEHNOLOGIA  

Vocea lumii o ascult, 

Îmi doresc să am mai mult 

Și-mi explic acum de ce 

Vreau femeie cu…5G!  

 

 

PARTIDE VERZI 

Pădurile-s tăiate, 

Prostia ne ucide,  

Nimic nu-i verde-n sate, 

Decât niște …partide! 
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RADICALISM 

Priveam pasivi la… agenturi 

Cum rad copacii din păduri; 

Iar perspectiva este sumbră: 

Că i-au luat cu tot cu…umbră! 

 

 

ANUNȚ PUBLICITAR 

Sunt maestru-n jucării, 

Absolvent de facultate, 

Pun beteală-n pălării 

Și repar femei… stricate! 

 

 

DE LA GOGOȘI LA MINCIUNELE 

Aflând că nu sunt agreate 

Gogoșile instant umflate, 

Parlamentarii-n zile grele 

Produc pe bandă…minciunele! 

 

 

UN PATRON FUMĂTOR 

Un patron - când  e deștept - 

Nu te face de ocară; 

Mai întâi te trage-n piept 

Și apoi te dă afară ! 

 

 

CONSTATARE  

Chiar de suportăm, firește, 

Chinul, dorul sau năpasta, 

Nimeni ne ne-mbătrânește 

Cu rigoare, ca… nevasta!  
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Octavian CORDOŞ 
 

MATRIMONIALĂ 

Dragostea-i lumina vieții 

Doar în vremea tinereții; 

Căsnicia ce-o să vină 

E factura la lumină. 

 

 

ARITMETICĂ PARLAMENTARĂ 

Adunarea-i la-ntâlnirea 

Oamenilor ce votează, 

Iar apoi e înmulțirea… 

Celor care protestează. 

Octavian Cordoș 

 

 

MATRIMONIALĂ 

“Chiar nu ești în stare de nimic!” - 

Soața mi-a strigat cu răutate, 

Dar acuma pot s-o contrazic: 

Sunt în stare de ebrietate! 

 

 

PARLAMENTARĂ 

Un ministru-a vizitat 

Într-o zi o închisoare, 

Astfel că, anticipat, 

Și-a făcut acomodare. 

 

 

MODA  

Moda la o domnișoară 

E privită cu temei, 

Nu atât pe dinafară, 

Cât pe dinăuntru ei. 
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PREVENȚIE COVID 

Spirtul este foarte bun, 

Înfectarea s-o previn, 

Dar mai trebuie să...pun 

Într-o cană niște vin. 

 

 

MATRIMONIALĂ 

Logodna, lumea o știe, 

E-nchisoare preventivă, 

Iar după căsătorie 

Devine definitivă. 

 

 

VIRUȘI ȘI VIRUSARE 

Nu văd cum ar putea să scape  

De virusare omenirea, 

Cât virușii, în loc să crape, 

Le-atacă celor mari gândirea. 

 

 

PROPUNERE 

Valoros ca manager, 

Harnic și cu lumea bun, 

Potrivit ca premier 

Ar fi domnul… Moș Crăciun! 

 

 

CADOU DE CRĂCIUN 

Crăciunița m-a-ntrebat 

Ce cadou doresc acum 

Și-am cerut să-mi fie dat 

Tot ce are… sub costum. 
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Grigore COTUL 
 

 

8 MARTIE – EFECTE 

SECUNDARE 

Sunt bărbații niște firi 

Ce provoacă doar regrete: 

Unii uită de scumpiri, 

Alții uită de... „scumpete”. 

 

 

TOT RĂUL SPRE BINE… 

Eu am un singur handicap, 

Dar nu-i deloc periculos: 

De n-aș avea ceva la cap, 

Nu m-aș mai crede sănătos! 

 

 

LA EVALUAREA PSIHOLOGICĂ 

A CADRELOR DIDACTICE 

Niciodată n-am picat 

Testul, dar nu pot să neg 

Că-ntre timp am învățat 

Cum să mă prefac întreg. 

 

 

LA MASA DE BIROU DE-ACASĂ 

Să muncesc online îmi place, 

Și spre cameră-s expus, 

Îmbrăcat la patru ace... 

Numai de la brâu în sus. 

 

 

DECLARAȚIE 

Conduceam destul de tare 

Înspre casă, obosit, 

Și-ntr-o curbă oarecare  

M-am autodepășit. 
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SECRETUL  CĂSNICIEI 

Potrivirea-i un tezaur,  

E-al destinului cadou: 

Ea-i Fecioară, el e Taur, 

Dar cu ascendent în bou. 

 

 

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. 

 

 

DECLARAȚIE  DUPĂ  ALEGERI 

Sunt sincer și vă spun cinstit, 

C-am stat și-am tot analizat: 

Acum sunt sigur c-am ieșit, 

Dar dracu' știe-n ce-am intrat! 

 

 

DISTANȚARE  SOCIALĂ 

Cu soacra, chiar de vă mirați, 

Am înclinat balanța 

Și suntem foarte-apropiați 

De când păstrăm distanța. 

 

 

FINALUL   PETRECERII 

Pe fondul muzical de dor și drag, 

Bărbatul - suflet cald și afectiv - 

S-a descălțat, s-o treacă peste prag, 

Și-atunci l-a încălțat definitiv. 

 

 

 

 

 



22 

 
 

  
Eugen COŢA 

 

 

„EVAZIUNEA FISCALĂ ESTE O 

PROBLEMĂ 

DE SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ” 

Voi, acei cu milioane, 

Să vă asumați tot riscul 

Când colindă la obloane 

Cîțu, DeNeA și Fiscul. 

 

 

CONSOLARE 

După ce află bărbatul 

Că-l înșală cu tot satul 

Și-a zis: ”Pofta nu i-o stric, 

Am noroc…că-i satul mic”! 

 

 

SECETA PESTE PANDEMIE 

Să ne dai Doamne și ploi 

Nu tot secetă, fii bun 

Și îndură-Te de noi; 

Ne trimite și săpun!... 

 

 

CREȘTEREA NUMĂRULUI 

MORȚILOR 

(peste 5 mii de la apariția pandemiei) 

Am scris un nou volum, baban, 

De când ne-a pus covidul mască 

Și-am să constat că peste-un an 

Nu mulți vor fi… să mi-l citească ! 
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PRIMĂVARA ȘI POLITICA 

Vine, vine primăvara, 

Că vrea bunul Dumnezeu, 

Iarba crește, nu și țara… 

Werner: "și guvernul meu!" 

 

 

CRIZA SANITARĂ, ECONOMICĂ 

ȘI POLITICĂ 

Un an de groază și-așa prost 

Cu trei crize grele-n țară 

Să moară ”Moșu” dac-au fost; 

Mi-a fugit covid-ul... din cămară! 

  

 

LA URNE PE ȘASE DECEMBRIE 

Satisfacții am depline, 

Moș Crăciun cred că există, 

Simt că va veni la mine 

C-am tăiat porcii... de pe listă! 

 

 

PAS CU PAS... 

Pe mulți, nu-i mai doare-n stern 

De avem ori nu Guvern, 

La negocieri au grobian umor 

Să revină Moșu lor...! 

 

 

LA SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 

O, brad frumos, o brad frumos 

Te-am coborât din munte jos 

Chiar de covid-ul e în floare 

Și Orban gata... de plecare! 
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Vasile B. GĂDĂLIN 

 
 

IERI ȘI AZI 

Cât timp în Cluj am fost student, 

La cursuri fest eram prezent; 

Dar azi, când nu te mai obligă, 

Ies dascălii... de mămăligă! 

 

 

ROMÂNILOR DIN DIASPORA 

Voi, cei care-ați mâncat cuș-cuș, 

Salam cu soia, trai de rob, 

Fără să trageți un cartuș, 

Ați cucerit întregul... GLOB! 

 

 

CURĂ DE SLĂBIRE 

Mi-a zis "slăbeşte-mă" gagica 

Şi-am înţeles că mă iubeşte, 

Dar nu i-am mai răspuns nimica. 

I-am arătat cum se... slăbeşte. 

 

 

LUI MOS CRACIUN 

Moș Crăciun de data asta 

Ușa-n nas am să ți-o-nchid 

Izolat stau cu nevasta 

Nu vreau să-mi aduci... Covid ! 

 

 

DE CRĂCIUN ÎN CARANTINĂ 

Stau acasă-n carantină 

Ca un fel de gura-casca 

Băutura beau puțină 

Că sunt deranjat de... mască!!! 
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DE ANUL NOU 

Aho, aho, copii și frați 

La mine să nu sunați 

Plugușorul vreau să vină 

Când scăpăm de... carantină !!! 

 

 

APROPO DE CARANTINĂ 

Protejându-mi al meu trup 

Stau acasă-n carantina 

Ca să nu mă simt la zdup 

Mă tratez cu ... tescovină ! 

 

 

DE ZIUA MEA 

Cum iubesc enorm femeia, 

Ca bărbat de veche viţă, 

Îmi doresc, la vârsta treia, 

Să testez o... Crăciuniţă. 

 

 

SURPRIZA 

Ştiu, vecina de la trei 

Are soţul alb, integru, 

Dar surpriză, dragii mei, 

A născut copilul... negru! 

 

 

ROMÂNUL, FAŢĂ-N FAŢĂ 

Cu politica în faţă, 

Am o premoniţie, 

Mă va termina din viaţă 

Mort de inaniție… 

 

 

ŢĂRANUL SINISTRAT 

Ţăranul nostru e sărac, 

A depăşit condiţii dure, 

Nu poţi să-l prinzi cu mâţa-n sac, 

Că nu mai are ce să... fure. 
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Petru-Ioan GÂRDA 
 

 

PREȘEDINTELE LA GUVERN 

Acum, la început de an, 

Vă voi remania un pic: 

Îl schimb pe Lùdovic Orbán 

Cu domnul Órban Ludovíc. 

 

 

DUMNEZEU NU NE LASĂ 

SINGURI 

Cum au plecat din lumea asta 

Părinții mei - destin ingrat, 

Au grijă soacra și nevasta 

Să nu rămân needucat. 

 

 

VIRUSUL CA VIRUSUL... 

Eu n-o să cumpăr în prostie, 

Ca alții, nu fac stocuri mari: 

Mai mult decât de pandemie, 

Mă tem de hoți și de tâlhari. 

 

 

VICTIMĂ COLATERALĂ COVID 

Tușea nevasta repetat 

Și-am zis să părăsească zona; 

Pe ăla micu l-a luat, 

Iar eu sunt izolat cu bona. 

 

 

IZOLAREA DE COVID ADUCE ȘI 

AVANTAJE 

De când s-a declanșat urgia – 

Ce nu va trece iute, sper – 

Mă-mpac mai bine cu soția… 

Vecinului de palier. 
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GUVERNUL NE PLĂTEȘTE 

BONELE 

Sper că o să-mi dea, pe lună, 

Generos, ca-ntotdeauna, 

Bani să-mi iau o bonă "bună", 

Nu o bonă leat cu buna. 

 

 

RECIPROCITATE? 

La un spital din urbea mea, 

Pe una dintre portărese 

Am întrebat-o: “Pot intra”? 

“Intrați, dar mie ce îmi iese”? 

 

 

BLESTEM 

S-au dus nevasta și vecinii 

Să spele pe la dos străinii; 

Neemigrând, e vai de mine, 

Că spăl pe spate trei vecine! 

 

 

LEGĂTURĂ PE VIAȚĂ 

Acum, la nunta lor de aur, 

Realizează-acest “erou” 

Că zece ani a fost un taur 

Și patruzeci a fost un bou. 

 

 

SUBJUGARE PROGRESIVĂ 

Guvernul profită de vot 

Și de caracterele slabe: 

Azi suntem cu masca pe bot, 

Iar mâine cu botul pe labe. 
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Gabriela-Genţiana GROZA 

 

 
PRECAUȚIE 

Anul care a trecut 

A fost foarte precaut, 

Ne-a lăsat fără zăpadă 

Să nu-alunecăm pe stradă. 

 

 

MASCA OBLIGATORIE! 

Îi știam că-s gură-cască 

Dar de când cu boala asta, 

Atât el, cât și nevasta, 

Sorb din ciorbă... pe sub mască. 

  

 

POLITICIENI IMATURI 

Copii fiind, ei se jucau 

De-a ,,hoții și vardiștii,, 

Se joacă și-azi, pe loc nu stau, 

De-a ,,șmecheri și miniștri,,. 

  

 

NORMALITATE? 

Sărbătorile-au trecut 

Și intrăm din nou în priză 

După stilul cunoscut: 

Cu politica în criză. 

 

 

VIRUSUL TRASEIST 

Șmecherașul de Covid 

Își tot schimbă fața șuie, 

Trece iute-n alt partid, 

Dacă-l cauți, uite-l ...nu e! 
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UN DAR SPECIAL DE 8 MARTIE 

--Te iubesc mămico, mult! 

Zise puștiul cu breton 

Și ca semn că te ascult, 

Stau numai pe telefon... 

 

 

CONFLICT ÎNTRERUPT 

Virusul s-a cătrănit, 

Soacra nu tăcea din gură 

Și-atunci a intervenit: 

I-a pus masca pe figură. 

 

 

JOCUL DE-A GUVERNAREA 

Își pierd miniștrii perne, 

--Se schimbă des guverne— 

Dar ca  și  Hopa Mitică, 

Din nou dânșii se ridică. 

 

 

PAPAGALUL ÎN PANDEMIE 

El uită masca să și-o ia 

Și ca să nu dea de belea, 

Pasărea când ciocul cască, 

Strigă tare: „mască... mască!” 

 

 

COVIDUL UCIGAȘ 

Virusul, cât e de mic, 

Are paloș de voinic 

Și îți caută pricină 

Și te bagă-n carantină. 
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Maria IONIŢĂ 

 
 

FABULĂ 

Un fulg de nea, cam încrezut, 

A tot plutit și... a căzut; 

La ce gândea el când s-a dus? 

O, Doamne, bine era sus! 

 

 

NERVI 

Primăvară, simt o vară, 

Dar în peri nu-i nicio pară 

Şi în pruni nu-i nicio prună, 

Le-aţi gătat de-acum o lună! 

 

 

ÎNTREBARE 

Vine iarna cu alegeri, 

Se aud mereu prelegeri; 

Întrebarea iar ne scurmă: 

Cine-o fi ales la ur(n)mă? 

 

 

DESPRE VOT 

Toți votăm să fie bine, 

Tot spre bine năzuim 

Și-apoi patru ani... în fine... 

Ispășim. 

 

 

CONSTATARE 

Unul doarme că-i e somn, 

Altul doarme că e domn, 

Unul, predispus la drame, 

Ar dormi, dar îi e foame! 
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Rodica JEICAN 
 

 

EFECTE 

Orice medicament are  

Și reacții secundare, 

Unul singur nu produce, 

Este râsul măi amice. 

 

 

IUBIREA 

Amorul este o boală, 

Ideea pare nasoală, 

Te trântește drept în pat 

De ești tare înfocat. 

 

 

RUGĂ 

Lui Dumnezeu m-am rugat 

De dușmani să fiu scăpat, 

Peste-o lună m-am trezit 

De prieteni, că-s părăsit. 

 

 

DIALOG 

- Bei prea multă țuică tată! 

- Moare virusul măi fată, 

Decât să mor de-o gripă urâtă, 

Mai bine-ntr-o beție acută. 

 

 

CORONA VIRUSUL 

- Eu nu te văd agitat 

Pentru virusul ingrat! 

Crezi că peste boală treci? 

- Nu-mi pasă. Am loc de veci. 
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COMPORTAMENT 

Îmi zice un prieten sincer  

Că femeia e un înger, 

Dar să fii atent ce-i faci 

Poate scoate mii de draci… 

 

 

IUBIȚI ÎN PANDEMIE 

- Când faci treburi pentru tine 

Îți zboară gândul la mine? 

- Reflectez la sănătate, 

Zborurile-s anulate. 

 

 

ÎN CARANTINĂ 

Soțul iubitei e-acasă 

Încă de ieri după masă, 

Am mare durere de cap 

Că din dulap, nu știu cum scap. 

 

 

SĂRACA 

- Te iubesc,asta pot spune, 

Tu ești tot ce am pe lume! 

- Credeam că ești mai bogată, 

Plec să-mi caut altă fată! 

 

 

EVALUARE 

- Tu crezi Ioane că în rai 

Tot cu Ana o să stai? 

- Asta-ar însemna că raiul  

Este tot una cu iadul. 

 

 

ȘANTAJ 

- Ai făcut poze vre-odată 

Cu soția dezbrăcată? 

- N-am făcut că eu nu-s crai! 

- Atunci pe astea cât dai? 

 

 

SOȚII CEAUȘESCU 

- Avem ultima dorință frați, 

La Ierusalim să ne-îngropați! 

- Nu sperați așa ceva,  

N-aveți șansa de-a-învia. 
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Dumitru LOŞONŢI 
 

PLANUL PREŞEDINTELUI (PAS 

CU PAS) 

Voi face tărăboi mai mare 

Că-n ţară eu sunt Dumnezeu... 

Îi vântur de la guvernare 

Şi-mi pun din nou „guvernul meu”. 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ 

Oricând le-ai pune în balanţă 

Constaţi c-acelaşi lucru sunt 

Învăţământul la distanţă, 

Distanţă de învăţământ. 

 

 

MAI CONTEAZĂ O NOUĂ 

MINUNE? 

Cum noi minuni avem o mie, 

De-o vreme m-am cam întrebat: 

De ce n-ar fi legal să fie 

Şi doctorat prin plagiat? 

 

 

SĂ NE UNIM/URNIM LA VOT 

Să ne unim avem temei 

Şi-ar fi frumoasă sărbătoare 

Să îi putem urni pe cei 

Corupţi de sus, spre închisoare! 

 

 

POLITICĂ (CĂDEREA LUI 

PONTA) 

Politica o face strada; 

Când ea un pic se încălzeşte, 

Inconsistent, precum zăpada, 

Guvernu-ndată se topeşte. 
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Ioan MARINESCU-PUIU 
 

 

ACHIZIȚIE DE SCANNER 

Mi-am dorit s-o pot scana, 

Pe vecina mea cu nuri, 

Și mereu eu voi afla, 

Când mai intră în călduri. 

 

 

INGĂDUINȚĂ 

Ce mare mi-a fost șocul, 

Atunci când am aflat, 

Că m-a lovit norocul.. 

Dar nu m-am supărat. 

 

 

STĂPÂNIRE DE SINE 

Voi sta să treacă șocul, 

Că tare m-am mirat, 

Când m-a lovit norocul 

Și nu am ripostat. 

 

 

DE ZIUA LUI ISPAS 

Ce sărbători cu tentă tristă, 

Așa cum au decis mai marii, 

Un porc nu-l mai tăiem din listă, 

Că l-au tăiat veterinarii. 

 

 

VEȘTI ”BUNE” DE CRĂCIUN 

Mă uit cum vine iar Crăciunul, 

Cu prețuri ce-or sălta în creste 

Și se aude neagra veste, 

Cu băutura și tutunul. 

 

 



36 

 

DECIZIE DEZOLANTĂ 

Ce dacă vine iar Crăciunul, 

Cu așteptările din noi, 

De-o fi să vină Moșul,bunul, 

Îi spun să plece înapoi. 
 

 

SUB PAPUCUL SOȚIEI 

Vrând dictatura să-i răstoarne, 

Vecinul meu,un om anost, 

S-a hotărât s-o ia în coarne.. 

De care ea-i făcuse rost. 

  

 

SFÂRȘIT NEDORIT 

Nu e de compătimit, 

Dar așa e-ntotdeauna, 

C-a murit sărac-lipit.. 

De când s-a „lipit” de una. 

  

 

SECETA ȘI SETEA 

Cu crâșme-nchise de putere, 

E seceta ca o pedeapsă 

Și tot mai des le sare-o capsă, 

Consumatorilor de bere. 
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Doina MICLEA 
 

 

ROMÂNII LA O MASĂ GRATIS 

Toți se-nfruptă, fără piedici 

Și apoi ajung la medici! 

Chiar de varsă și îi doare, 

Merg și data viitoare! 

 

 

INTERVIU PENTRU MUNCĂ 

– Ai vreo calificare? 

Ea răspunde, scurt, că are; 

Dac-o-ntrebi ce știe face, 

Știe doar... să se dezbrace. 

 

 

CARTEA ȘI SCRIITORUL 

– Ai ajuns patron, măi vere, 

Cartea nu-ți făcea plăcere; 

Făcând școală-s lămurit 

C-am ajuns sărac lipit. 

 

 

UNUI PROFESOR PENSIONAR 

La cum te-mbraci, arăți așa 

De parc-ai suferi de boală 

Și este numai vina ta, 

Că ai făcut atâta școală. 

 

 

DORINȚA ROMÂNILOR UNIȚI 

S-a dus și toamna-n drum etern, 

Cad anotimpuri – frunze moarte; 

De-ar mai pica și-acest guvern, 

S-avem cu toții altă ”soarte”... 
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Marius-Lucian MICLEA 
 

 

PICTURĂ PE STICLĂ 

Pictură pe carton... sau lemn, 

Pe sticlă, chiar e un îndemn! 

Încep să mă închin umil, 

C-o văd... pe sticla de un kil. 

 

 

RELAȚIA PUTERE-POPOR 

Puterea-i mare bucurie 

Când vor s-ajungă-n vârful "oștii", 

Dar de popor nu vor să știe, 

Zicând de ei: "muncească proștii!" 

 

 

"MĂRȚIȘOR" DE IARNĂ 

Deși mai vine-o primăvară 

Ce ne-a găsit aproape goi, 

Speranțele ne vin de-afară… 

Și-atâta iarnă e în noi! 

 

 

AȘTEPTAREA MAJORITĂȚII 

S-a mai ratat o suspendare, 

Din criză încă nu ieșim, 

Scandaluri sunt la guvernare... 

Iar noi, noi cum ne revenim? 
 

HALAL DREPTATE PENTRU 

POPOR 

De-am fi în țară toți normali, 

În fața legii-am fi egali; 

La noi un prost sau un redus 

Ajunge, tot mereu, mai sus. 
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Zeno MILLEA 
 

Coronavirus – Istoric 

 

 La-nceput toți exegeții 

 Au pornit cu liliecii –  

 Consumați, acum un an, 

 În piața din Wuhan. 

 

 Mai apoi, tot în Wuhan, 

 Au găsit un trust baban 

 Unde-au fost, cică, produși 

 Enigmaticii viruși. 

 

 Care-au fost (făcuți?) scăpați, 

 Producând epidemie 

 Și apoi, ca apucați, 

 Provocând chiar pandemie. 

 

 Azi, cum am notat în carte, 

 Tot mai mulți titrați fac parte 

 Din cohorta celor care 

 Neagă drept de ființare 

 

 Noului Coronavirus, 

 Declarându-l ba intrus, 

 Ba produs de fragmentare 

 Din deșeuri celulare! 

 

 Asta-i important acum –  

 Că e virus sau deșeu? 

 Când bolnavii mor oricum 

 Și ajung în copârșeu?! 

 

 Nu există antidot 

 Și nici validat vaccin, 

 Ne-ajută doar Bunul Gott 

 Și vreun demodat vecin. 



40 

 

 Iar savanții cu renume 

 Bâjbâie la nesfârșit 

 Și se contrazic anume 

 Făr’ să fi desțelenit 

 

 Mai nimic din subiect: 

 Ne luptăm cu-n obiect 

 Fără chip și fără nume –  

 Care prăpădește-o lume! 

 

 Frică mi-e că la un veac 

 După gripa spaniolă 

 (Fostă și ea fără leac!) 

 Vom nota pe „banderolă”: 

 Mort de gripă chinezească! 

 (Dumnezeu să ne ferească!!!) 
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Gavril MOISA 

 

 
TURISTA 

Singură pe căi alpine 

Mi-a spus cu vocea tremurată: 

Că întâlnirea e de bine 

Şi am noroc, că-i ...măritată. 

 

 

FEMEIA 

Cum ruptă e din coasta mea 

Nu am de ce să fiu mirat, 

Că bea, fumează şi e rea 

Şi dacă vrea, e şi bărbat. 

 

 

CREDULUL 

Trăind o viaţă c-o soţie 

Spune de ea că-i ideală, 

El o iubeşte din prostie 

Iar ea, din dragoste-l înşală. 

 

 

CORANAVIRUSUL 

Preocupat de pandemie 

Un japonez, mai studios, 

Spune că zece dintr-o mie 

Îl ia şi prin pupat, în dos. 

 

 

ÎN PANDEMIE 

E toată lumea bulversată 

Că n-are un răspuns la toate, 

Dar într-un fel şi împăcată 

Că e cea mai rapidă moarte. 
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AMOR INVOLUNTAR 

Nu-i găsesc la nimeni vină 

Dar scandalul a fost mare, 

El, era în carantină 

Ea, era în... relaxare. 

 

 

CONSPIRAŢIE 

Şi astăzi, unii cu păcate 

Îi lucră pe-alţii pe la spate, 

Că viaţa însăşi ne învaţă 

Că-i mult mai greu s-o faci din faţă. 

 

 

LA BĂILE COJOCNA/CLUJ 

În lacul ca o saramură 

Cu gândul la Coronavirus, 

Am dat de o minune pură 

Ce m-a-ntrebat: Nu vrei un virus? 

 

 

NOUL POLITICIAN 

Atâta-i de cosmetizat 

Că dacă-l vezi, rămâi perplex, 

Că minte astăzi în Senat 

Cum ieri, minţea în... C.P.Ex. 

 

 

SATIRICONIŞTII 

Cu patruzeci de ani în carte 

Cu membri-aleşi şi noi mijloace, 

Duc epigrama mai departe 

Ţinându-se şi azi de... CIOACE. 
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Gheorghe MRAIŞTE-MOŢ 

 

 
MORAVURI 

Unii tineri se răsfață 

Cu nădragii rupți în față 

Și mă bucur, nu v-ascund, 

Mult, că nu li-s rupți și-n fund! 

 

 

FUMATUL 

Când fumezi câte-o țigară, 

Fumul aducând, din gură, 

Înăuntru, nu afară, 

Viciu e... de procedură! 

 

 

BĂTRÂNICA DE LA CROCO 

Se uita în punga goală, 

Parcă se uita în oală; 

Pe pungă scria Salut... 

Mama care v-o făcut! 

 

 

TREZIRE 

Spun, când mintea mi-este trează: 

Bate-o, Doamne, băutură, 

Păi când știu că dăunează, 

Pentru ce-o mai pun în gură? 

 

 

PRO ȘI CONTRA 

De o fată, chiar frumoasă, 

Când fumează tacticoasă, 

Mă feresc: e înțelept, 

N-aș vrea să mă tragă-n piept. 
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Gavril NECIU 

 
RUGA UNUI BĂTRAN DE ANUL 

NOU 

În Anul Nou cel care vine 

Nu vreau averi, nici chiar un zlot, 

Atât cer Doamne de la Tine: 

…Puterea de-a putea să pot! 

 

 

LA ANIVERSĂRILE ZILELOR 

NAȚIONALE  

Dacă la Parada Mare 

Vin Romanii an de an, 

Îi atrage izul tare 

…De fasole cu salam! 

 

 

DEBUTUL PANDEMIEI ÎN 

ROMÂNIA 

La-nceput de primăvară 

Când ies păpădiile 

A venit Covid-u-n țară 

Să culeagă viile? 

 

 

DACĂ… 

Dacă aveam un Prim Ministru 

Om priceput, pe-alocuri dur, 

Coronavirusul sinistru 

Făcea urgent stânga-mprejur! 

 

 

DEGRINGOLADA IN PANDEMIE 

Până au propus 

Măsurile toate 

Mulți bolnavi s-au dus 

În eternitate! 
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LUPTA ÎMPOTRIVA COVID-

ULUI 

Pentru a-și atinge scopul 

În război primii-au dat tonul, 

Medicii cu stetoscopul, 

Polițiștii cu bastonul! 

 

 

CORUPȚIA  IN PANDEMIE 

Cu pandemia grea, cumplită 

Ce a adus necazuri mari 

Ajuns-a omul să dea mită 

În criză chiar și la gropari! 

 

 

CONDIȚII GRELE DE MUNCĂ ÎN 

PANDEMIE 

Cu distanțarea asta mare, 

(Au hotărât cu mult curaj), 

Hoții mărunți de buzunare 

Să ceară bani pentru șomaj! 

 

 

PREFERINTE IN PANDEMIE 

Cum bântuie două sindroame 

Ce ii amenință perfid 

Românii mulți, în loc de foame 

Preferă moartea de Covid! 

 

MĂRTURISIREA UNUI 

PLAGIATOR 

Mi-au spus profesori mari în viață 

Cuvinte mari de-nvățătură 

Că „meseria nu se-nvață, 

Ci-ntotdeauna ea se fură”! 

 

CÂNEPA -  MEDICAMENT 

PSIHOTROP 

Vedem exemple cu suta, 

Pretutindeni an de an, 

Când bolnavi rău, duși cu pluta 

Sunt întorși iar la liman ! 
 

DĂINUIRE 

Dacă Bencei, poet de seamă 

S-a dus la optzeci de-ani etate, 

El va trăi prin epigramă 

De-a pururi în eternitate. 
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Radu PĂCURAR 
 

 

DIAGNOSTIC 

Ies mereu în evidență, 

Persuazivi sau chiar simpatici, 

Aer de condescendență... 

Poate proști asimptomatici  ! 

 

 

PAZĂ EXTREMĂ 

Cu masca pusă strâns pe suflet, 

Spălat pe mâini precum Pilat, 

Speriat de propriul meu răsuflet, 

Tresar ... HRISTOS A INVIAT  ! 

 

 

HIBERNALĂ 

E ger de-mi îngheață tunica 

Iar frigul mă taie la șale, 

Pe sobă îngheață pisica… 

Dați drumu’-ncălzirii globale ! 

 

 

MOBILIZARE  

Tot publicul însuflețit, 

Scandează-ntruna ”Haide U !” : 

Nu-s greu românii de pornit - 

Doar fanii ...  jucătorii, nu ! 

 

 

ÎNDOIALĂ 

De-ăst COVID, eu chibzuiesc, 

Azi în vremuri de tumult, 

Sigur ne e chinezesc... 

Că s-ar fi stricat de mult! 
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ATENȚIONARE DE VREME 

GREA 

Se dezlănțuie infernul 

Iar prognoza este clară, 

Avizat e și guvernul – 

Roșu cod de … jaf de țară! 

 
 
IARNA LA BLOC 

Stau și sper, 

Când tot tremur, 

Că e ger… 

Nu cutremur ! 

 

 

IARNA COPILĂRIEI LA BLOC 

În iarna friguroasă 

O cameră-n tenebră 

Adună-ntreaga casă 

Pe lângă cei cu febră! 
 
 

STRĂMUTARE 

Descumpănit și făr-un țel 

În iad se mută, cu soția, 

Că e mai ieftin pentru el 

La iarnă, gigacaloria ! 
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Horea PRODAN 
 

AȘA VĂ TREBUIE! 

L-ați ales fi'ndcă v-a spus, 

El, silabisind ca-n școală: 

"România cea NORMAAALĂ" 

E când stă cu fundu-n sus. 

 

 

NOUL VIRUS ATACĂ DOAR 

BĂTRÂNII 

(Sfat pentru guvern) 

Vreți pensionari în minus? 

Faceți o extensie: 

Prindeți un coronavirus 

Și-l băgați în pensie. 

 

 

PENSIONARI, PĂZIȚI-VĂ! 

De e iarnă, de e vară, 

Ne tratează ca pe muște; 

De-om scăpa, în primăvară, 

Ăștia cred c-o să ne-mpuște! 

 

 

ÎN FAMILIE 

Dup-o ceartă cam fierbinte, 

O concluzie mai dură: 

Soacra-i cea mai tare-n gură, 

Chit că n-are niciun dinte. 

 

 

AUTOEPITAF 

Nu vreau pe crucea mea să scrie 

Nici c-am fost bun și de-omenie, 

Nici c-am fost rău sau c-am fost prost, 

Ci doar c-am fost. 
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Mihai TEOGNOSTE 
 

 

STARE DE URGENŢĂ 
Mai nou mă duc mai abitir 

Pe la ai mei din cimitir, 

Să am, de amintiri din torbă, 

Cu cine să mai stau de vorbă. 

 

 

VIZA SUA 

azi spre Lumea Nouă 

Visată toată viaţa mea 

Ieri mă chemară să mi-o dea, 

Da-n izoletă m-au băgat 

Că prea febril i-am refuzat. 

 

 

O MÂNĂ SPALĂ PE ALTA 

Vorba veche-aşa ne zice, 

Şi momentul e propice, 

Pentru virusaţi e bine. 

Dar la DNA mai ţine? 

 

 

VICTIME COLATERALE 

Acest nou monstru de COVID 

Şi-n amintiri ne face-un vid, 

Uităm de vin, pelin, pălincă … 

Dar şi de infinitul Dincă? 

 

 

CELEBRITATEA 

 Nigrim 

Aşa ceva n-ai câştigat 

Că-l concurai pe Cincinat, 

Ci, (e şi-un bine-n orice rău!) 

Că eşti pur sânge de Buzău. 
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ALTRUISM CONFRĂŢESC 

Chiar dacă funia o-aveam, 

Dar şi-un gând de psihiatrie, 

S-ajung mai sus mai zăboveam, 

Îi las pe alţii-ntâi să fie! 

 

 

ANTONIME 

Locomotiva cale-ngustă 

Era cea zisă Mocăniţă, 

Dar, când vorbim de cea cu fustă, 

E cale largă la guriţă. 

 

 

AMBIGUITATE OMONIMĂ 

De munţi abia mi-aduc aminte, 

Da-n suflet tot mai port o schiţă 

De-o mândră, pufăind cuminte, 

O preafocoasă Mocăniţă. 

 

 

NAŞTERI 

Mocanii îşi păzesc oiţa 

De când se naşte, mieluşea, 

Cum au păzit şi Mioriţa, 

Ca trei păstori urmând o stea! 

 

 

VIAŢA BATE FILMUL 

Pe străzile pustii şi goale, 

În viaţa noastră, din păcate, 

Şi filme vechi sunt actuale, 

Precum « Cu mâinile curate ». 

 

 

TESTE P.C.R. PENTRU 

VÂRSTNICI 

Cu ele tocmai importate 

Apare-un nou sfat ce combate 

Mai eficace-acest COVID: 

Păstraţi carnetul de partid! 

 
 

REVOLUŢIONARI 

Cu ăi făcuţi doar din plaivas, 

Noi (ăştia «coro») semănăm 

Că, zilnic de ne numărăm, 

Puţini am fost, mulţi am rămas. 
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EVRIKA! 
Careu de Ștefan CIOCIANU 

Cenaclul SATIRICON – Cluj-Napoca 
 

 
ORIZONTAL: 1) UN CORP... – 
...SCUFUNDAT ÎNTR-UN LICHID... 2) ...ESTE 
ÎMPINS DE JOS ÎN SUS... 3) ...CU O FORŢĂ 
(!)... – ...EGALĂ CU GREUTATEA 
VOLUMULUI... 4) ...DE LICHID DEZLOCUIT 
– Este om de acţiune, dintr-o bucată. 5) 
Stop cadru… la vânătoare – Mic şi mare. 6) 
Întâiul cardinal de la curtea REGELUI 
SOARE – Ocupat cu concursul – Belele cu 
mândruţa! 7) Părinte de copil alintat. 8) 
Pisat cu meliţa după ce a fost la o muiere – 
Scene clasice cu gladiatori. 9) Face 
tratamente cu înţepături. 10) Sol minor.  
VERTICAL: 1) Oameni pierduţi pentru 
societate. 2) Căzute în dizgraţie – Surâsul 
Fortunei. 3) Trag cu dreptul – Palmă 
muncită de țăran. 4) Cunoscut 
reprezentant al JUNIMII – Asta suferă în 
tăcere. 5) Pământean de-al nostru. 6) 
Înscris de la început pentru păstrarea 
egalităţii (var.) – A reuşi la admitere cu 
oarecare greutate. 7) Diplomat de mică 
anvergură (pl.) – Îţi spune tot ce te doare. 
8) Permanent natural – Ascund arme albe. 
9) Femeie avută – Inele etalate la o toaletă 
mai veche. 10) La nevoie se cunoaşte (pl.) 
– Un tip indiferent. 
 
Dicţionar: ISO. 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9  S A T I R I C O N 

10           
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GÂNDURI SPRE CLUJ 

 

De ce mă simt apropiat de Cluj, 

Eu, un muntean făcut oltean politic? 

I-a tot făcut bunicii mele sluj, 

Bunicul ce-n amor era prolific. 

 

De-aici Mîndruţă – nume ardelean, 

De-aici un calm supus la disperare, 

Nu-s dincolo de Olt, să fiu oltean, 

Nu ştiu pe cine-n cotul meu îl doare. 

 

Şi mă gândesc la Cluj ca la Napoca, 

*“Satiriconul ”  e reprezentant, 

Umorul epigramei este moca, 

Unii ţâfnoşi nu ştiu că e riscant 

 

Să creadă epigramei că-i pun coarne 

Şi-apoi să o apuce ca pe-un taur, 

La busturile lor încep să toarne, 

Că-i primăvară şi-a-nflorit un laur. 

 

Ce-i epigrama? Toată lumea ştie! 

“Satiriconul” e frumos şi-ntreg, 

Dar unde-s mulţi, se poate să mai fie 

Unii care pe alţii nu-nţeleg. 

 

Dau un material tot scris de mână 

Şi-apoi întreabă ritmic : „Când revista”? 

De parcă epigrama-ar fi stăpâna 

Şi tehnoredactarea – arivista… 

 

Apar până la urmă în cuprinsuri, 

Dar tot se plâng, că n-ar avea portrete, 

Aşa se-ntâmplă la concurs de miss-uri, 

Când umbra-i mai frumoasă pe perete. 

 

Vreau să văd Clujul iar de pe Feleac, 

Să-i dăm iar răutăţii omenia, 

Surâsul permanent este un fleac, 

Epigramiştii ştiu ce-i armonia. 

 

Şi-apoi, ei cei mai tari peste umor, 

Peste umor pe rime, se-nţelege, 

De Cluj, cu epigrama e uşor 

Pe toţi în nemurire să ne lege. 

                    

*Asociaţia Epigramiştilor Clujeni    

 

                 CONSTANTIN MÎNDRUŢĂ 
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IN MEMORIAN: 

PROF. AUREL BUZGĂU 

 

 
 

-Data şi locul naşterii: 29.04.1943- 10.12 

2020  Deva, jud. Hunedoara 

-Domiciliul actual: Cluj- Napoca 

-Studii: Facultatea de Filologie, UBB Cluj- 

Napoca 

-Profesia: profesor de limba şi literatura 

română 

-Membru al Cenaclului epigramiştilor 

clujeni Satiricon(1984) şi membru 

fondator al UER(1990). 

-A publicat în ziarul judeţean Făclia, în 

revista Epigrama şi în alte reviste de profil        

din ţară şi Republica Moldova. 

-Este prezent în peste 30 de antologii ale 

UER. 

-Volum de autor:  

Catrene cu justificare(epigrame), Editura 

Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca , 

2013; 

Povești de la Blăjoaia, Editura Napoca 

Star, Cluj-Napoca,2013; 

Copii păduri, Editura Napoca Star, Cluj-

Napoca,2014. 

-Între anii 1995- 2016, aorganizat 

Festivalul interjudeţean de umor şcolar,, 

Ora hazului”. 

 ,,AUREL BUZGĂU a fost 

filologul cenaclului, un om ales, bland, 

bun, cald și prietenos, veșnic cu un 

zâmbet pe buze și deosebit de sociabil.Un 

om corect, exigent cu colegii și cu sine 

însuși. O cărămidă trainică a unui 

cenaclu apreciat și de tradiție în urbea de 

pe Someș.”Omagiu și onor! 

     

    

 Gavril MOISA 
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PROFESORUL 

Te-ai dus pe urma celorlalți 

Chemați la Tatăl cel Ceresc, 

Să-alcătuiești cu alți confrați 

SATIRICONUL pământesc. 

          Gavril MOISA 
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,,SATIRICONI” - ANIVERSAȚI 
       SĂRBĂTORIȚI ÎN 05.10 2020 

 

 

 

 
 

EUGEN ALBU - 80 

ELECTORALĂ 

A cerut a fi schimbat 

În această adunare, 

Și colegii l-au votat 

Președinte de Onoare. 

 

 
 

SILVIA POPESCU - 80 

PROFESOARA 

A venit precum o zână 

Ca o muză-n poezie 

Și-n Cenaclu-o să rămână 

Secretară pe...vecie. 

 

 
 

ION-PUIU MARINESCU – 80 

SCRIITORUL UMORIST 

Cum Umoru-l are-n fire 

Chiar dacă-i stăpân pe velă 

Următoarea întâlnire... 

El ne-a dat-o la... Capelă!  
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MARIUS-LUCIAN MICLEA – 35 

ARTISTUL 

Pozează într-un om de artă 

Și-i încă-al mamei brav fecior, 

Iar după felul cum se poartă 

Cred c-are și un... viitor. 

 

Gavril MOISA 

 

AUREL CHIRA – 80 

OPTIMISTUL 

A-nceput, demult, durere 

Prin organe să acuze 

Și-i cu stenturi în artere… 

Și cu zâmbetul pe buze 

 

Petru-Ioan GÂRDA



57 

CUPRINS 

 

Satiriconul în... pandemie.............................4 

Eugen ALBU .....................................................6 

Dan BĂGĂREAN ..............................................8  

Emil Felician BODEA .......................................9 

Aurel BUZGĂU ............................................. 10 

Aurel CHIRA .................................................. 12 

Ștefan CIOCIANU ......................................... 14 

Gheorghe CIREAP ........................................ 16 

Octavian CORDOŞ ....................................... 18 

Grigore COTUL …………………………………. 20 

Eugen COŢA ................................................. 22 

Vasile B. GĂDĂLIN ....................................... 24 

Petru-Ioan GÂRDA ....................................... 26 

Gabriela-Genţiana GROZA.......................... 28 

Maria IONIŢĂ ............................................... 30 

Rodica JEICAN .............................................. 32 

Dumitru LOŞONŢI ........................................ 34 

Ioan MARINESCU-PUIU .............................. 35 

Doina MICLEA .............................................. 37 

Marius-Lucian MICLEA ................................ 38 

Zeno MILLEA ................................................ 39 

Gavril MOISA ................................................ 41 

Gheorghe MRAIŞTE-MOŢ ........................... 43 

Gavril NECIU ................................................. 44 

Radu PĂCURAR ............................................ 46 

Horea PRODAN ............................................ 48 

Mihai TEOGNOSTE ...................................... 49 

Evrika!....................................................51 
Gânduri spre Cluj...................................52 
In memoriam - prof. Aurel Buzgău........53 
"Satiriconi" aniversați............................55 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



58 

Cu mască... 

 
...fără mască 
 
 


