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SĂRBĂTORIȚII SPECIALI DIN 2021 

 

 

Cotul Grigore - 45 

Moisa Gavril - 70 

Mraişte Gheorghe - 80 

Neciu Gavril - 75 

 

Tuturor, La mulți ani! 

 

 

 

 

VÂRSTA  SATIRICONIŞTILOR 

Că sunt de „luni”, de „joi”, de „vineri”, 

Îi văd - aşa-s mai toţi românii - 

Zburdalnici precum sunt cei tineri 

Şi înţelepţi precum bătrânii. 

 

Petru-Ioan Gârda 
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SATIRICONUL  

MERGE MAI DEPARTE 

 

 
 

Am parcurs și al doilea an de 

pandemie, fără victime Covid. Ne-am întâlnit 

când am putut, câți am putut, pe unde am 

putut și am dus mai departe flacăra aprinsă de 

înaintași. Vom pleca unii, vor veni alții, dar 

vom respecta tradiția tipăririi caietului. Mai 

mult, visăm la o revistă, trimestrială, 

deocamdată.  

În 2021 am fost nevoiți, din nou, să 

ținem Festivalul Eterna Epigramă doar online, 

dar în 2022  revenim la normal. 

Făclia a continuat să ne publice 

cioacele, cu generozitate sporită, dedicându-

ne o dat pe lună, câte o pagină întreagă. Este 

dovada că cititori ziarului, ne urmăresc și ne 

gustă epigramele. Mai mult, le cer. 

Am continuat, prin bunăvoința 

secretarului Grigore Cotul, publicarea pe site-

ul nostru, www.satiricon.ro, al cărui creator și 

administrator este, a cioacelor.  

Tot acolo avem la dispoziție 

calendarul evenimentelor, succesele 

epigramiștilor clujeni, articole de specialitate 

și alte informații utile.  

Numărul cioacelor pentru fiecare 

satiriconist depinde este în funcție de numărul 

celor trimise lunar spre publicare, sperăm să 

nu existe supărări. 

Satiricon merge mai departe. 

Eterna Epigramă merge mai departe. 

Caietul merge mai departe. 

 

Petru-Ioan Gârda 
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Eugen ALBU 

 

Deoarece Caietul 2021 apare în 2022, 

an în care, din păcate, l-am pierdut pe marele 

epigramist Eugen Albu, cel care a fost 

membru al Asociaţiei SATIRICON a 

Epigramiștilor Clujeni din 1987, președinte în 

perioada ianuarie 2013 - octombrie 2020, apoi 

președinte de onoare până la trecerea în lumea 

celor drepţi, la 23.01.2022 

Eugen Albu s-a născut în localitatea 

Geoagiu de Sus la 27.04.1940. 

 A făcut excepționale servicii 

Satiriconului, Clujului, epigramei și umorului, 

în general, prin calitatea epigramelor, mereu 

premiate la concursuri, participarea la 

emisiuni de radio și televiziune, articole în 

ziare, spectacole cu public. 

A fost unul dintre cei mai buni 

epigramiști din țară, având un talent 

extraordinar în a compune epigrame, dar și în 

a le prezenta publicului, cu zâmbetul său unic, 

public de la care primea întotdeauna aplauze 

la scenă deschisă. 

 Şi-a iubit foarte mult familia, 

neexistând şedinţă de cenaclu la care să nu 

pomenească de soţia Doina şi de fiica Bianca. 

A fost cel mai premiat epigramist 

clujean și, ani de-a rândul, cel mai premiat din 

țară. 

Dotat cu o inteligență sclipitoare și cu 

ironie fină, niciodată răutăcioasă, avea replici 

spontane, în versuri sau nu. Nu întâmplător, l-

am văzut adeseori în compania unor 

reprezentanți ai elitei intelectuale clujene. 

Multe dintre epigramele sale au intrat 

în folclor. 

Pentru lumea epigramei lasă o 

moștenire imensă, nu numai prin cele 16 cărți 

de autor, prin zecile culegeri la care a 

contribuit, ci și prin textele care circulă oral 
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sau pe Internet. E suficient să scrii Eugen 

Albu pe Google pentru a avea acces la o bună 

parte din opera maestrului, chiar dacă, 

personal, nu a încărcat nimic. 

Sperăm că, sub influența operei sale, 

lumea este un pic mai bună și mai dreaptă. 

Este speranța care ne îndeamnă să scriem și pe 

noi, discipoli sau epigoni. 

 

Petru-Ioan Gârda 

 

 

 

Epigrame semnate Eugen Albu: 

 

SFÂRŞIT DE TOAMNĂ 

Aştept zăpada iar să cadă, 

Căci iarna iat-a şi-nceput, 

Se văd şi oameni de zăpadă, 

Că de nimic am tot văzut. 

 

MIE 

De când mănânc doar coji de pâine, 

Am sentimentul că sunt câine 

Şi consultat, un psihiatru, 

S-a şi mirat ce bine latru. 

 

SOŢIEI 

Te văd în fiecare zi, 

Izvor de bucurie; 

Şi, Doamne, cum te-aş mai iubi, 

De nu mi-ai fi soţie! 

 

SCRISOARE DIN PUŞCĂRIE 

Chiar dacă nu mai poţi să furi, 

Aici toţi şefii-s răi şi duri, 

Îţi dau picioare-n fund şi zbiară, 

Dar tot mai bine-i ca afară. 

 

ARDELENEASCĂ 

Când m-am dus la cătănie 

Am fost zis către Mărie: 

Io mă duc, rămâi cu bine! 

Şi-a rămas… dar nu cu mine. 

 

PLÂNGERE LA POLIŢIE 

Deja-s doi ani în vara asta 

De când mi-a dispărut nevasta 

Şi-am vrut s-anunţ, de-aproape o lună, 

Dar graba, m-am gândit, nu-i bună. 

 

CERERE ÎN CĂSĂTORIE 

Am bani, o vilă cu piscină, 

Buticuri, trei apartamente, 

Un "Volvo" nou pe motorină... 

Mi-ajung aceste sentimente. 
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PERPETUUM MOBILE 

Am alergat atâţia ani 

Cu sănătatea după bani, 

Iar astăzi, când mă lasă toate, 

Cu banii după sănătate. 

 

DE IGNAT 

De sărbători am vrut să tai 

Un porc frumos cum altul nu-i, 

Însă vecinul meu Mihai 

Nu m-a lăsat. E porcul lui! 

 

CERC VICIOS 

Mi-am cumpărat, ca orice om, 

Și eu un brad mai mititel, 

Dar nu am ce să pun sub pom... 

C-am dat toţi banii pentru el! 

 

SOŢIEI DE REVELION 

Ţi-ai cumpărat de Revelion, 

De parcă-n curte-ţi plouă lei, 

Pantofi de peste-un milion... 

Să-ţi bagi picioarele în ei! 

 

MOŞ NICOLAE 

Eu pe Moșul ăsta m-am 

Supărat, dar rău de tot, 

Că mi-am pus pantofii-n geam... 

Și-a plecat cu ei cu tot! 

 

AMINTIRI DE FAMILIE 

Privindu-mi soaţa-n câte-o poză 

Din tinereţe, tare-mi place, 

Că n-avea riduri, nici scleroză, 

Dar mai ales că-n poză tace. 

 

JUSTIŢIA ROMÂNĂ 

În justiţie, se pare, 

Proba cea mai bună-i şpaga, 

Că mă-ntreb ce rost mai are 

Tribunalul de la Haga? 

 

AUTOEPITAF 

Am fost, în viaţă, mort de beat, 

Adesea, mort după vreo fată, 

Chiar mort de dor, fiind plecat, 

Dar ca acuma, niciodată. 

 

EVOLUŢIE 

Mă plângeam unei vecine 

Ca holtei, că–i vai de mine. 

Azi, când duc o viaţă-n doi, 

S-a schimbat… e vai de noi! 
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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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SĂ FIM CINSTIȚI... 

Cum s-o supăr pe consoartă   

Când nu-mi place haleala?  

Mai bine mâna pun pe toartă 

Golind în budă oala!!.. 

 

CONVINGERE...  

Amanta mea-i fermecătoare! 

De-o rară bunătate, jună... 

E darnică și simțitoare...  

Ca ea, doar mă-sa e mai bună!... 

 

AMINTIRI CU ILIE NĂSTASE… 

În mândra carte-a vieții mele, 

Acest capitol e de 10!... 

Nici Tăriceanu, la inele, 

Nici Borcea, nu mă poate-ntrece!... 

 

FLORILE DĂUNEAZĂ... 

Când nevastă-sa l-a prins 

Cu amanta sexy-hot, 

Doar c-o floare l-a atins: 

Și-aia cu ghiveci cu tot!... 

 

S-AU ÎNTORS OLIMPICII DE LA 

BEIJING... 

Olimpiada fu geroasă!.. 

Voi, dragi români, ați pătimit... 

Iar de medalii cui îi pasă?! 

Bine că-n țară v-au primit!... 

 

BATEM ÎN LEMN... 

- Alergi în viață și te zbați, 

Zicea un tip cam plin de sine... 

"Nevasta dacă nu ți-o bați, 

Te bate, sigur, ea pe tine!" 

 

UNUI GINERE ASCULTĂTOR... 

Comițând un accident, 

A cerut spășit, clemență... 

"Am condus încet, prudent, 

Sub a soacrei influență!... 

 

SE SPARIE GÂNDUL... 

Războiul e nasol cu "bagabonții", 

Cu bombe sau cu foc de mortieră! 

Că-i tremură la om pe el chiloții 

Și dinții amplasați pe noptieră!... 

 

REGRETE ZADARNICE... 

În tinerețe-am cunoscut 

Fetițe dulci, precum șerbetul!  

Mai bine nu m-aș fi născut...  

Și nu aflam ce-i diabetul! 
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Emil Felician BODEA 

 

ULTIMA DORINȚĂ 

Aș vrea să-mi cânte, o fanfară, 

Când plouă foarte mult afară... 

Dar nu în haine negre, ude 

Și nici înconjurat de rude. 

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

Cum rectificăm Bugetul, 

Facem o concesie... 

O să suspendăm Parchetul 

Şi-o să punem gresie. 

 

MAREA UNIRE 

Fetele de prin parcare 

Spun că e Globalizare. 

Cele care stau la zdup 

Cred că e doar sex în grup. 

 

MUNCA LA NEGRU 

M-a angajat de Sărbători 

Dar, ieri, m-a scos rapid pe ușă. 

Purtam cercei cam mărișori 

Ce zornăiau... ca o cătușă. 

 

DIVORȚUL 

Cum am ieșit din căsnicie 

M-am deșteptat nițel, la țanc: 

Nimic nu-nseamnă o hârtie... 

Iubitul ei avea... un teanc! 

 

PUNCTE DE VEDERE 

Când treceam pe la vecina 

Mă vedeau vecinii, toți, 

Dar, când mi-au furat mașina, 

Nimeni nu-i văzu pe hoți. 

 

GLOBALIZARE 

De două mii de ani, încoace, 

Când dictatorii lumii latră, 

Purtăm o luptă, pentru pace, 

De nu stă piatră lângă piatră. 
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Aurel CHIRA 

 

 

ÎN CĂUTARE DE VOTANŢI  

Nişte “hiene” zâmbitoare,  

Îi vezi la munte şi la mare,  

Cum vor să-i facă pe toţi fraţi,  

Ei, care-s gunoieri... pătaţi.  

 

FABULĂ  

Născuţi din iepe şi măgari,  

Foşti securişti cu funcţii tari,  

Deşi se cred a fi “panţâri”,  

Ei sunt doar niște bieți... “catâri”.  

 

VACANŢĂ ELECTORALĂ  

În loc să-şi vadă de vacanţă,  

Cei din Partidul consacrat,  

Întreagă ziua dau din clanţă…  

Ca “lupii”-n foame s-au muşcat.  

 

ALEGERI ANTICIPATE DUPĂ VACANŢĂ  

Un “leneş” ce-i mai mult în pom,  

Epigramist cu poante-n dar,  

Cum parcă seamănă c-un om,  

L-am vrea a fi parlamentar. 

 

BĂTRÂNI DE CLUJ (madrigal)  

Centre pentru vârsta-a “triia”,  

Sunt un lucru oportun;  

Mulţumim că Primăria,  

Ne-a creat un trai mai bun.  

 

OCTOGENAR  

La femei nu simt chemare,  

Nu mai beau şi nici nu cânt… 

Astea-s o minune mare,  

Pot să candidez ca sfânt. 
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CADOU 

I-am adus nevestii-n dar, 

O agendă-calendar 

Și pe loc mi-a însemnat, 

Sarcinile de... bărbat. 

 

UNUIA CE-I PLACE SĂ URCE ÎN POM 

Cu Loganul la urat, 

La amici a colindat; 

Dup-o ţuică, doar e om... 

S-a trezit cu el în pom. 

 

COMANDĂ NEONORATĂ 

S-a modernizat „cu coșu”, 

Merg livrări on-line din greu. 

- Să-mi aduci, i-am scris la Moșu’, 

Ce n-ai tu și n-am nici eu. 

 

SORCOVA 

Din bătrâni se povestește, 

Că la anu´ se-noiește... 

Îmi convine, vorba e: 

Dar cu cine și cu ce? 

 

PRIMĂVARĂ 

Lângă bloc trei ghiocei, 

Au ţâşnit ca nişte boabe 

De orez, ca vai de ei, 

Lâng-un câine în trei labe. 

 

PANICĂ ŞI DORINŢĂ 

Să-mi pun ceva în rezervor, 

La mândra mea să pot să zbor... 

Eu m-aș grăbi d-am prea mulţi ani, 

Şi de benzină am doi bani... 

 

SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 

Şi colind şi pluguşor… 

Bucuros de-acest event, 

Capra o găsesc uşor, 

Boii, tot în Parlament. 

 

PRUDENŢĂ 

Când boierii nu-s acasă, 

Hoţii colindă prin casă, 

Aşa c-ar fi cel mai bine, 

Să petreci numai la tine. 

  

NOSTALGIC 

Anu-acesta de Crăciun, 

Statul nu-i dă nimic bun. 

A făcut atac de bilă, 

Şi-l vrea iar pe Moş Gerilă. 
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CRĂCIUN ROMÂNESC 

Cu orez de la chinezi 

Și cu porcul din U.E., 

Varză, cât ochii vezi, 

Gata sunt sarmalele. 

 

REPROŞ 

Cerui toată “gama” Recaş, 

Să-mi aduci de Sfântu´ Ion, 

Greceştile le-ncurcaş´, 

Că mi-ai adus “omicron”. 

 

DORINŢĂ DE SĂRBĂTORI 

Premierul cel erou 

Vrea o veste minunată, 

Să iasă bugetul nou, 

De Crăciun, de astă dată. 

 

DAR ELECTORAL SPECIAL 

Și în anul care vine, 

Toți primarii-or duce-o, 

Căci Partidu´ le-a promis, 

Nişte pensii ca de vis. 

 

ZOO-PARLAMENT 

În şedinţa de-Anul Nou, 

A răgit strident un bou, 

Cu o botniţă la ea, 

A lătrat şi o căţea. 

 

URARE DIN INIMĂ 

Ştii că doctorul mi-a zis, 

C-alcoolu-i interzis!... 

Beau în sănătatea ta, 

Şi o stric, sigur, pe-a mea! 

 

MOŞ “LGBT” ? 

O dilemă ce-I cu miez... 

Cum din şolduri face-o fiţă, 

Nu pot să realizez, 

De-i Crăciun ori... Crăciuniţă. 
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Ștefan CIOCIANU 

 

 

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, fin’că are,  

Slavă Domnului, wi-fi!  

 

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. 

 

EGALITARISM... ESTIVAL  

Înhăţând avid friptură  

Zise grasul cu tupeu:  

„Ce te vaieţi, slăbătură?!  

Doară vezi: la tăţ’ ni-i greu!”  

 

POLITICIANUL (definiţie epigramatică) 

Cârcotaşul consecvent,  

Omul frazelor prolixe,  

Care are permanent  

Două-trei idei... dar fixe!  
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POLITICIENII LA MARE  

Vor maşini cu girofar  

Cei cu funcţiile ’nalte...  

De acord cu asta, dar  

Numai dacă vin să-i salte!  

 

PARLAMENTARII ÎN VACANŢĂ  

Aleşii noştri cei semeţi  

Se află zilnic în pericol:  

Dorind să fie şi glumeţi,  

Se umplu jalnic de... ridicol 

 

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. 

 

VACANȚĂ 

În pandemie-a fost la mare 

Şi-a stat ca prostul doar pe mal, 

S-aştepte - cum scria-n ziare - 

Un ultim val. 

 

EARLY BOOKING 

Ca să scap de-a soacrei clanţă, 

I-am propus, galant, vacanţă: 

Tour Eiffel, sejur de vis 

Şi mult verde... de Paris. 

 

LA MARE... 

...A intrat o divă-n apă, 

Iar bărbaţii - cum li-i felul - 

S-au temut că o să-nceapă 

A se ridica... nivelul. 
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VACANŢĂ LA MARE 

M-am dus pe litoralul românesc – 

Un demn urmaş al scumpei noastre Dacii – 

Că n-am dorit defel să mă-ntâlnesc, 

La greci sau la bulgari... cu toţi săracii! 

 

1 DECEMBRIE 

De această zi măreaţă, 

Ca în fiecare an, 

Au ieșit românii-n piaţă... 

Să se bată pe ciolan! 

 

DE SFÂNTUL NICOLAE... 

...Să pui o gheată-n așteptare 

E doar un obicei caduc, 

Instaurat de Coana Mare, 

Ca să te ţină sub papuc! 

 

SPORTURI DE IARNĂ 

Am dus-o joi la patinoar 

Și - fără pic de zeflemea - 

De-atunci mai are soacra doar 

Un dinte... împotriva mea. 

 

DARUL JUNEI PENTRU CRĂCIUN 

- Moșule, ce tânăr ești, 

Hai la mine, uită chinul: 

Vrei o noapte ca-n povești? 

Lasă bradul, dă-mi doar PIN-ul... 
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Gheorghe CIREAP 

 

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!  

 

O POSIBILĂ CONCLUZIE  

Atunci când prea mă tânguiam,  

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! 

 

TOTUL SE PLĂTEȘTE  

Profesorii vor fi acei  

Ce vor plăti cu disperare,  

Când foștii lor învățăcei  

Vor fi 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!  
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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! 

 

RENUNȚĂRI… ESTIVALE  

Din cauze financiare,  

Vacanța nu mi-o fac la mare;  

Așa cum mi-a prescris ursita,  

Rămân acasă cu… ispita! 

 

AVERTISMENT  

Stând pe malul unui lac,  

Multora le ești pe plac;  

Dacă ești alunecoasă,  

Niște pești te trag în… plasă!  

 

OPȚIUNE  

Se fac excese-n desfătare,  

Atât la munte, cât la mare;  

Eu, în sezonul estival,  

Voi sta, echilibrat, la… deal! 

  

DOCTORI ÎN TURISM  

Au demonstrat, cu prisosință,  

Chiar în sezonul estival,  

Că ei sunt doctori în știință,  

Dar și-n turism… electoral! 

 

PARLAMENTARI DEVOTAȚI  

Ei muncesc de la distanță,  

Se dedică nației,  

Amendat-au, în vacanță,  

Legea... gravitației!  

 

VACANȚĂ DE DOCUMENTARE 

Constată, în vacanța mare,  

Că prețurile-s în urcare;  

Și-atunci regretă, evident,  

Cantina de la... Parlament!  

 

UNUI PARLAMENTAR HARNIC  

Prin hărnicie-i renumit;  

Chiar și-n vacanță, toată vara,  

Muncind din greu a reușit  

Să satisfacă… secretara!  
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VACANȚE PARLAMENTARE 

Vacanțele sunt pauze  

Când pot să doarmă liniștiți  

Și, sigur, nu vor fi treziți  

Prin ghionturi sau aplauze! 

 

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! 

 

INCOMPATIBILITĂȚI 

Când am văzut cât costă masa 

Și cheltuielile cu casa, 

Și locurile de parcare, 

Mi s-a făcut un... rău de mare! 

 

ECHITATE ESTIVALĂ 

Așa cum s-a promis, la mare 

Nici urmă nu-i de segregare; 

Doar unii dintre vaccinați 

Vor sta în vile… separați! 

 

VACANȚĂ LA MARE 

La țărm de mare, în popas, 

Sunt mulți ce-i care trag… pe nas, 

Și - să le treacă de urât - 

Mai trag, apoi, direct pe gât! 

 

CULTUL… SĂRBĂTORILOR 

Rând pe rând la coș se-aruncă 

Sărbătorile „prin muncă”; 

Transformăm în sărbătoare 

Orice zi ce-i… lucrătoare! 

 

UNDE NI-S COLINDĂTORII? 

A furat, dar n-o să-l prindă, 

Chiar de s-ar porni asaltul, 

C-a-nvățat cum se colindă… 

De la un partid la altul! 
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Octavian CORDOŞ 

 

 

 

 

DUPĂ EPIDEMIE  

Este bine să se știe,  

Mai ales de cei naivi,  

Că după epidemie,  

Mulți vor fi tot negativi.  

 

MASCA OBLIGATORIE  

Noua lege ne îmbie  

Să umblăm cu mască toți,  

Astfel că nu se mai știe  

Care dintre noi sunt hoți.  

 

EFECTELE VACCINULUI  

Virusul nu ne-a lăsat  

Să ne întâlnim trupește, 

Dar vaccinul ne-a legat  

Mult mai tare… sufletește. 

 

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 fiind 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.  
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SATISFACȚIE  

Mulți elevi s-au bucurat  

De această circumstanță,  

Căci demult ei și-au visat  

Școala cât mai la distanță.  

 

LA MARE  

Stau la plajă și nămol  

Oameni dornici de natură;  

Unii sunt cu trupul gol,  

Alții-s plini de băutură. 

  

EMANCIPAREA FEMEII  

S-a modernizat madam,  

Și acum e farmec pur:  

De la COASTA LUI ADAM,  

Azi, la COASTA DE AZUR. 

 

VACANȚĂ PARLAMENTARĂ  

Un parlamentar trăiește  

O vacanță ce-i binară:  

Una, când mereu chiulește,  

Alta, zis “parlamentară”.  

 

VACANȚĂ DE TOȚI DORITĂ  

Vacanța lor parlamentară  

Apreciată e de toți,  

Că-n timpul ăsta n-o s-apară  

Noi legi ce-i apără pe hoți.  

 

VACANȚĂ ÎN LOC DE CONCEDIU  

La ei, concediul e numit  

Vacanță - și parlamentară - 

Pentru că-n timp, a depășit  

Vacanța mare, cea școlară. 

 

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. 
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UNUI PARVENIT 

Plin e de grandomanie, 

Ziua muncii n-o cinstește, 

Toată lumea să îl știe 

Că-i bogat și nu muncește. 

 

UNUI ÎMBOGĂȚIT 

A furat cu sânge rece, 

Iar acum e om cu stare, 

Astfel timpul și-l petrece 

Când la munte, când la mare. 

 

MASCA DE PROTECȚIE 

Pe la munte și la mare 

Merg cu masca pusă toți, 

Astfel nu se știe care 

Sunt adevărații hoți. 

 

GEOGRAFICĂ 

Muntele și marea-n sine, 

Fiecare are-un rol - 

Muntele te-mbracă bine, 

Marea te cam lasă gol. 

 

JUSTIȚIARĂ 

După ce-a fost arestat 

Și-a stat mult la închisoare 

Justiția i-a-nștiințat 

Capetele de-acuzare. 

 

RUGĂ LA MOȘ CRĂCIUN 

An de an m-am tot rugat 

Moșul un cadou s-aducă; 

Acum ruga s-a schimbat: 

Toți microbii să îi ducă. 

 

VIRUSUL ÎN SĂRBĂTOARE 

Multe zile, an de an, 

Virusul sărbătorește: 

Prins de farmecul uman, 

Tuturor se dăruiește. 

 

CADOU DE LA CRĂCIUNIȚĂ 

M-a-ntrebat o crăciuniță 

Ce cadou să-mi dea acum; 

I-am cerut să-mi dea guriță 

Și ce are sub costum. 

 

INFLUENȚĂ UMANĂ 

Virusul a moștenit 

De la om o transformare: 

De Crăciun a devenit 

Mai darnic în comportare. 
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Adela COTUL 

 

 

SEZONUL MURĂTURILOR 

Cum s-a-nsurat c-o acritură, 

Iar ea mereu l-a înșelat, 

Găsind salvare-n băutură, 

El vine-acasă tot… murat. 

 

DE SEZON 

El - gras și roșu, copt de soare, 

Ea - crudă, albă la culoare, 

Zac în nisip, pe plajă-abandonați, 

O conopidă și-un ardei, murați. 

 

MOARTEA UNUI VIS 

Năruind speranțe-alese, 

Să o iert, nu cred că pot, 

Toate prunele culese, 

Soața le-a făcut compot. 

 

PRIVIND SPRE STELE 

Cum soțul meu se laudă cam tare,  

Că-n jug , de mic a învățat a trage, 

Pe Cel de Sus ar trebui să-l roage, 

Să-i țină loc la Carul Mic sau… Mare. 

 

RUGĂ 

Mâine-i ziua cu năpasta: 

Vine soacra de la țară. 

Doamne fă din noaptea asta, 

Una, cât e cea polară! 

 

STRATEGIE 

În șah, când soțul meu m-a prins,  

A vrut, desigur, să-mi dea mat,  

Dar n-a putut, că l-am surprins  

Cu o mutare nouă-n … pat. 
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ARMISTIȚIU 

Șahul e un joc în doi, 

Pentru cine-l înțelege, 

E un altfel de război… 

Patul e al unui …rege. 

 

CU SOACRA LA SALON 

Când își face manichiura, 

Cum deloc nu-i tace gura, 

Ăsta este adevărul: 

Mie-mi vine să-i fac părul. 

 

PRUDENȚĂ PE LITORAL 

Azi marea face valuri line, 

E foarte liniștită, dar 

Cum  încă nu înot prea bine,  

M-am agățat de-un salvamar. 

 

BODY BUILDING 

Și dac-aș vrea să te zidesc,  

Ar fi  prea mare monumentul,  

Că nici în Zidul Chinezesc,  

Nu îți încape tot talentul. 

 

NORMALITATE 

La Urgență-n zi de Paște  

Nu sunt cazuri mai defel,  

Lâng-o doamnă, care naște, 

Soțul meu, mușcat de miel. 

 

FIUL MEU SOCIALIZEAZĂ CU… 

MIELUL DE PAȘTE 

Privesc mirată la dezmăț, 

Cum se distrează amândoi: 

Când fiul meu arunc-un băț, 

El îl aduce înapoi. 

 

DUPĂ UN SEJUR LA CLUJ-NAPOCA 

La Cluj am trăit doar momente divine, 

Desigur, hotelul a fost unul bun, 

Dar nu mai rețin cum se cheamă, în fine, 

Mă uit pe-un prosop din bagaj și vă spun. 

 

PE LITORALUL ROMÂNESC  

Privind in jurul meu atent: 

Ce gesturi, ce comportament… 

Încep a crede că se poate  

Ca Darwin să fi-avut dreptate. 
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Grigore COTUL 

 

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 firească  

(și o pun din politețe):  

E suficient 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. 

 

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!  
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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. 

 

PARLAMENTARI ÎNTORȘI DIN 

VACANȚĂ  

Printre cei din Parlament,  

Unii parcă-s mai de soi,  

Le priește, evident,  

Îmbăierea în noroi.  

 

„EVOLUȚIA” POLITICIENILOR  

Și-au văzut de viața lor,  

Dar s-au săturat de ea  

Și doresc, în viitor,  

Să se bage-n viața ta. 

  

ALEGERE INSPIRATĂ  

Într-o zi, un senator,  

Și-a luat un Labrador,  

Iar de-atunci, la el în casă,  

Este cineva de rasă.  

 

PARLAMENTAR CU SOȚIE MINISTRU 

Când nevasta mea alege  

Unde-i place în vacanțe,  

Până să propun o lege,  

Ea emite ordonanțe. 

 

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? 
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MAGISTRATUL LA SPOVEDANIE 

Sunt un curios, părinte, 

Și te-ntreb, doar între noi: 

Pensia de… dinainte 

E și-n viața de apoi? 

 

COMPENSAȚIE 

Deși suntem mai multe guri 

Și n-avem varză în butoi, 

De ce să punem murături, 

Cât vine soacră-mea la noi? 

 

ASIGURAREA UNUI NOU 

MANDAT 

E-o inimă atât de mare 

Distinsul politician, 

Că, zău, l-aș pune la păstrare 

Cu foi de dafin și cu hrean. 

 

VECINA MEA 

Alege pentru murături 

Legume-n toiul dimineții, 

Dar dintre multele culturi, 

O fascinează castraveții. 

 

DILEMA UNUI BEȚIV DE LA 

ȚARĂ 

Mă mir de ce, de-atâtea ori, 

Stârnesc prin sat rumoare, 

Că beau abia la sărbători 

Și-n zile lucrătoare! 

 

SPIRITUL SĂRBĂTORILOR 

În miez de Sfinte Sărbători, 

Cu băutură și mâncare, 

Românu-i vesel până-n zori 

Și după dezintoxicare. 

 

VREMEA CONCLUZIILOR 

Tot constat de-atâția ani: 

Verbul „a sărbători” 

E o pierdere de bani 

Pe surplus de calorii. 

 

MAGIA SĂRBĂTORII 

Cu drag, mă duc la sărbătoare, 

Că dau fasole an de an, 

Sau mici și bere celor care 

Nu au pretenții la ciolan. 
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Eugen COŢA 

 

 

SORCOVĂ LITERARĂ PE MOBIL  

Alo, alo, vestiți confrați  

Spre vaccin buzna nu dați;  

Vom avea covid și bani  

La anu`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!  

 

O URARE DE SUFLET  

Cei ce așteptați vaccin  

Și rapelu-n coada slută,  

Vă doresc frumos destin;  

La mulți ani… peste o sută!  

 

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 citească!  
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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! 

 

ESTIVALĂ ȘI NU PREA  

Canicula e infernală  

Și pensioara mea îngheață,  

Deci nu-mi fac nicio socoteală,  

Doar zic o... mama ei de viață!  

 

MOTIVAȚIE  

La vaccin m-am dus cu soața  

Și cu cei mai buni amici;  

Frica mi-a trecut și greața  

Că știam că se dau mici.  

 

ORIENTARE ESTIVALĂ  

Cum se-anunță noul val,  

În sezonul estival,  

Mă pun bine cu-o vecină  

Să o facem în piscină! 

 

DE CÂND CU PANDEMIA…  

Vecinul meu, parlamentar,  

Nu școală multă, nu prestanță,  

Prin Parlament o dă mai rar,  

Că stă acasă… în vacanță.  

 

DIFERENȚE  

De nu făceam de toate-n viață  

Și n-aveam școli, ambiții, har,  

Puteam dormi ca o paiață,  

Făcându-mă parlamentar.  

 

VACANȚA LOR PARLAMENTARĂ  

Prin Parlament chiulesc o lună, “Specialiștii”, 

dau din clanță; 

Pe vreme rea ori vreme bună,  

Ei fac ce fac și-s în vacanță. 

 

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. 
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„BILANȚ” FUGAR 

Cu-nțelepciunea, vorba ceea, 

Eu trec ușor de vârsta a treia, 

Cu epigrama, am mai spus, 

Îmi caut drumul... spre Apus! 

 

TOAMNA ASTA 

Roșiile-s toate verzi 

Și chiar foarte mărunțele 

Și sunt bune, ce să vezi, 

Doar pe post de gogonele. 

 

„POCĂINȚĂ” 

De când soacra a plecat 

Către Cele Veșnic Sfinte, 

N-am băut și n-am fumat, 

Acrituri nu am în minte. 

 

COLINDE...COLINDE... 

Din pleiada de sus-puși - 

Senatori ori șef de stat - 

Sunt mai mult cu pluta duși 

Decât sunt la colindat...! 

 

PĂSTRÂND TRADIȚIA 

Cum vecinul Nicolae 

Stă de ani buni la pârnaie 

Am să iau și de-astă dat` 

„Capra” lui... la colindat! 

 

TRADIȚIONALĂ 

Amicul meu, de multe ori 

Se clatină mereu pe cale; 

Venind la noi de sărbători, 

Mănâncă vin și bea sarmale. 

 

ȘI TOTUȘI 

Azi vremuri grele-s peste țară 

Covidul delta, omicron, 

Dar o poetă, domnișoară, 

Mă cere... de Revelion! 

 

LA VECINA DIVORȚATĂ 

La vecină m-am tot dus, 

Dar cu ochi-n patru stam: 

Ba la soarele-n apus, 

Ba la pietrele din geam. 
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Vasile B. GĂDĂLIN 

 

 

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...  PUTERE!  

 

APROPO DE CARANTINĂ  

Protejându-mi al meu trup,  

Stau acasă-n carantină; 

Ca să nu mă simt la zdup, 

Mă tratez cu... tescovină!  

 

SPUMA MĂRII  

Spuma mării m-a atins  

După fiecare undă,  

Căci iubirea nu s-a stins  

Și mocnește-n noi... profundă!  

 

VACANȚĂ LA MUNTE  

În Bucegi la „BABELE”  

Am fost des în tinerețe;  

Cu picioare - slabele,  

Azi mă duc spre... bătrânețe!  

 

VACANȚA LA COASTA  

Rămân în satul meu natal,  

De alte locuri nu-mi mai pasă,  

Că-n peisajul ideal  

Mă simt mereu, mereu... acasă!  

 

APROPO DE NEVACANȚĂ  

Renunț la munte și la mare,  

C-am intenționat anume,  

Cu suflet mult și cu ardoare,  

Să-mi sap grădina de... legume! 
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APROPO DE MUNCITORI  

I-am pregătit în școli alese,  

Pe banii clasei muncitoare,  

De țara lor să nu le pese…  

Așa că merg peste hotare!  

 

REFUZ  

Refuz munte, dar și mare,  

Nu că țara nu-i frumoasă,  

Da-i prea multă-aglomerare  

Așa că voi sta... acasă!  

 

ALESII  

I-am ales să ne susțină  

Urcând țara pe noi trepte;  

Mergem prost. Cine-i de vină?  

Ei nu vor să se deștepte!  

 

APROPO DE STEMĂ  

Aveam un tricolor și-o stemă  

Cu grâușor din BĂRAGAN;  

Dăm la export doar sarea gemă, 

Cu împrumuturi... an de an! 

 

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! 

 

APROPO DE MURATURI 

Când eram tânăr, băiat fin, 

Eram dotat cu castravete; 

Acum doar la murat îl țin, 

Cu gândul, însă, tot la fete! 

 

MURĂTURI DE GOGONELE 

Gogonelele îmi plac 

Doar cu ceafa la grătar; 

Ochi dulci soaței tot îi fac, 

Că-i un geniu... culinar! 
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APROPO DE ACRITURI 

La nunta noastră părea sacră, 

Se bucura că ne-am unit; 

Trecut-au anii și-n sfârșit 

S-a transformat în... poamă acră! 

 

ȘI VINUL SE ACREȘTE 

Când n-ai pe nimenea în jur, 

Cu damigeana destupată 

N-ai chef să bei, că traiu-i dur 

Și vinul se acrește-ndată! 

 

CARANTINA, BAT-O VINA 

Azi de MOȘ CRĂCIUN mi-e milă, 

Mi-a șoptit că n-o să vină, 

Stă acasă-n carantină; 

O să vină Moș... Gerilă? 

 

APROPO DE SĂRBĂTORI ÎN 

PANDEMIE 

Întristat și reținut, 

Cu cei dragi voi sta la masă; 

Am de toate, de băut, 

Chiar și de Cotnari o... grasă! 

 

EPIGRAMA 

Epigrama azi dă tonul: 

Cu catrene inspirate, 

Vine-acum „SATIRICONUL”: 

LA MULȚI ANI, CU SĂNĂTATE! 

 

URARE 

ANUL NOU mai bun să fie, 

Fără griji și mai prosper! 

Să scăpăm de pandemie, 

DOAMNE, doar atât îți... cer! 
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Petru-Ioan GÂRDA 

 

 

MĂ VOI VACCINA ANTICOVID!  

Știind că-i bine, m-am decis  

Să mă împung și, ca atare,  

Cu bucurie, am deschis  

Șampania de vaccinare!  

 

BOBOTEAZĂ ÎN PANDEMIE  

Consemnat cum sunt, pe loc,  

De restricții, astăzi, dacă  

Nu mă dau cu busuioc,  

Mă voi da cu busuioacă.  

 

ELEVII ȘI PROFESORII - DIN NOU ÎN 

CLASE  

Merge fiecare-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. 
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NATURĂ VIE  

La nudiști, pe țărm, la soare,  

O gagică și un tip:  

Ea, întinsă pe nisip,  

El, încins, pe... trei picioare.  

 

IPOSTAZĂ  

Un moș cu-o jună pe cearceaf  

(I-aș dedica un epitaf!);  

Mă rog în gând să plece tipul,  

Să scutur de pe ea nisipul! 

 

ODIHNĂ DUPĂ ODIHNĂ  

Ales pe liste, permanent,  

Muncește cu frecvență joasă:  

El doarme bine-n Parlament,  

Dar mult mai bine doarme-acasă.  

 

(IN)DIFERENȚĂ  

Parlamentarii Uniunii,  

Nu-s nici mai harnici, nici mai culți,  

Ba, chiar sunt mult mai leneși unii,  

Dar dorm pe bani ceva mai mulți.  

 

GAFĂ  

S-a scăpat, spunând la sediu  

Câtorva amici și fani,  

Că mandatu-i un concediu  

Ce durează patru ani.  

 

UNOR PARLAMENTARI  

Sunt sfârșiți și, ca remediu,  

Pe căldura asta mare,  

Le-ar prii un lung concediu…  

La răcoare. 

 

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. 

 

REGRET 

Bătrân, mă-ntorc la cele sfinte, 

Deci am venit la spovedit 

Și tare mă căiesc, părinte... 

Că nu am prea păcătuit. 
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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!”. 

 

RUTINĂ 

Când vine toamna, an de an, 

Mă pune soața, negreșit, 

Să pun legume la borcan; 

Cinstit să fiu, mi s-a acrit. 

 

PUSUL MURĂTURILOR 

Această sarcină-i revine 

Întotdeauna mamei soacre, 

Că nu știu ce secret deține, 

Dar ei îi ies cu mult mai acre. 

 

PREFERINȚE ÎN FAMILIE 

Suntem dotați cu toate cele, 

Dar diferențele sunt nete, 

Că eu mă-ntind la gogonele, 

Iar ea îmi cere castravete. 

 

CU SORCOVA LA BLOC 

Când a intrat la noi în casă, 

Cu sorcova, un tip de sus, 

Nevasta l-a primit voioasă: 

Să știți că și al meu e dus! 

 

ÎN LOC DE AL 

TREISPREZECELEA SALARIU 

Cum i-am muncit la vila nouă 

Întregul an, pe deșelate, 

Mi-a dat patronul două ouă 

Și un picior de porc… în spate! 

 

SOACRA, ÎN PAS CU MODA 

La masa de Revelion, 

Am consumat - cam lungă - supa, 

Apoi sarmale „omicron”, 

Pe care le-am mâncat… cu lupa. 

 

DE REVELION 

Doar doi curcani, pe strada asta, 

Au fost sacrificați, cu toții: 

Pe-al nostru l-a tăiat nevasta, 

Pe cel cu legea, mafioții. 
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Gabriela-Genţiana GROZA 

 

 

 

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! - Și ei spun  

Că ar făcut dreptate –  

Toți școlarii din cătun...  

Fără electricitate. 

 

REALITATE ÎN CAPITALĂ  

Despre urbe s-a tot scris  

Că ar fi „micul Paris”  

Și-astăzi are faimă mare: ...  

Zac gunoaie pe trotuare.  

 

VIRUS ȘMECHER  

Virusache, triumfal,  

S-a retras din arsenal,  

Să se facă festivaluri,  

Și-apoi face valuri... valuri! 

 

POLITICĂ VIRUSATĂ 

Virusache, prăpădit, 

Peste toate-a năpădit 

Și și-a vârât nasul tare 

Chiar și la Parlamentare! 
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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, încă-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. 

 

PRODUSE NEVANDABILE 

Ruj cu tonele, pe stoc 

Și vânzare nu-i deloc, 

Dar începe să te-amuze: 

...Virusache-și cere scuze! 

 

CONVERSAȚIE ÎNTRE SENIOARE 

Trecând iute vremea, cum știm că e-n viață, 

Două bătrânele se-ntâlnesc în piață: 

- Ești tot tinerică, uită-te la tine! 

- Mulțam fain, drăguță, nici tu n-arăți bine! 

 

DECLARAȚIE LA POLIȚIE 

Declar că beam un Murfatlar 

Și cum sunt om cuminte, 

Doar o pupai la un pahar 

...Și îi sări un dinte. 

 

SOȚIE CICĂLITOARE 

Pe bărbat l-a-înnebunit 

Cu limbaju-i ascuțit, 

Dar se jură că se schimbă 

...După un transplant de limbă! 

 

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. 
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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! 

 

AGLOMERAȚIE PE 

VALEA PRAHOVEI 

În mașini, bară la bară, 

Trec turiștii cu speranță, 

Trec și orele de vară 

...Și jumate din vacanță. 

 

ÎMPRUMUTURI PENTRU 

PETRECEREA VACANȚEI 

Pot pleca din nou din țară, 

Mulți vor să călătorească, 

Credite-s la modă iară 

...Banca-i bună... să trăiască! 

 

NEPOTUL ÎN DISTRACȚIE LA MARE 

Lefter e de câțiva ani, 

Și ce dacă n-are bani? 

Se distrează la Mamaia 

...Cu pensioara lui tataia. 

 

PARLAMENTAR APRECIAT 

Des, moțăia în Parlament; 

Nevasta, arătând că-i pasă, 

Plecă cu-n tip în occident, 

Să vină el să doarmă-acasă. 

 

PARLAMENTAR ÎN VACANȚĂ 

Cum “reumele” nu-l lasă, 

A ajuns la Techirghiol; 

Nevestica-i e acasă, 

El... cu mândra la nămol! 

 

,,NOROC” ÎN CĂSNICIE 

Nevestica-i o fâșneață, 

Potrivită ca statură, 

Drăgălașă, o dulceață, 

Soacra-n schimb... o acritură! 

 

BUNĂTATE CULINARĂ 

Pită unsă cu untură 

Și pălincă pe măsură, 

Lași deoparte și-o friptură, 

Lângă ea cu-o murătură. 
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Rodica JEICAN 

 

 

CORONAVIRUSUL 

Eu nu te văd agitat 

Că virusul e ingrat, 

Crezi că peste boală treci? 

Je m-en fiche, 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. 

 

FORMALIZARE 

Cu examene în pripă 

Date pe motiv gripă, 

Are dascălul un rost, 

Dar elevul e mai prost. 
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ÎN VACANȚĂ 

Eu, la munte eu merg cu ea, 

Ea fiind soția mea… 

O ridic pe Caraiman 

Și-o cobor cam dup-un an. 

 

VARA 

Un amic de-al meu, distrat, 

În Bucegi s-a cățărat 

Și urcând, cumva, în grabă, 

A căzut... de pe o babă! 

CU IUBITUL LA MARE 

 

Când un trandafir mi-a dat, 

Mi-a spus: Scuze, s-a uscat; 

De-n cinism a fost, fantastic: 

Floarea lui era… din plastic! 

 

SURPRIZĂ DE ZIUA PĂCĂLELII 

La telefon a fost sunat 

Că premiu mare a primit; 

Cu bucurie-a constatat 

Că-n bancă... contul e golit! 

 

LA BAZIN 

Haide, ca să nu fim triști... 

Știți cum fi-va la nudiști? 

Cei mai mulți fără chiloți, 

Dar cu mască vor fi toți. 

 

DIALOG 

Ciuperca zice: - Sunt drăguță, 

Că semăn cu o umbreluță; 

Banana: - Eu am tot respectul, 

Dar haide să schimbăm subiectul… 

 

ABSTINENȚĂ 

Nimic vara nu făcui, 

Agăț poftele în cui, 

Dar mă mir fără-încetare 

Cât rezistă cuiul oare… 

 

VACANȚĂ CONTINUĂ 

Oamenii ce ni-s în frunte 

Fac puțin, lucruri mărunte; 

Ce vacanță, doar îi știți, 

Ei mereu sunt odihniți… 

 

DEMNITARII 

În concediu nu sunt vara 

Precum cei din toată țara; 

Tot mai mulți din Parlament 

În vacanță-s permanent… 
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PRÂNZ CU PERIPEȚII 

Acrituri și murături 

Soțul vrea lângă fripturi, 

Bea prea mult și simt că crap, 

Că mi le trântește-n cap. 

 

SOȚUL MEU 

El e ridat ca murătura, 

Comportament stil „acritura”, 

Refuză lucrul că nu-i place, 

Sarmale din el nu pot face... 

 

SUPRAGREUTATE 

Cu murături și acrituri gătești bine, 

Se depun în timp, chiar foarte mult 

pe tine, 

Însă cred că tu nu te îngrași mâncând, 

Ci, citind rețete, le savurezi în gând. 

 

PESIMISM PANDEMIC 

Nu învăț online nimica: 

De Covid mă prinde frica! 

Să-nvăț, totuși, are rost, 

Doar așa n-am să mor prost. 

 

DE CRĂCIUN 

Mi-e colinda preferată 

„O, ce veste minunată”: 

Mult de tot m-a relaxat, 

Că pe șef, l-au arestat... 

 

CĂTRE MOȘUL 

De Crăciun, când vii din nou, 

Aș dori așa cadou: 

Droguri puse în cafele, 

Și un top cu fete rele. 

 

SOȚIEI 

I-am făcut, de-acest Crăciun, 

Un cadou, chiar în Ajun, 

Dar îl caută și azi, 

Că-n pădure sunt mulți brazi. 

 

CADOUL FETIȚEI 

Păpușica ei vorbea, 

Rugăciunea o spunea; 

Ce frumos, o pun mereu, 

Să o zică-n locul meu. 
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Ioan MARINESCU-PUIU 

 

 

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. 

 

ÎN PARLAMENT S-A 

APROBAT BUGETUL 

Cu politica-i „leală”, 

Ca să-și bată joc de noi, 

Ne-a mai tras o păcăleală, 

Cu bugetul de gunoi. 

 

DE 1 APRILIE 

De-ntâi aprilie vă spun, 

Bărbații sunt niște netoți, 

Părerea mea nu v-o impun, 

Deși am păcălit cinci soți. 

 

„VESTE BUNĂ” DE 1 APRILIE 

Guvernul azi ne-a anunțat, 

O pensie mai mare-n dar, 

Atâta că noi n-am uitat, 

Să ne uităm în calendar. 

 

 



45 

 

 

DE 1 APRILIE 

Doar un gând acum mă scurmă, 

Nu vreau să vă țin prelegeri, 

Păcăleli vin și pe urmă, 

Doar că se numesc alegeri. 

 

DISCULPARE 

Frații de pahare 

Să nu-mi poarte pică, 

Eu m-am dus la mare, 

Pentru una... „mică”. 

 

WEEKEND ÎN BUCEGI 

Parcă n-ar fi fost de-ajuns, 

C-am urcat în patru labe, 

Pe platou, când am ajuns, 

Peste tot erau doar... babe. 

 

ÎN PLIN SEZON 

Pe plajă mulți nu mai încap, 

Mai vezi câte-un copil bolund, 

Că-l bate soarele la cap... 

Mai bine îl bătea la fund. 

 

CANIBALUL LA PLAJĂ 

Ce-o fi cu atâtea oare, 

Fete și femei nebune, 

Stau și se prăjesc la soare.. 

Oare crude n-ar fi bune?! 
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Doina MICLEA 

 

 

LA BAC 

Ei ar dori să-l ia, cu toții, 

Dar bacu-i greu și “cu emoții”; 

Nu-s hotărâți și nu-s prudenți 

Rămân mai bine repetenți. 

 

SCOALA ONLINE 

Pe tablete, toți invață 

Și doresc sa fie-n față; 

Nu știu tabla-nmulțirii, 

Nu-i online-u-n legea firii. 

 

CERCETARE LA CEI DE SUS 

Din câți sunt azi la guvernare 

Și de popor nimic nu-i doare, 

Prea mulți penali și prea mulți hoți 

Și, din păcate, liberi toți. 

 

MARI PROIECTE 

Se-așteaptă noi construcții mari, 

Că-n meserii noi suntem tari, 

Dar marii meșteri sunt pe-afară, 

Lucrează bine-n altă ţară. 

 

CALE-NTOARSĂ PENTRU POPOR  

Toţi am sperat săfie bine,  

Ne-am pus tot crezul pe “cei noi”, 

Dar, din păcate, nu mai ține, 

Că ne întoarcem înapoi. 

 

GRUPURI DEZBINATE  

În parlament, doar papagalii 

Sunt auziţi, ca şi şacalii, 

Dar ĩn final vin guguştiucii, 

Încăierându-se ca turcii. 
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Marius-Lucian MICLEA 

 

TRAGEDIA ROMÂNEASCĂ 

Statisticile ne spun clar  

Că n-ar fi totul în zadar,  

Și chiar și PIB-u-ar fi mai mare  

De n-am pleca peste hotare. 

 

JOCURI POLITICE  

Mereu câte ceva se schimbă, 

Își fac și își desfac dosare, 

Doar ce-i mai rău, că toți se plimbă 

Și stau mai mult peste hotare. 

 

GÂND RAU PUS… 

Scârbiți de-atâta îmbuibare,  

La toți vedem doar nepăsare; 

Azi facem grevă fără rost,  

C-o ducem, sigur, și mai prost. 

 

TRISTETE ROMÂNEASCĂ   

Era frumoasă și iubită 

Această țară, părăsită 

De muncitori și de țărani, 

Din lipsă cronică de bani. 

 

ACTORUL  

Am jucat, cum joc ades 

Să sfărâm și munții, 

Și din toate m-am ales  

Cu… sudoarea frunții. 

 

VIS ȘI SPERANȚĂ 

A trecut torida vară 

Și revin mai toți de-afară, 

Munca să ne-o-ncepem iară, 

Să salvăm ceva din țară. 

 

ALTERCAȚII SUS 

Degeaba au aceeași limbă,  

Ce-aiurea-n gura lor se plimbă, 

Că papagalii-s plini de ură, 

Iar guguștiucii dau din gură. 
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Zeno MILLEA 

 

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. 

 

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! 

 

PE CÂND DOMNUL SE-ODIHNEA... 

Mitul cu Adam și Eva 

Dintr-un măr își trage seva 

Și din șoapta unui șarpe: 

Carpe diem, carpe, carpe... 

 

ALE EVEI STRĂNEPOATE (APUD 

TOPÂRCEANU) 

Aievea, nu în vis, 

Dau iama în livadă, 

Din fructul interzis 

Să-și ia... de marmeladă! 

 

FEMEIA „RUBENSIANĂ” 

Stabilit-a exegeza: 

Naște funcția organul! 

De-i adevărată teza, 

Dânsa șade mai tot anul! 

 

VACANȚĂ PARLAMENTARĂ 

Nu-i nevoie de vacanță 

Căci repaosu-i etern, 

Printr-o simplă ordonanță - 

Legea ține de guvern! 
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CE E VAL – CA VALUL TRECE... 

Ne-ndemna cândva poetul, 

Neștiind ce zice – bietul: 

Azi, atunci când „valul trece” 

Pe mulți chiar... îi lasă rece! 

 

ROMÂNUL ȘI GLOBALIZAREA 

Cred că treaba stă mai trist 

Cu românul „globalist”, 

Nu-i el cel globalizat – 

Globu-a fost românizat! 

 

L-ÉTERNEL RETOUR 

Și așa, treptat-treptat, 

Ne întoarcem la marxism, 

La tipicul patentat 

În defunctul comunism! 

 

„ECHITATE” 

Toți au dreptul ca să creadă 

În oricine și orice, 

Dar creștinul va să vadă 

Peste tot doar piedice! 

 

„POLITICAL CORRECTNESS” 

Cam așa se răsplătește 

Tot ce albii-au construit, 

Căci urmașu-i ce plătește 

Pentru tot ce s-a greșit! 

 

CE-A MAI RĂMAS? 

A rămas o nostalgie 

Pentru cât a fost să fie, 

Pentru ce putea să fie – 

Cu sau fără... pandemie. 

 

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! 
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Gavril MOISA 

 

 

FEMEIA 

E aburul ce-l respirăm, 

O spun în felul lor poeții, 

Însă să nu exagerăm... 

Că poate fi capcana vieții. 

 

FEMEIA 

Ea e un înger inefabil, 

Dar care însă de milenii 

Mai face gestul reprobabil 

De-a înșela și proști și genii. 

 

DE ZIUA FEMEII 

Bărbații toți cuprinși de-amor 

De toate fac de ziua lor, 

Așa cum lor le e pe plac 

Mereu femeile ce fac. 

 

DOMNIȘOARA ILDIKO 

Cum peste-o lună se mărită 

Să își mai îndulcească chinul 

Dar și să fie pregătită, 

Se ,,antrenează” cu vecinul. 

 

MINIMA MORALIA 

Pentru ce faci, pentru ce ești 

Femeie, vreau să recunoști 

Că-aceeași dragoste dorești 

Și de la culți și de la proști. 

 

PROPUNERE 

PENTRU ZIUA FEMEII 

Nu-s de acord ca cetățean 

Să fie-odată într-un an, 

Știind FEMEIA la ce-i bună: 

Să fie-n fiecare lună. 
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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. 

 

AMOR DE LUX PE LITORAL 

Oricât de mult a insistat 

Ea orice sumă-a refuzat 

Considerând-o o insultă; 

,,N-o fac pe bani, că-s fată cultă”. 

 

LUNA DE MIERE 

(Definiție) 

Cea mai frumoasă lună-a vieții 

De când te naști și până mori, 

Pe care numai îndrăzneții 

Mai nou, și-o fac de multe ori. 

 

AMBIȚIE PROFESIONALĂ 

Deși e numai amatoare, 

S-a dus cu șeful ei la mare, 

Să-i dovedească că rezistă 
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Cât una... profesionistă. 

 

 

LA MARE 

În anii dictaturii, triști, 

Erau sectoare cu nudiști, 

Acum, de stau și mă socot, 

Văd că nudiști îs peste tot. 

 

VACANȚA PARLAMENTARĂ 

Că-s în vacanță e de bine, 

Odihna lor e răsplătită 

Și cred că vede orișicine 

Că țara e mai liniștită. 

 

NEDUMERIRE 

Șase luni, cuprinși de ură, 

S-au tot acuzat că fură, 

Iar acum, fără prestanță, 

Sunt ca frații în vacanță. 

 

PARADOX 

Poate ce spun n-o să le placă 

Dar mulți aleși, toți cu un rost, 

Nu reușesc ades să facă 

Ce poate face-un singur prost. 

 

CONSTATARE 

Aleșii noștii reputați, 

Că-s senatori ori deputați, 

Își fac vacanțele afară 

Pentru că-s huiduiți în țară. 

 

GUVERNUL ACTUAL 

Acum când stau și mă gândesc 

Scăpat de vară și călduri, 

Eu sunt convins că nu greșesc, 

Că are multe... acrituri. 
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Gavril NECIU 

 

 

ATENTIE DE MARȚISOR 

Cum îmi iubesc nespus nevasta, 

O spun deși-s un om discret, 

Îi dăruiesc de ziua asta 

Toți ghioceii din Făget! 

 

CADOU DE 8 MARTIE 

În astă zi de sărbătoare 

I-a dus soției sale-n dar 

Un singur firicel de floare 

....Și patru Grase de Cotnar! 

 

DE ZIUA FEMEII 

Această zi eu i-o închin 

Și-o scot în lume și la teatru, 

Știind că mie îmi revin, 

În schimb, trei sute șaizeș’patru! 

 

ZIUA FEMEII ÎN PANDEMIE 

După ani de căsnicie, 

Făr-a face tevatură, 

El se drege cu tărie, 

Ea, cu masca pe figură! 

 

CADOU UNIVERSAL DE ZIUA FEMEII 

Dup-atâtea zile-amare, 

Cu zăpadă și polei, 

Dau flori mii, scăldate-n soare, 

Drept cadouri la femei! 

 

RELAXARI DE 1 APRILIE 

Vorbind la Tv România, 

Promis-a premierul ieri 

Că, duduind economia, 

O să mai taie din tăieri! 
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MOȚIUNE PARLAMENTARĂ 

RESPINSĂ 

Cu moțiunea „Marea Păcăleală”, 

Să dea Guvernul jos unii-au dorit, 

Dar după vot, concluzia finală 

A fost că s-au autopăcălit! 

 

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! 

 

TINERI ÎN VACANȚĂ 

Pe la marea pitorească, 

În tandemuri prietenești, 

Merg băieți să „pescuiască”, 

Fetele să prindă „pești”! 

 

PLOAIA DUPĂ VACANȚE 

Deși provoacă inundații, 

E bună ploaia cu șuvoaie, 

Ea ține loc de inundații 

Și spală țara de gunoaie! 

 

TURISM ROMÂNESC 

După un an de lucru-afară, 

Se-ntorc buluc românii-n țară, 

Sa își organizeze iar 

Vacanța în Madagascar! 

 

PRECAUȚIE 

Cum pandemia e în floare 

Și boala e contagioasă 

Preferă, mulți, vacanța mare 

Să stea, de regulă, pe-acasă! 

 

CĂLDURI ȘI ARSURI 

Deși canicula e mare, 

Suport cu stoicism calvarul... 

Dar nu și cel din clipa-n care 

Mă arde-n notă ospătarul! 
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PELERINAJE 

La noi sunt zile lungi cu soare, 

Sunt plaje-ntinse și fierbinți, 

Dar nu aduc turismu-n floare, 

Atât cât Moaștele de sfinți! 

 

VIAȚA PARLAMENTARĂ 

Când vezi cu câtă nonșalanță 

Pierd unii timpu-n parlament, 

Te duci cu gândul că-n vacanță, 

Ei sunt aproape permanent! 

 

VACANȚE DE RECUPERARE 

Cum sunt sleiți de munca seacă 

Și plini sunt de agresiune, 

Aleșii merg să se refacă 

Pentru o nouă sesiune! 

 

VIAȚA DE GINERE 

Cum soacra este rea de gură, 

Mereu doar sare și catran, 

În casă e o acritură, 

Că-mi prisosește peste an! 

 

GIMNASTICA DE ÎNTREȚINERE 

La fitness, în oricare sală 

Vezi între multele făpturi 

Și dame ce te bagă-n boală, 

Dar și destule „murături”! 

 

STARE DE SPIRIT 

Când prețuri cresc din cale-afară, 

În ritm intens, necontenit, 

De guvernanții lor din țară 

Românilor li s-a acrit. 

 

PREVENȚIE 

Cum Covidu-i un dezastru 

Știu metoda să-l previn: 

Fac atent, cu ochii-n patru, 

Stoc la țuică și la vin! 

 

SCOP ȘI MIJLOC 

Când la mijloc miza-i mare 

După-un plan subtil, viclean, 

Toți ce vor la guvernare 

Sunt cu ochii pe ciolan! 

 

GUVERNANȚI, FIȚI CU OCHII ÎN 

PATRU! 

Românii-nghit în sec amarul, 

Chiar umilința, traiul greu, 

Dar când li s-a umplut paharul 

Să vă ferească Dumnezeu!
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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. 

 

LA FINAL DE SEZON ESTIVAL 

Pe litoral, cât se întinde, 

În marea reabilitare, 

Vizibil țărmul se extinde 

Când ies grăsunele din mare! 

 

MIRAJ ESTIVAL 

Marea joacă feste minţii, 

Îmbătând pe toţi cu vrajă... 

Se-mbulzesc să dea arginţii 

Pentru bronzul de pe plajă! 

 

PICNIC 

Fericit s-o văd cum crește, 

Iarba verde de acas’, 

Sufletul mi-l încălzește, 

De-o usuc și-o trag pe nas! 
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ESTIVALĂ 

Printre cele ce sub soare 

Stau pe plaja de la mare, 

Sunt ca firul de nisip... 

Trecător din slip în slip. 

 

SE ATRIBUIE EXCELENȚEI SALE 

MINISTRUL DE FINANȚE... 

Nobel-ul pentru chimie - 

Pentru că a transformat 

Leul, după cum se știe... 

În rahat. 

 

PARLAMENTARI ÎN VACANȚĂ 

Atâta timp cât nu-s la muncă 

Și stau pe plaja de la mare, 

Din surse DNA vă spun că... 

Brusc și corupția dispare! 

 

PROZODIA CĂSNICIEI 

Între dragoste si ură, 

Lupt, că-s simțitor din fire... 

Pân-ajung ca murătură 

Să rimeze cu iubire. 

 

ERADICAREA CORUPŢIEI 

Nu se-ntreabă:"cui?" şi "cât?", 

Totul prin registratură, 

E aşa corect, încât... 

Chiar şi şpaga-i pe factură. 

 

COAUTORII 

Susţin ambii că-s "tăticul", 

Îndemnaţi de-un simţ patern: 

Tatăl natural şi-amicul 

Colaborator extern. 

 

CONJUGALĂ 

Azi e mare sărbătoare, 

C-am pornit a vieţii horă, 

C-o mireasă ca o floare 

Carnivoră! 

 

MIRAJ ESTIVAL 

Marea joacă feste minţii 

Îmbătând pe toţi cu vrajă... 

Se-mbulzesc să dea arginţii 

Pentru bronzul de pe plajă! 
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Horea PRODAN 

 

 

DEZAMĂGIRE 

Vară, vară, dulce vară, 

Cât te-am așteptat să vii, 

Și-ai venit, așa-ntr-o seară, 

Doar cu vânt și vijelii. 

 

CANICULARĂ 

Îmi spunea mai ieri vecinul: 

„Uite cum stă chestia: 

Înghețară pensia 

Laolaltă cu vaccinul!” 

 

ESTIVALĂ 

Văzând pe stradă minijupe, 

Zic eu, mergând în urma lor: 

Îmi vine-o poftă de-a le rupe... 

Să șterg cu ele un motor! 

 

ALEȘII POPORULUI ÎN VACANȚĂ 

Și-au luat acum vacanță, 

Dar la ei nu mai contează, 

Că și-atuncea când lucrează 

Numai pun rahat pe clanță. 

 

REPROŞ 

- Mi-ai promis că nu mai bei! 

Zise ea către bărbat; 

- E posibil, ce mai vrei? 

Că şi-atunci eram tot beat! 

 

EVA A FOST CREATĂ DIN COASTA 

MICĂ A LUI ADAM 

Cu vocea dulce ca de greier, 

Sculptată - Doamne - magistral, 

Dar tocmai când să pui şi creier... 

N-a mai rămas material! 
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Mihai TEOGNOSTE 

 

 

ÎN SPATELE 

oricărui bărbat se află o femeie 

Femeia ne ridică, femeia ne coboară, 

Ne-mbată sentimente ca vinul și romanța 

Și nu vorbim, prieteni, de-o EA din altă țară, 

Vorbim, cum știm cu toții, de cea din Est... de 

Franța. 

 

LA RELUAREA ŞCOLII 

Aveam o profesoară tinerică, 

Băieţilor fireşte dragă tare, 

Acum când ne-am întors era bunică 

Şi noi aproape buni de-nsurătoare. 

 

PROTECŢIE ANTICOVID 

De obicei, cum știm, în toate, 

O Primă Doamnă-i implicată; 

Prudente – organe - apropiate, 

O ţin, de-un timp, complet mascată. 

 

CENTURA DE CASTITATE 

Coronomasca(rada) 

S-o folosim azi e-o portiţă, 

Cu igiena asta dură, 

Dar nu în loc de foi de viţă, 

Ci, cu acelaşi scop, la gură. 

 

LA RELUAREA ŞCOLII 

Aveam o profesoară tinerică, 

Băieţilor firește dragă tare, 

Acum când ne-am întors era bunică 

Și noi aproape buni de-nsurătoare. 

 

ÎN PĂDUREA SPÂNZURAȚILOR 

(gen Ana, Ilona etc.) 

În ea s-au dus, crezând că este 

Trădarea-n toi (și de neveste), 

Că ele, la eroi, sperau 

Că nu chiar toate spânzurau. 
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PĂCALĂ ȘI TÂNDALĂ 

Povestea cu „scârț-scarț” cu banii 

De adormit ne-o spun scârțanii, 

Iar noi, ca-n snoavă vrând să fim, 

În tot ce facem tândălim. 

 

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. 

 

AERUL TARE AL ÎNĂLȚIMILOR 

De la munte-am sosit amețit, 

Cu atât oxigen inhalat, 

E prea tare-acest aer sfințit, 

Sau pietroiul târziu observat? 

 

LITORAL DOTAT 

Pe căldura mult prea mare, 

Chioșcul salvator apare! - 

Ce-aveți rece pe aici? 

Suc sau bere? - Niște mici! 

 

SOLSTIȚIU 

Cu vara asta udă tare, 

Și rece, și-n amici pustie, 

Deja cu ziua în scurtare, 

Îmi iau concediu sine die. 

 

CARANTINĂ 

I-acord acuma tot respectul, 

De când cu pandemia asta, 

În doi, istoric e aspectul, 

Că-mi fac concediul cu nevasta. 

 

ÎNTREBAȚI UNDE NE 

PETRECEM CONCEDIUL 

Petrec concediul ideal, 

Punând pe drumeții accente, 

De la Sinaia la Predeal 

(Sunt străzile adiacente). 

 

VACANȚA PARLAMENTARĂ 

Și-o tot amână de-azi pe mâine, 

Că-n viața lor prea ocupantă, 

Ticsită full cu circ și pâine, 

E munca totuși cea vacantă. 
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VACANȚĂ PARLAMENTARĂ 

Refuză fără de zăbavă 

Să plece, din devotament, 

Că nu-i vacanță mai grozavă 

Decât la ei în Parlament. 

 

SCUMPELE DE ELE ENERGII 

De școli online am profitat 

În val, iar trendu-l prețuiesc, 

Că, după cum am și votat, 

Online o să mă și-ncălzesc! 

 

ELEVI UPDATE 

Din școala azi, online, modernă, 

Nu știu cu cât se-aleg de-a valma, 

Dar eu o urmă am, eternă, 

De-un liniar bătându-mi palma. 
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EVRIKA! 

Careu de Ștefan CIOCIANU 

Cenaclul SATIRICON – Cluj-Napoca 

 

 

 
 

 
ORIZONTAL: 1) A pune sub semnul 

întrebării. 2) Colindă cu Moş Crăciun – PURTAŢI 

ÎN TRIUMF (sg.). 3) Citate din Cioran! – Scăpat 

din plisc de corb – Culcat, salt înapoi! 4) Se ţin de 

manevre la serviciu. 5) Profitori de pe urma unor 

boarfe – Esenţă pentru pipe! 6) Roşii... spălate în 

mai multe ape – Modul indicativ. 7) E la mâna 

unui de turnător – Laitmotiv cuprinzător. 8) Taie 

curentul când vor muşchii lor. 9) Zi cum va fi 

mâine, poimâine – Derivat al plumbului cu efect 

letal.                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

VERTICAL: 1) Unitate de măsură (pl.). 

2) Piei ispită! (înv.). 3) Un capăt de teren… dat în 

arendă! – Aparat de aer condiţionat. 4) Esenţă cu 

miros de migdale (pl.). 5) Unităţi mobile de 

blindate. 6) Şefi care fură pe la poliţie – Împarte 

bucata de mămăligă ţăranilor. 7) Tarele constituţiei 

noastre – Inelul lui Neptun. 8) Răsăriţi... pe 

meleagurile noastre (dim). 9) Respins la examen. 

Dicţionar: RINĂ. 

 

Ștefan CIOCIANU 
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„SATIRICONI” - ANIVERSAȚI 

SĂRBĂTORIȚI ÎN 2021 

 

 

 

Șarje amicale 

 

 

GRIGORE COTUL – 45 

 

ȘOFER RESPONSABIL 

Oricât de mult ar fi să-i placă, 

La Cluj nu bea, de niciun sfanț, 

Etilic, dar atunci când pleacă, 

Ajunge-ntotdeauna-n ȘANȚ. 

 

GAVRIL MOISA – 70 

 

VICE CU MÂNĂ FORTE 

La cenaclu are clasă, 

Respectat e de adepți, 

Însă când ajunge-acasă, 

Ia poziție de drepți! 

 

GHEORGHE MRAIȘTE - MOȚ - 80 

 

LIPSEȘTE NEMOTIVAT 

Ne adunăm lunar, firește, 

Lăsând acas' soție, soț, 

Doar domnul Mraiște tot lipsește, 

Că dânsul este mai cu MOȚ. 

 

GAVRIL NECIU – 75 

 

CTITOR DE MONUMENTE 

Monumente-n șir "conduce", 

Dând model betonului; 

Oare nu va pune cruce 

Și Satiriconului? 

 

 

Petru-Ioan GÂRDA
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CUPRINS 
 

 

Satiriconul merge mai departe …………….. 

Eugen ALBU …………………………………………. 

Dan BĂGĂREAN ……………………………………. 

Emil Felician BODEA ……………………………… 

Aurel Lucian CHIRA ………………………………. 

Ștefan CIOCIANU ………………………………….. 

Gheorghe CIREAP ………………………………... 

Octavian CORDOȘ ………………………………… 

Adela COTUL ………………………………………… 

Grigore COTUL ………………………………………  

Eugen Emil COȚA …………………………………..  

Vasile B. GĂDĂLIN ………………………………… 

Petru-Ioan GÂRDA ……………………………….. 

Gabriela-Gențiana GROZA ……………………. 

Rodica-Doina JEICAN ……………………………. 

Ioan MARINESCU …………………………………. 

Doina MICLEA ………………………………………. 

Marius-Lucian MICLEA ………………………... 

Zeno MILLEA ………………………………………… 

Gavril MOISA …………………………………………  

Gavril NECIU ………………………………………… 

Radu PĂCURAR …………………………………….. 

Horea PRODAN …………………………………….. 

Mihai TEOGNOSTE ………………………………..  

EVRIKA! (careu de Ștefan CIOCIANU) …… 

„Satiriconi” – aniversați sărbătoriți  

În 2021 – Șarje amicale ………………………. 
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