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1918 – 2018 
LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!         

LA MULŢI ANI, AGIR! 

 

La centenarul  Mari i  Unir i  
 

Țară,  in imă v i tează,  
Toț i  te  m int  ș i  te  t rădează,  
Numai eu cu neamul meu… 
Te vo i  apăra mereu!  

 

                               Viorel MARTIN 
 

Telefonul și volanul 
Ea, la volan și telefon 
Tot căuta un pokemon 
Și l-a găsit direct în Rai... 
Când s-a ciocnit cu un tramvai! 

Comerț echitabil cu Austria 
Ăsta e simbolul, 

Ăsta e îndemnul: 
Noi le dăm petrolul… 

Ei ne fură lemnul! 

 

   
 

Viorel MARTIN 

Investiţii 
Pe autostrăzi penale  
Taie, doar la zile mari, 
Panglici inaugurale... 
Fel de fel de panglicari! 

Democrația străzii 
Într-un balamuc etern 

Și străinii pot să vadă: 
Nu ne trebuie guvern...  

Noi suntem conduși din stradă! 

 
Dezvoltator 
Vorbind de un dezvoltator, 
Deci cine are rol major? 
Acela ce gestionează, 
Sau cel ce su-gestionează? 

 
Fără îndoială 

Omul nu se îndoieşte: 
Dumnezeu mult îl iubeşte, 

Însă tot la fel de mare 
E şi sfânta Lui răbdare! 

 

 
 

Corneliu BERBENTE 

 
Infiniţii 
Abordez axiomatic 
Infinitul matematic, 
Şi dau slavă, la icoană, 
Infinitului-Persoană. 

 
Didactică 

Prostia este rea, nasoală, 
Dar poţi s-o foloseşti la şcoală: 

E un exemplu clar, didactic, 
De infinit la modul practic. 

 
 
Abnegaţie 
Cărarea vinului i-a fost 
Cu soaţa un prilej de sfadă, 
Căci n-a parcurs-o ca un prost 
Făcând din ea autostradă. 
 

 
La cârciumă 

Când mă duc, cărarea-i una,  
Dreaptă cum atârnă-un lanţ. 

Noaptea când mă-ntorc cu Luna, 
Sunt vreo trei, având şi şanţ. 
 

 
 

 
 

Ștefan ALEXANDRU 

In vino veritas 
Zicala-a fost precum un sfat 
Şi consumând lichidul pur, 
Eu adevărul l-am aflat: 
Cu vin îţi faci ficatul ciur. 

 

Stimulente şcolare 
Prima zi, cu multe flori, 

Fi-vor munci titanice, 
Jubilează vânzători  

De etnobotanice! 
 

 
Miting de protest 
Ne-am adunat o sută-n piață 
Să protestăm că nu e viață; 
Când ne-am uitat: ce bucurie! 
Cu securiști eram vreo mie… 

 
Parveniții 

Mă uit la tipii cei anoști 
Cum au în criză tot ce vor 

Și văd de multe ori că-s proști, 
Dar tot m-aș vrea în locul lor… 

 

 
 

 
 

Gheorghe BÎLICI 

Rime ceferiste 
Trenule, mașină mică, 
Eu ți-aș da-ntr-o zi toți banii, 
Să-l aduci pe Ionică 
Și să-i duci pe toți Ivanii. 

Calea ferată din Republica Moldova  
E bună calea cea ferată, 

Dar inima îmi este arsă 
Că rușii au făcut-o lată, 

În loc s-o fi făcut întoarsă!... 

 
Drumul Clujului 
Lung e drumul și e rău, 
Nu-l poți merge pe picioare, 
Că pălinca de Zalău.... 
Șaptezeci de focuri are! 
 

 
Idei crețe 

Și investitorii, pe alocuri, 
Au idei ce m-au cutremurat; 

Ei ar face și pe Tâmpa blocuri... 
Că mai e pădure de tăiat! 

 

 

 
 

Maria STURDZA 
CLOPOTARU 

 
Egalitate în căsnicie 
Să fie tot îndestulată masa, 
Noi amândoi aducem casei sporul: 
Eu cu copiii și cu toată casa, 
El... cu paharul și televizorul! 

 

 
Unor misogini 

Deși ironizăm confrații, 
Adesea răi și misogini, 

Cum să urâm de tot bărbații, 
Când știm că sunt și-așa puțini?! 

 
Atenționare 
Să nu mă întrebați căci nu discut 
În nouăzeci de ani ce am făcut; 
Și dacă totuși vreți s-aveți habar, 
O să vă povestesc la Centenar! 

 
Presupunere 

Cred că vor fi toți demnitarii, 
Mai fericiți și mai bogați, 

Atuncea când pensionarii 
Vor fi eutanasiați! 

 

 
 

Nicușor 
CONSTANTINESCU 

 
Viagra 
Viagra-i un medicament, 
Ce-l folosim ca stimulent, 
Atunci când, cu adevărat, 
Mai e ceva de stimulat! 

 
Guvernul 

Guvernu-i organismul care, 
De griji ne poartă și nevoi, 

C-o mână dă, atunci când are, 
Și ia cu două înapoi! 

 
Evoluţia pensionarului 
Când eşti adolescent, primeşti 
O jucărie ca-n poveşti. 
La pensie, îţi ia maşinăria 
Şi-ţi lasă doar ... caroseria! 

 
Viaţa de pensionar 

Viaţa de pensionar 
Este-o viaţă ca-n poveşti, 

Ai şi dulce şi amar, 
Astăzi eşti, mâine nu eşti! 

 

 
  

Corneliu CRISTESCU 
 

 
Pensionar iubăreţ 
Un bătrân ce se dă fante, 
A cerut şi el un act.... 
A luat energizante, 
Dar a murit de infarct! 
 

 
Secretara pensionarului 

Dat fiind vârsta-mi precară, 
Am nevoie, chiar visez 
Ca să am o secretară, 

Deşi,  nu mai secretez! 

 
Banii şi ciorapul 
Bogătanul fără cap 
Ţine banii la ciorap, 
„Banii n-au miros", declară 
...Dar ciorapul te omoară! 
 

 
Unire, români! 

Cu lozinci şi cu tam-tamuri, 
Se unesc numaidecât: 

Mai întâi se strâng ca neamuri, 
Iar apoi se strâng de gât. 

 

 
 

 
 

Ion DIVIZA 
 

 
Vacanţă parlamentară 
Când parlamentul e plecat 
Şi sala-i goală, spaţioasă,  
Îl vezi pe spicher întristat  
De parcă nu i-s boii-acasă. 
 

 
Apel 

Urlu cât mă ţine gura 
În Sahara românească: 
Oameni, apăraţi natura 

... De natura omenească! 
 



 
RO Centena 
Centenar Unirea Mare - 
Azi - o mare dezbinare, 
Şi-n vara asta ne-a plouat 
ÎNSUTIT de ... ne-a secat! 

 
Mâncăm, nu mâncăm 

Cu pesta - nu mai mâncăm porc; 
Poate nu mâncăm nici oaie! 

Dar vremurile „bune” se întorc: 
Mâncăm de la jandarmi ... bătaie! 

 

 
    

   Ioan GANEA-CHRISTU 

 
Paşte fericit 
CRISTOS A ÎNVIAT! 
Noi toţi ne-am bucurat. 
Doar bietul miel e osândit 
Şi nu mai ... paşte fericit... 

 
Simfonia labelelor 

La marea sărbătoare a florilor 
s-a defilat cu statu-n cap 

în faţa celor din capu-n stat 
ce-au dirijat simfonia labelelor. 

 
Optimism 
Spune calm, Iisus în piață 
Celor ce pe cruce-l suie: 
- Fiți mai optimiști, că-n viață 
Nu-i nimic bătut în cuie! 

Manifestaţie ECO 
Îi aruncă, din coloană, 

Prim-ministrului, în faţă, 
Unii, Roşia Montană, 
Alţii, roşii de la piaţă! 

 
 

 
  

Laurențiu Florentin GHIȚĂ 

 
Involuţie istorică 
În lunga-i trecere prin ani, 
Istoria-i amară: 
Craiova nu mai are bani 
(La fel ca-ntreaga ţară)! 

 
„Confirmare” 

Sunt multe femei în armată 
Şi toate  ne spun răspicat 

Că vorba e adevărată: 
Armata te face bărbat! 

 
Unui critic-confrate -frate,  dar... 
 - Prietene, te rog, a scrie... 
Scrisu-ți este meserie... 
Și-a răspuns omul, zelos: 
- Banii, jos! 

 
La un creator supărăcios 

Pe poetul „din născare” 
Să nu-l atingi nici cu-o floare, 
Nici să-l critici cu un ghimpe, 

Că nu simte... 

 
 

 
Florin GRIGORIU 

La un știutor de politică 
O lume rece, vulgară 
Și-un papagal, hoț de vorbă, 
Crede că-i vultur și zboară... 
Ca musca-n ciorbă... 

Medic de familie 
M-am dus la doctor:- Doamnă, mă doare! 

Și am ieșit după o oră. Rețetă, ajutor... 
Pe sală alți bolnavi: - E grav. După-nfățișare... 

- Aș, doctoru-i bolnav de calculator... 

Scriitorului Florin Caragiu, 
autorul cărţii „Omul cu două inimi” 
Cu două inimi cine-ar crede 
Să fii prea plin de sănătate; 
E un mister ce nu se vede 
Când una tace, alta bate! 

Poetului Constantin Kapitza, 
autorul cărţii „Interviu” 
Kapitza, ştii că te iubesc, 

Dar cartea n-am timp s-o citesc, 
Şi ca prieten bun să-ţi fiu 
Îţi voi lua, un INTERVIU! 

 

 
 

Gheorghe GROSU 

Lansarea volumului „Filosofia 
vinului”, de Bela Hamvas 
Filosofic, eu, susţin, 
Adevărul stă în vin; 
În palincă, spune unul, 
Nu-l găseşti, să dai cu tunul! 

Scriitorului Constantin Iftim, autorul 
cărţii „Elefantul pe câmpie” 

Îmbujorat de bucurie, 
Cu „Elefantul pe câmpie”, 
Ai vrut succes de librărie 
Cu greutate…pe hârtie! 

 
 

Politețe la cimitir 
Socrul meu, un mucalit 
Chiar și în a vieții toamnă, 
Lângă groapă a rostit: 
„După dumneavoastră, doamnă!” 

 

 
Cine râde la urnă? 

În seara zilei de votare 
Din urnă-o voce înfundată 

A râs, discretă: „La mai mare! 
I-am păcălit și de-astă dată!” 
 

 

 
  

Dan NOREA 

 
Atleții români după jo 
Când se-ntorc de la Olimpiadă 
Îi vom pune paznici la tezaur 
Fi’ndcă toată lumea poa’ să vadă, 
Sunt cinstiți, nu se ating de aur. 

 

 
Transporturi 

Autostrada nouă e sfințită 
De un impunător sobor de popi 

Și-o inaugurează o elită 
De tipi din minister ce dau în gropi. 
 

 
Dorință 
 De un an și-o săptămână, 
Măcinați de-un dor de ducă, 
Un Facebook și o Facebookă... 
Merg ținându-se de mână! 

 
Parcul cu vietăți 

 Parcu-i plin de maidanezi, 
Cățeluși și cățelușe, 

Și, de-o vreme, ce să vezi, 
S-a umplut și de căpușe! 

 

 
 

Mircea POPESCU 

 
Băuturi 
Berea setea-ți potolește, 
Vinul bun te amețește, 
Țuica te înveselește, 
Doar pălinca... te pălește! 

 
Adevăr 

Adevăr vă spun azi vouă, 
Chiar de sunteți optimiști 

Lumea se împarte-n două… 
Șmecheri și epigramiști! 

 
Decizie 
Am făcut la bancă rată, 
Nici nu știu cum voi scăpa... 
Este greu, dar altădată, 
Am să stau în banca mea! 

 
La oftalmologie 

Ochelari aș fi dorit 
Nu știu de o să se poată, 

Să-mi văd salariul mai mărit 
Și factura... dezumflată. 

 

   
 

Ion STANCIU 

 
Strategie 
Băncile sunt așezate 
Tot pe lângă farmacie, 
Să găsești ușor calmante 
Ca să uiți de datorie. 

 
Apetisant 

Mi-a plăcut bucătăreasa, 
Foarte bine a gătit, 

Cu de toate-a umplut masa 
Și-un piept... nemaipomenit! 

 
Cine mușcă ? 
Pe malul bălții-i un pescar; 
Apare un pensionar: 
- Merge treaba? Mușcă, mușcă? 
- Da, sunt țânțari și ioc plevușcă! 

 
Unitate în politică 

E greu ca la putere să înfrunți, 
O lume astăzi plină de corupți. 
Deși diverși,  au toți același țel: 
- Gândim, mințim, furăm la fel! 

 

 
 

Ovidiu ŢUŢUIANU 

Preferință pretențioasă 
Pe vremea cu sigiliu și parafă 
Fu întrebată o dactilografă: 
- Cu ce mașină te descurci tu „ghini”? 
Răspunse moldoveanca:.. 
                                  - Lamborghini! 

Unui „traseist politic” 
Ai  schimbat mereu „culoarea”, 

 „mărul”,  „săgeata” sau chiar „floarea”. 
 'geaba-ncerci să faci pe bravul, 
   Căci neschimbat îți e năravul! 

 
 

Unii cântă alții joacă 
Ce vacarm, ce nebunie! 
Se-ncing microfoanele; 
Astăzi fac politichie 
Clovnii și afoanele. 
     E politica o cloacă; 
     Proștii cântă, alții joacă 
 
 

 
 

Ce caniculă! 
Și prostia-i arzătoare, 
Lava ei ne cenușește; 
Epigrama-i salvatoare, 

Permanent ne răcorește, 
    Pe deștepți îi bucură, 
    Pe ceilalți îi spulberă 

 

 
Dorel VIDRAŞCU 

 

ROMÂNIA 100 
Elanul nostru-i unanim, 
Doar o dată-i Centenarul; 
Din obicei, sărbătorim 
Cu maneaua și grătarul, 
    În unire stă puterea, 
    Tot cu micii și cu berea! 

 

Vine apocalipsa 
Va veni apocalipsa! 

Urlă din rărunchi bigoții; 
I-a cuprins pe toți eclipsa, 

Cad în lamentări netoții. 
    Apoi caută la bar 

    Izbăvirea în pahar, 

 
 Ah, secretara! 
Brună- boabă de  cafea, 
Este asistenta mea! 
Toată aş picta-o-ndată,  
Dar n-am loc: e tatuată! 
 

 
Adevăr...  puţin macabru 

„Filozof de cimitir”, 
Zic groparii de vampir: 

Cel mai rău vampir e BANUL, 
C-a extras din OM, UMANUL. 

 

 

 
 

Petrache ZAHARIA 
 

 
Unui chefliu... după concert! 
Cam uimit că, în cultură, 
Muzici n-ai, cu băutură, 
Se-apucă şi el, să scrie, 
„Pe uscat”, o... sifonie! 

 
Pădurile şi... lecţiile de business 

În afaceri, „sinceri fraţi”, 
Ne-au făcut mai „luminaţi”; 

Astfel, că pe munţi, podişuri, 
Ne-au lăsat doar... luminişuri! 

 

 
Na, beleaua! 
Coduri de la  „tartor” 
Pentru viitor 
Te prezinți ca martor 
Pleci…făptuitor! 
 

 
Profesionalism 

La debutul de mandat 
Avea un apartament 

La final, nevinovat(?!) 
Are vilă din…talent! 

 

 

 
 

Liviu ZANFIRESCU 
 

 
Talent în criză 
Ciudatul mister 
Ține de bizar 
În Dej – inginer 
La Madrid – zidar?! 
 

 
Deh,  modestia! 

Când se mai face vreun apel 
Scot pieptul țanțoș, e normal 

Chiar dacă-s numai colonel 
Valoare am… de general! 

 

 
Testament, la 82 de ani 
Bine că i-am apucat, 
Sunt un soare la apus… 
Folosiți ce v-am lăsat 
Că la 90… m-am dus ! 

 

 
Epigrama 

Epigrama-i o rachetă 
Combustibil – ironia 

Însă rampa de lansare 
Folosește… poezia! 

 

 
 
 

   
 
 

George ZARAFU 
 

 
Poeţii 
Pe piața literară cea mai-naltă 
Poeții par un sortiment ciudat : 
Ei se mănâncă, dacă-s laolaltă 
Dar se consumă… separat ! 
 

 
A la Omar Khayam 

Femeii dragoste să-i dai şi casă, 
Copilului să-i dai o jucărie, 

Bătrânului – o companie-aleasă, 
Poetului? o pană și hârtie ! 
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