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In memoriam: 

 
Gheorghe ZARAFU 

1933 - 2019 
 

       De curând ne-a părăsit marele epigramist Gheorghe ZARAFU, prietenul meu și 
al tuturor epigramiștilor, membru al Cercului Inginerilor Epigramişti din AGIR un 
mare scriitor și un mare ROMÂN. 
       Gheorghe ZARAFU s-a născut la data de 05.05.1933, în comuna Oarja, jud. 
Argeş şi a decedat la București pe data de 04.11.2019. 
       A fost un mare epigramist, un mare umorist, un mare editor, un mare iubitor de 
copii, un mare prieten și un mare slujitor al cuvântului scris și al limbii române. 
 

       A debutat cu epigrame în Urzica, în anul 1965.  
Dintre opere putem aminti: 
Ham, aventurile unui căţel năzdrăvan (1974); Bolduri cu imbolduri (1975); Chiţ, 
un şoricel, cel mai mititel (1976); Oac, o broscuţă dintr-un lac (1976); Cip, o 
păsărică fără frică (1978); Trenul alfabetului (1979); Ţinte cu învăţăminte. 
Epigrame şi catrene şcolare (în colaborare), 1979; Pauze cu aplauze (1976); 
Trăite cu învăţăminte (1977); Dialog fără catalog (1985); Umor pe ogor (în 
colaborare), 1986; Căluțul de ciocolată (1989); Mac, de la margine de lac (1990) 
și Ace la purtător (2002). 

Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească! 
Viorel MARTIN 

Epigrame de Gheorghe ZARAFU 
Mie însumi 
Mi-a fost dat un nume sfânt  
De agricultor, 
Ca să trag pe-acest Pământ 
Brazde de umor! 
 
Poetului Ion Bănuţă, care mi-a 
publicat o epigramă în ,,Albina” 
Pe-a „Albinei” potecuţă 
Cântă cam aşa tarafu: 
„Vin zarafii la Bănuţă 
Şi bănuţii la Zarafu! 
 
Ah, morala! 
Pe piaţa literară cea mai ‘naltă 
Poeţii par un sortiment ciudat: 
Ei se mănâncă, dacă-s laolaltă, 
Dar se consumă... separat! 
 
Biblică 
Eva ştim că s-a-ntrupat, 
Într-o zi cu zvon de harpe, 
Dintr-o coastă de bărbat, 
Dar cu limba... de la şarpe! 

 
Unui prost 

Oricât cu sfaturi îl îndopi, 
Va trece, şi la bătrâneţe, 

Să mai revadă-aceleaşi gropi 
În care-a dat la tinereţe. 

 
Catren 

M-a-ntrebat Ştefan cel Mare: 
„Fraţilor ce mi-aţi făcut? 

Cât n-am stat eu la hotare... 
Mi-aţi dus graniţa la Prut!” 

 
Catren 

Nu-i decât o frază 
Înălţimea-n viaţă, 

Când nu ai o bază... 
N-ai nici suprafaţă! 

 
Testament, la 82 de ani 
Bine  că  i -am apuca t ,  

Sunt  un  soare  la  apus…  
Fo los i ț i  ce  v -am lăsa t  
Că la  90… m -am dus!  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Luna a treia 
Voind să afle cine e, 
I-au explicat că fata-aceea 
E o studentă la ASE, 
În anul doi şi… luna-treia. 
 

 
Zbirul 

Nevasta unuia-i un zbir, 
Dar o iubeşte. Eu mă mir: 

- Mi-e tare dragă, îmi explică, 
Şi o iubesc nespus…De frică! 

 

 

 
 

Corneliu BERBENTE 

 
Cu soaţa 
Cu soaţa mă-nţeleg nespus de bine, 
Colaborăm în orişice privinţă, 
Dorinţa ei poruncă-i pentru mine, 
Porunca ei e chiar a mea dorinţă! 
 

 
Relaţii 

N-a avut unchi, nici mătuşi, 
N-a avut amici suspuşi, 

Viaţa însă-i fu uşoară: 
A avut o verişoară! 

. 

 

Cu leafa la supermarket 
Cu leafa mea de-acum un an,  
Vreo trei sacoșe tot umpleam. 
De-atunci mi s-a mărit întruna; 
Sacoșe?... Dacă umplu una! 
 

Cotizație la cartelul 
medicamentelor 

Dimineața, când te scoli 
Și te duci la un consult, 

Îți găsește alte boli… 
Ca să cotizezi  mai mult! 

 

 

 
 

Viorel MARTIN 

Hoții și vardiștii 
La Caracal apărură 
Multe lucruri dubioase: 
S-a văzut că hoții fură… 
Și vardiștii țin de șase! 
 

Rugăciunea tinichigiului auto 
Doamne, te mai rog o dată,  

Eu și camarazii mei: 
Iarna asta minunată 

Ține-o doar într-un polei! 
 

 
 

Dilemă biblică 
Nu mă-ndoiesc de adevăr, 
Dar intru-adesea la idei: 
La mijloc să fi fost un măr 
Sau cele două ale ei?! 

Satisfacţii electorale 
Mulţumit sunt întru totul, 
Reuşit-am performanţa 

De-a-mi băga în urnă votul 
Şi de-a-mi îngropa…speranţa 

 

 
 

 
Iulian BOSTAN 

 

 

Urmaşilor lui Păstorel 
Destui s-au întrecut cu el, 
Şi la pahare- mai cu seamă, 
Dar vezi, ilustrul Păstorel, 
Că mai duhnea şi- a… 
                          epigramă! 

Unui amic 
Te ofereai de bunăvoie, 
Mi te-arătai mereu amic 

Şi mă-ntrebai de ce-am nevoie, 
Ştiind că n-o să-ţi cer nimic! 

 
Pensionarul la spovedanie 
La vârsta ce acum o are 
Se spovedește de păcate 
Și-i pare rău că nu e-n stare 
Să le mai facă-adevărate… 

 
Aforistică 

Bărbatul cel voinic și tare 
Ce scapă din furtuni pe mare 

Adeseori, ni-s martori zeii, 
Se-neacă-n lacrima femeii… 

 
 

 
 

Gheorghe BÎLICI 

Dorință 
De-ajung în rai prin a mea soartă, 
Mă voi ruga la Dumnezeu 
Să-mi lase înspre iad o poartă 
Să merg să-l văd pe șeful meu… 

Dușmanul ideal 
Dușmanul meu, un tip select, 

Nu bea, nu-njură, nu fumează, 
Nu are barem un defect… 

Și asta chiar mă enervează. 

România, ţară de artişti 
Trăim în „opera" Puterii, 
Vedem şi autori de rând, 
Avem şi-o „Masă a Tăcerii" 
              ...dar până când?  

Români aşezaţi 
În ţara plină de orgolii, 
Tot omul este aşezat: 

La Parlament în trei fotolii 
Iar la spital...doar doi în pat. 

 
 

 
 

Nicolae BUNDURI 
 

Piatra 
Material ca piatra nu-i 
Şi-o coborâm din vârf de munţi, 
Să facem celor mari statui... 
Ori s-aruncăm în cei mărunţi.  

Octogenarul 
Acum - de Dumnezeu uitat, 

Mă mir şi mă cuprind bufeuri, 
Că moartea încă n-a sunat… 
Dar îmi trimite „SeMeSe-uri”. 

 

Intenţie 
Mai greoi, mai „pas cu pas”, 
Cu artroză şi cu gută, 
Nici măcar mort nu mă las, 
Până nu ajung la sută! 

 

Când va fi să fie 
De pe acum, vă dau de ştire 

Şi jur pe-orice: în Rai n-aş vrea; 
Acolo-i multă fericire 

Şi nu-s obişnuit cu ea! 
 

 

 
 

Nicușor 
CONSTANTINESCU 

 

Optimism 
Pe drumul vieţii şi al vremii, 
Am străbătut nouă decenii – 
Şi mai am unul, doar un fleac, 
Să-i vin vin veacului de hac 
 

Fantezii 
Prin cap, chiar dacă sunt 

nonagenar, 
Îmi trece o năştruşnică idee: 

Nici în prezent şi nici la Centenar. 
Să nu renunţ la şpriţ şi la femeie 

 

Unuia hotarât să muncească 
Colegul ce cu vorbe-aruncă, 
La lucru ajunse hotărât, 
Avea aşa un chef de muncă, 
Dar, stând pe scaun, i-a trecut! 

 

Unuia care doarme la 
serviciu 

Colegul meu care-aţipeşte, 
Ne-a explicat, ne-a dat alarmă, 

Când ziua nu se odihneşte, 
Nu poate noaptea să adoarmă! 

 
 

 
  

Corneliu CRISTESCU 

 

Un ins aproape de pensie 
Eu ştiu, de muncă nimeni n-a murit, 
Te ‘nalță munca-n viaţă pe un pisc, 
Dar toată viaţa eu m-am cam ferit, 
De ce acum să îmi asum un risc? 

 

Întrebare 
Văzând c-am barbă, dar şi plete, 
Căci barbă mi-am lăsat şi eu, 
Se întrebară-n stradă două fete: 

- O fi uitat de Dumnezeu? 



 
Epigrama spontană 
E-o gogoașă-nfuriată,  
Ce nu iartă și nu minte  
Poți s-o duci la rang de artă... 
De-o servești pe loc, fierbinte! 
 

 
Prostia 

Nu sunt așa de proști fudulii, 
Îmi par a fi mai proști credulii, 

Da-n lumea asta cam bizară... 
Prostia e la rang de țară! 

 

 
 

Maria STURDZA 
CLOPOTARU 

 
Modernizare 
Pe șoseaua cea drăguță 
Nu-l mai prindem pe țăran  
Nici în car nici în căruță... 
Că-i mai bine în Logan! 

 
Atitudine 

Vezi, nu sunt doar vorbe goale,  
Crezi ce vrei, dar ține minte:  

Epigrama dă la gioale  
Până sus, la Președinte! 

 

Guvernanții pe scena politică 
Când lumea-ncearcă să-i 
                              cunoască, 
Nu se trădează-n niciun caz, 
Căci poartă totdeauna mască, 
Și nu mai vezi că n-au obraz. 

 

Carnaval la Guvern 
Şi pe zloată, şi pe ger 

Vine Moş Crăciun cu darul, 
Iar la domnul premier 

Unu-n mască… Păpuşarul. 

 
 

 
 

Ion DIVIZA 

 

Proces în prima instanță 
Când noi la Domnul ne grăbim 
Și-n Cer ne-asteaptă Judecata, 
Ne-o fac întâi la țintirim 
Groparii veseli, cu lopata! 

 

Proces în a doua instanță 
M-au îngropat „arbitrii”, m-au dat 

gata  
Făcându-mi judecata cu lopata, 

Dar am avut un mic noroc în viață: 
Un milion m-a scos la suprafață! 

 
Dentistului 
Cu mâinile-ţi fermecate, 
Ne iei durerile, toate. 
Bineînţeles că pentru ele... 
Ne operezi şi-n portofele!  
 

 
Apa 

Apa noastră de pe-aice 
E de „ploaie”, cum se zice. 
Mai rău e că nici apa plată 

Nu e chiar aşa ... curată! 
 

 
 

 
    

Ioan GANEA-CHRISTU 

 
La conferinţă 

La conferinţă,… ca la conferinţă, 
Nu se vine din dorinţă, 
Se conferă, se referă, 
Se preferă … somniferă. 
 

 
Matrimonială 

Tânără, frumoasă şi abilă, 
Doresc relaţie stabilă 

Cu toţi bărbaţii din oraş 
Ce au statut de brav ostaş. 

 

 
Întreprinzător 
Am fost o viaţă pus pe fapte 
Şi nu mă dau bătut nici mort: 
Conduc aici un club de noapte... 
V-aștept, intrarea e un ort. 

 
Loc sigur 

Să nu pierd vremea de pomană, 
Cătând un loc, pe ploi, pe vânt, 

Mi-am tras parcare subterană 
...La fix doi metri sub pământ. 

 

 

Petru-Ioan GÂRDA 
 

 
Zestre pentru rai 
Când o fi la Înviere, 
Sper, în orice caz, voi cere 
Să se-ndure să mă lase 
Să-mi adun vreo două oase. 

 
La înmormântare 
O afacere curată, 

Câștigat sunt sută-n sută: 
Stau alături de o fată 

Ce e mută. 

 

Istorie 
De pomenim istoricul concept, 
Pe când veneau duşmanii cei  
                                    hapsâni, 
Strămoşii se luau cu ei de piept! 
(În cazul doamnelor-strămoş, 
                                   de sâni). 

Geneză 
Cam enervat pe omenescul neam, 
Făcu şi Dumnezeu un gest urât: 
Îi rupse-o coastă-ntreagă lui Adam 
Şi-i îndesă cu forţă-un măr în gât. 

 
 

 
  

Laurențiu Florentin 
GHIȚĂ 

 
„Preferinţe” 
După studii, după școală, 
Pe femeie, cum aud, 
Unii o preferă goală, 
Alţii o preferă nud. 

 

Bio... geneza 
Adam pe şarpe l-ar fi vrut la masă 

Când Eva-l ispitea c-un măr din pom; 
E primul caz din lume când, pe-un om 

Nevasta-l dă pe hrană sănătoasă. 

Zodia clorului 
Moartea ne-a bătut la poartă, 
Avea clor mie la mie. 
Iar în loc de apă vie 
Ne-a tratat cu apă moartă. 

Tom Degețel 
 Nuți, o fostă mare spaimă, 

Și-a pus, ca Mafia, degetul la nas, 
Un Țăran, mai târziu, cu faimă, 
Ne-arată, pe degete, ce i-a rămas. 

 
 

 
 

Constantin KAPITZA 

Vremuri duse 
Un răzgândeandin vremuri duse 
Și-a amintit de șpăgi apuse. 
Niște husari au căutat subit 
Toți banii dați pe fete de iubit. 

Unei tagme politice 
De-atâta minciună 

Adevărul sună, 
L-a tot invocat 
Până a secat 

 

Asigurare 
Bine astăzi se trăieşte, 
Nimeni n-o muri de foame, 
Cât mai are balta peşte, 
Dar și Larco epigrame! 

Destăinuire 
Uşoară-i viaţa, ca o spumă, 

Şi-i trecătoare ca o brumă, 

Dar, iată, n-o să-mi treacă prea uşor,  

Căci eu mănânc satiră, beau umor! 

 

 

Vasile LARCO 
 

Grija  faţă  de  om 
Guvernul permanent ne-ajută, 
Acordă, fără mult alai, 
Reducere cincizeci la sută… 
Din vârsta medie de trai. 

 

Optimism în sala de operaţii 
Stând cu ochii spre lumină 

Cred că-i şansa vieţii mele, 
Căci prin moartea ce-o să vină, 

Scap de alte boli mai grele! 
 

Guvernanților PNL 
Verificând încet, încet, 
Găsit-au gaură-n buget 
Dar s-a văzut că prejudiciu 
Înseamnă doar un...orificiu! 

Austeritate 
Ducând cu toții viața, greaua, 
Am strâns acum de tot cureaua 

Dar guvernanții, piază rea, 
Mai fac o gaură în ea! 

 

 

Ion MORARU 
 

În fiecare zi e-o sărbătoare 
Susțin în van, cum bate apa piua, 
Că, în afara zilelor cu Sfinții, 
Sărbătorind oricărui lucru ziua, 
E, fără doar și poate, noaptea... 
                                            minții! 

Emigrantul 
(microfabulă) 

Bou plecat de pe toloacă, 
Suferind de un complex, 

Ce s-a-ntors acasă vacă, 
După un schimbat de... sex! 

 
Obrăznicie 
Copil fiind, cu creierul de-un gram, 
Tot timpul la oglindă mă strâmbam; 
Acum, când anii-n spate se adună, 
Oglinda văd că zilnic se răzbună. 

 

 

Vacanță la mare 
Mă costă pe nevastă s-o îmbrac, 

Mă costă pe amantă s-o dezbrac, 
Și-atunci, într-un acces de 

pragmatism, 
Le-am dus pe amândouă la nudism. 

 

 
  

Dan NOREA 
 

 
Spovedania unei 
credincioase 
La popă ea a-ngenuncheat, 
I-a spus de toate, fel de fel 
Și chiar penultimul păcat... 
Căci ultimul a fost cu el. 

 
Cofetarul alb la față 

Având ceva experiență strânsă 
A vrut să coacă o negresă, însă 
Oricât de multă vreme-o lasă-n vatră, 

Îi iese sistematic o mulatră. 
 

 

Cunoscătoare 
Poliţista m-a oprit 
Să îmi ceară buletinul 
Şi atât m-a mirosit... 
Că mi-a spus ce soi e vinul 

 

Dezamăgire 
Coana preoteasă 

Supărată-i tare 
Că la ea în casă 

Numai postu-i mare 

 

   
 

Ion STANCIU 

 

Reclamă 
Vinul meu e foarte tare 
Doar o cană de-ai gustat 
Te îmnoaie la picioare 
Dar te întăreşte-n pat! 

 

Pescarului lăudăros 
Nu se-ntoarce de la peşte 

Făr’ să intre-n magazin. 
Aici crap şi somn găseşte. 

Ghinion! Şi un vecin! 

 

Îndemnul internautului 
Piciule, să-nveți la școală, 
Nu prea mult, doar alfabetul, 
Căci, cultură „bestială”, 
Eu îți fac și… INTERNETUL! 

 

Excursia IT-stului 
Sus, la munte, cu piciorul 

Și mobilul în porthart, 
Nici n-a admirat decorul, 

Că-l avea pe… Google Earth! 

 

 
 

Petrache ZAHARIA 

 

Bătrânețe pe… piloni! 
Vârstnicii autohtoni, 
Pensii au, pe do piloni: 
Primul ține greu “plafonul”, 
Celălalt e cât… bastonul! 

 

„Speedy-love” pe litoral 
Vorbe dulci și-au gângurit, 

Pe faleză-n răsărit... 
Bani sfârșind, venind apusul, 

Și-au șoptit: -Hai, plimbăursul! 

 

Invitație 
Oficial ne merge bine 
Confirmă unii drumul bun 
Și, ca și pân’acum, oricine 
Poate veni să dea un …„tun”! 

 

Din iuțeala de mână 
PNL-iștii iau măsuri degrabă  
La privat să meargă bogăția 

Firme românești? Ca la tarabă! 
C-au privatizat democrația?! 

 

 
 

 
 

Liviu ZANFIRESCU 
 

 

Virus românesc 
Miniștrii fug de dialog  
(Îi ține cineva în lesă?) 
Comunicarea-i monolog 
Coronavirus e la … Presă?! 
 

 

Neologism 
Că sunt PSD-iști și PNL-iști, 
La guvern se simte hărmălaia 
Când miniștrii sunt niște turiști 

Proveniți din gașca „pilăraia” 
 

 
 

 

Răspunderea pentru materialele publicate în această foaie volantă aparţine în exclusivitate autorilor. 
Vă aşteptăm cu noi epigrame pe adresa de e-mail: viorel.martin@gmail.com 
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