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Felicitari iniţiatorilor şi membrilor cercului! Succes în activitatea epigramistică! 
Preşedinte AGIR, 
Mihai MIHĂIŢĂ 

 
 

DE CE AM MAI APĂRUT ŞI NOI? 
 

Uite-aşa! Vrem să vă facem viața mai frumoasă. 
Vrem să râdeți, să analizaţi și să vă bucurați la citirea 
epigramelor noastre.  

De ce scriem noi, inginerii, epigramă?  
Pentru că suntem deștepți, că avem talent. Pentru 

că avem spirit de observație. Vedem toate defectele, 
atât pe ale noastre, cât și pe ale altora. Avem spirit de 
sinteză. Și-apoi… dacă nu ne-am lăuda noi, cine să ne 
laude? 

Iubiți cititori, marele Mircea Trifu - Dumnezeu să îl 
ierte! - care a pus bazele multor cluburi de epigramă 
din marile orașe, unite apoi în Uniunea Epigramiștilor 
din România, a scris următoarea epigramă: 
 

Sfat pentru epigramist 
Dintre atâtea rânduieli,  
De una trebuie s-asculți 
Pe cititori să nu-i înșeli… 
Că și așa, nu ai prea mulți ! 

 

Ca să vă încânte, o epigramă trebuie să aibă o 
poantă, care te face să izbucbești instantaneu în râs, 
să te pună pe gânduri, sau să te înalțe în sfere 
dumnezeiești, ca madrigalul, de ex:  

Lui Eminescu 
Peste dealuri și coline, 
Vreme trece, Vreme vine, 
Numai tu rămâi prin veacuri, 
Dor de codri și de lacuri! 

Dar epigrama trebuie să aibă și prozodie perfectă, 
ca să nu te zgârie la ureche atunci când o auzi. 

La Cercul Inginerilor Epigramişti din AGIR avem și 
un atelier. Nu este obligatoriu. Cine dorește, acceptă 
ca o epigramă de a sa, sau mai multe, să fie prelucrate 
în atelier de către marii maeștri, adică toți membri 
cercului care au inspirație. Epigrama intră în atelier cu 
nota 3, de exemplu și iese cu nota 8, 9 (mai rar-cu nota 
10). Epigrama este și o oglindă a epocii. A năravurilor 
și moravurilor, a lumii noastre. Pentru final, vreau să ne 
mai prezentăm o dată, ca să știți cine suntem.  

Epigramiștii Ingineri de la AGIR 
Facem poduri mari, cochete 
Și roboți de două grame 
Trenuri, sateliți, rachete 
Drone, clone… epigrame! 

Lectură plăcută! 
Viorel MARTIN 
Presedinte al Cercului Inginerilor Epigramişti din AGIR 
  
 

 
SCURT CUVÂNT LA SUPLIMENTUL 

DE EPIGRAMĂ AL ZIARULUI  
“UNIVERS INGINERESC” 

 

Dragi colegi epigramişti, ingineri sau nu, 
Vă urez multă sănătate şi epigrame reuşite! 

 

Cred că toată lumea apreciază spiritul deschis, 
constructiv-ingineresc (şi nu numai) al discuţiilor din 
Cenaclul Inginerilor Epigramişti. Ideea de bază este 
ca toată lumea să înveţe, să tragă un folos cât de 
mic din întâlnirile noastre, lăsând la o parte orgoliile, 
pentru un “mai bine, că se poate!” 

Desigur, unii au un cuvânt mai mult de spus, 
care poate fi completat cu o tăcere semnificativă.  

Eu am zis:  
“Se-nvaţă de la Zanfirescu, 
L. Ghiţă, N. Constantinescu 
Şi Moş Martin cel bătăios, 
Dar eu prefer să-nvăţ din… GROS!”. 

În ceea ce mă priveşte, consider în continuare 
că epigrama nu trebuie să se reducă la glumă, ea 
poate să conţină o reflecţie, un aforism, ceva care să 
dea de gândit, să îndemne la prietenie, la dragoste, 
la o viaţă bună împreună. Desigur, nu toate aceste 
cerinţe pot fi cuprinse într-o singură epigramă, dar 
fiecare epigramist poate scrie mai multe feluri de 
epigramă, evitând astfel căderea în repetiţie, în 
automatism. Eu cred că epigrama, considerată 
conform numelui său “inscripţie pe”, trebuie să-şi 
spună cuvântul, în felul său propriu, în trei domenii 
fundamentale:  

1) în spaţiul lumesc (obiceiuri, defecte de 
caracter, ştiinţă, literatură, artă, etc.),  

2) între pământ şi cer (incluzând filozofia, 
morala) şi  

3) gândul la veşnicie, cel mai specific omului, 
care nu poate să fie satisfăcut pe deplin decât de 
Infinit, de Persoana Absolută. Aici intră credinţa, 
iubirea, spreranţa şi, de ce nu, ruga: 

”Să aibă ruga vreun mister? 
E mai primit vreun fel anume? 
Eu, pentru ce-am mai scump pe lume, 
Mă rog la ce-am mai scump în Cer.” 

 

Corneliu BERBENTE 
Presedinte  de Onoare  

al Cercului Inginerilor Epigramişti din AGIR 
 
 
 

 



 
 

Coautor la invenţii 
 

De mult fiind pe şefu' supărat, 
Că zeci de inovaţii mi-a furat, 
Aflând că "proiectează" un fecior, 
M-am implicat şi eu... coautor! 

 

 

  Viorel MARTIN 

 
 

Pensionarul la pescarie 
 

N-am bani în buzunarul meu    
Nici de chirie, nici de pește; 

Un pui de crap aș lua şi eu… 
Dar văd pe unu’ că-l păzeşte! 

  

Sfat 
 

Dacă vrei să fii deştept  
Şi s-o iei pe drumul drept,  
Primul pas făcut cu rost... 
E să vezi cât eşti de prost! 
                       

Reclame TV la medicamente 
 

Văzând reclame-n disperare 
Şi modul cum se pun accente, 

Eu n-am să mai mănânc mâncare… 
O să mănânc… medicamente! 

 

Consecinţa 
 

Am votat mereu în viaţă  
Toate secăturile,  

De-aia ne schimbăm la faţă, 
Când ne vin facturile! 

 

 

a) În spaţiul lumesc 
Pedeapsă 
 

Va fi hoţia pedepsită 
Şi printr-o boală: hepatită! 
Sunt argumente sanitare: 
E boala mâinilor murdare. 
 

 

 

Corneliu BERBENTE   

 
Trend 

De o vreme-ncoace, cică e un trend, 
Să se-mbrace omul de la “second hand”, 

Fi’ncă DNA-ul pune la-ndemână 
Lucruri confiscate de la “prima mână”. 

b) Între pământ şi cer 
Din cuvânt 
 

Lumea toată Domnul Sfânt 
A făcut-o din cuvânt. 
Omul, îngâmfat şi orb e: 
Lume şi-a făcut din vorbe. 

 

c) Gândind la veşnicie 
Plinind 

 

Plinind cu-adevărat dreptatea, 
Precum de sus ţi-e dată firea, 

Eşti om? Iubeşti, spui, libertatea? 
Eliberează-atunci iubirea! 

 

 
Nu suntem risipiţi 

 

Nu suntem risipiţi prin nori şi stele, 
Prin lumi şi universuri paralele, 

Căci în Persoana Lui ne-a adunat 
Pe toţi, Iisus Hristos Cel întrupat. 

 
Unde dai şi unde crapă 
 

Plânge Eva ca o proastă 
Şi nu poate să-nţeleagă: 
Ea-i făcută dintr-o coastă, 
Iar Adam nu are-o doagă! 

 

 

  George ZARAFU 

 
Unor scriitori 

 

Geaba fac atât tapaj 
Unii scriitori. 

Editura dă tiraj 
Nu şi cititori. 

 
Unor lucrători 

 

Au săpat un şanţ pe stradă, 
Iar apoi l-au astupat. 
Dar l-au desfundat să vadă 
Ce anume-au îngropat. 
 

 
Cazonă 

 

S-a aflat la grea strâmtoare 
Domnul general-maior, 

Cică a avut cătare, 
N-a avut înălţător! 

 

 
Uneia 

 

Hop! La medic cu tot zorul, 
Cu-o entorsă de pe dâmb. 

El i-a vindecat piciorul, 
Însă ea… tot calcă strâmb! 

 

 
Unui gestionar 
 

Zace în acest mormânt 
Unul – fost gestionar ; 
Lipsa lui de pe pământ 
Nu-i o lipsă-n inventar! 
 

  

Gheorghe GROSU  

 
Linişte 

Fraţilor, vă rog din nou 
Să păşiţi cât mai încet; 
Doarme şefu în cavou, 

Cum dormea şi-n cabinet! 
 

 
Unui carierist 
 

Aici zace-un oarecare, 
Ce-a luptat ca un erou, 
Şi-a murit de supărare 
Că n-a fost şef de birou! 
 

 
Unui bătăuş 

 

Sub această piatră mare 
Potolit, se odihneşte; 

Nu vorbiţi vă rog prea tare 
Că-l treziţi şi vă pocneşte ! 

 

 
Unui milos 

 

Şade aicea adormit, 
Un milos de felul lui, 

Pe Pământ cât a trăit, 
N-a bătut măcar… un cui! 

 

 

Certitudine   
  

Când ţi se cântă Aleluia    
Şi faci popasuri la răscruci,  
Eşti sigur şi în România  
În ce direcţie te duci!  

 
 

 

 
Nicușor CONSTANTINESCU 

 

Olteanul 
   

Olteanu-i cunoscut ca un cal breaz,  
Te cumpără şi vinde, după caz,  

Şi chiar de el când se mai face haz,  
Zâmbeşte şi nu-l doare nici… în praz!  

Ţel mobilizator  
 

Parvenitu-n viaţă are un mobil:  
Vilă, acareturi şi pământ fertil,   
Gologani, amantă, trai de griji ferit  
Şi o puşcărie cu… confort sporit ! 

 

Generozitate şi nu prea 
Prietenii, când eu m-am însurat, 

Să mă congratuleze-au dat năvală; 
De-atunci nu mi s-a mai întâmplat 
Să fiu felicitat pentru-o greşeală! 

Banii n-aduc fericirea 
  

În urbea mea, toţi oamenii săraci,  
Şomeri, pensionari, aurolaci,  

Trăiesc din greu, sfidând înavuţirea,  
Convinşi că banii n-aduc fericirea!    



 

 

Superstiţii folositoare 
 

Îmi vin în minte sfaturile date 
Demult, de străbunicul, înțeleptul: 
“De câte ori pe lume vrei dreptate, 
Să intri-n tribunal mereu cu dreptul.” 

 

Surâsul misterios al Giocondei 
 

O doamnă ce urma să se despoaie, 
Model să-i fie, într-un cadru nou,  
Pe Leonardo l-a văzut la baie, 
Şi-aşa,-mbrăcată.... a rămas tablou. 

 

 
 

  
Dan NOREA 

 

Judecata de apoi 
Ce ne facem? zice-un sfânt. 

Micşorăm baremul ori 
Ne sosesc de pe Pământ 

Numai tipi plictisitori? 

Femeia, eterna poveste 
 

La cuvintele acestea 
Când e vorba de femei, 
Nu mă sperie povestea 

Ci, eternitatea ei. 
 

Termen de garanţie 
Să vă spun o taină mare 

Cum e omul garantat: 
Ştiţi, la ultima suflare 

Chiar atunci... a expirat. 

      

Unui Don Juan răscopt 
 

Mereu îi place să braveze: 
Că fac sală, face sport; 
Dar, schimbătorul de viteze, 
Îi e mereu … la punctul mort! 

 
 

 
Maria STURDZA CLOPOTARU 

 
Linişte 

Fraţilor, vă rog din nou 
Să păşiţi cât mai încet; 
Doarme şefu în cavou, 

Cum dormea şi-n cabinet! 
 

Teama braconierilor 
 

Azi printre vânători se duce zvonul, 
Că la mistreţi a început sezonul 
Cu braconajul însă este jale 
Că s-a dat drumul… la penale! 
 

 

Reciprocitate 
 

În epigramă, cum vedeți, 
Bărbați-nțeapă cu săgeți. 
Înțep și eu în bășcălie... 
Cu acul de la pălărie! 

 

Unui gestionar 
 

Zace în acest mormânt 
Unul – fost gestionar ; 

Lipsa lui de pe pământ 
Nu-i o lipsă-n inventar! 

 

                       

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

 

  Ion STANCIU 

 
Ce e mult strică 

Au plecat la vânătoare  
Și au tras întâi o dușcă, 
Acum zac pe o cărare... 

N-a mai tras nimeni din pușcă.  

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

Psihoză 
Mulți români așa declară 

Că la Râmnicu Sărat, 
A-nceput să le dispară... 

Diabetul zaharat. 

În metrou 
Lângă mine-a stat o fată,  
”E frumoasă!”-am zis în gând.  

O întrebai de-i măritată 
Și mi-a răspuns: ”Din când în când”. 

 
Nemulţumire biblică 
 

Doamne, mi-ai făcut din coastă, 
O fiinţă vorbitoare; 
Dar, mă iartă, grea năpastă: 
Prea vorbeşte mult şi tare! 
 

 
 

 
Petrache ZAHARIA 

 
Unei proprietare de implanturi 

 

Se tot vrea a fi nurlie, 
Cu trup arhidebordant, 

Că nici Cel de Sus nu ştie: 
E din Eva? Din implant? 

 

Tinereţe...tatuată 
 
 

Unii tineri zişi "moderni", 
Ai picturii fani eterni, 
Hămesiţi de-ai modei lauri, 
Îşi spoiesc pe trup... balauri! 

 

Unui Casanova... debutant! 
 

Nu am vrut să-i par suspect, 
Nici ca să-mi "pătez" reclama; 
Când i-am spus cât o respect, 

M-a trimis direct la...mama! 
 

Melancolie de toamnă 
 

Melancolic sunt, e toamnă! 
Şi-mi închipui, cu plăcere, 

Că-ţi admir, Veneră-Doamnă, 
Dansul frunzei în cădere... 

 

Învăţământ 
 

Din reformă în reformă 
S-a ajuns până la urmă 
Că a lua cu 6 bacul 
E mai greu ca doctoratul! 

 

 

 
Ioan GANEA-CHRISTU 

La votare 
 

La votare fără milă, 
I-am ales, egal, pe toţi. 

Cât a fost tuş în ştampilă, 
Ca pe un pachet cu hoţi! 

 

Literaţi şi (ci)fraţi 
(reconversia profesională) 
 

S-a întors lumea pe dos 
Scriitorii fac statistici, calculéle... 
Iar inginerii, “cenacliştii”, cos 
În versuri şi nuvele. 

 

 
 

Omul de stat 
 

După cum s-a constatat 
Omul de stat e neapărat 

Unul pătat, uşor de şantajat, 
Bun la stat şi greu de controlat. 

 

Politicienilor scriitori 
 

S-a dus cinstea, s-a dus frica, 
Cu toţii vor la “mititica”! 

De multe ce au să ne “scrie” ... 
Chiar se “bat” pe puşcărie! 

 



 

Ce-aveţi cu inginerii?  
(apropo de numărul mare de ingineri 
epigramişti) 
 

E mult mai bine, zic, fără de teamă 
Că mă contrează fraţii mei, artiştii, 
Să facă inginerii epigramă 
Decât ingineríi, epigramiştii. 
 

 
 

  
Laurențiu Florentin GHIȚĂ 

 

Explicaţia decăderii 
zootehniei româneşti 

 

 

Zootehnia e la noi pe garduri, 
Dintr-un motiv mai mult ca evident: 
Noi, boii nu-i adăpostim în grajduri, 
Ci i-am trimis direct în Parlament! 

 

Presimţire “Politically Corectă” 
 

Mai e puţin şi-au să ne ceară, 
Sau, mai curând, să ne impună, 
Să-nlocuim cuvântul “cioară” 
    Cu: “pasăre afro-română”. 
 

 

Bani la popi 
 

Pe vremea când eram cu toţi atei, 
Creştinii erau daţi pachet la lei. 
Azi, din motive varii şi pricini, 
Se dau grămadă leii la creştini. 

 

Revoltă 
 

Un lucru nemaipomenit 
Îmi dă fiori de enervare: 

Plătesc impozit pe venit, 
Când eu am gânduri de plecare! 

 

 

Alternativă 
 

Între socialismul sovietic 
Şi liberalismul american, 
Aleg, în felul meu, poetic, 
Modelul social european! 

 
 

 

   
Corneliu CRISTESCU 

 

Reproş unei fete frumoase 
 

Cum poţi să fii aşa de frumoasă, 
Făptură suavă cu păr aurit, 

Aş vrea să te văd la mine în casă 
Încercând să mă faci fericit! 

 

Bachică 
 

Când a ieşit din berărie, 
A zis beţivul: “mă gândesc 
Că îmi mai trebuie tărie 
Să pot să ...supravieţuiesc”! 

 

Unui coleg care dormitează la serviciu 
 

Colegul meu care-aţipeşte, 
Ne-a explicat, ne-a dat alarmă, 
Că dacă ziua nu se odihneşte, 

El, noaptea, nu poate să doarmă! 

 

Unui crai în vârstă 
 

Un crai mai ieri, azi om bătrân, 
A înţeles, când a luat plasă, 

MEMORIA, cum să vă spun, 
E-al doilea lucru ce te lasă! 

   

 
Noroc 
Norocul meu a fost cam chior 
Şi asta mă înebuneşte, 
Că-ncerc s-ajung un scriitor 
Acum, când nimeni nu citeşte. 

 

 
 

 
Mircea POPESCU 

 

Valoare 
 

Dacă vrei să ai valoare 
Și prin club să te dai mare, 

Ia-ți o tipă mai drăguță,  
Jună, belă și... cruduță! 

Dorință 
 

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

 
La mitingul aviatic 

 

Acrobații aeriene, 
Tonouri, loopinguri, volute, 

Doar în tribună, câte-un nene 
Se uită... doar la parașute! 

 

Băuturi 
 

Berea setea-ți potolește 
 Vinul bun te amețește,  

Țuica te înveselește,  
Doar pălinca te pălește! 

 

 
Transformare 
 

Plecă la facultate bou, 
Iar când s-a-ntors, zisei perplex 
Văzându-l vacă pe erou: 
Schimbarea este doar de sex. 
 

 

 

 
Ștefan ALEXANDRU 

 
Ultima frontieră 

 

Stau cu nora mea în casă 
Că-s pensionat şi nu-mi mai pasă, 

Ea, în concediu post natal, 
Iar eu, într-unul premortal. 

 

 

Trec anii 
 

Demult eram, mai ţineţi minte, 
Războinici, dinte pentru dinte, 
Dar am îmbătrânit oleacă 
Şi-azi suntem placă pentru placă! 
 

 
 

Injecţii de criză 
 

Era atât de slab, săracul, 
Când de la terapie-l scoase, 

Că n-avea muşchi să-i bage acul 
Şi îi făceau intra-osoase! 

LA MOARTEA BEŢIVULUI 
 

Circulă din gură-n gură, 
Zvon ce pare cam ciudat: 

S-a lăsat de băutură… 
Ieri a fost înmormântat!  

 
 
 
 

 

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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