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Dragi ingineri și epigramiști,  
Iubiții noștri cititori, 
 

Iată că am ajuns să trăim și aceste 
vremuri grele, cu pandemie, cu restricții, cu 
scumpiri și câte și mai câte.  

Nu putem să trecem peste aceste 
greutăți decât împreună, respectând  
indicațiile autorităților, izolându-ne în casele 
noastre și așteptând clipa în care toate 
aceste necazuri vor trece.  

Noi, epigramiștii, suntem ca o familie. 
Pentru a putea trece mai ușor peste aceste 
neajunsuri apelăm la iubita noastră 
epigramă. De aceea m-am gândit să mai 
scoatem această foaie, în care alături de 
epigramă am pus și enigmistică și 
caricatură, ca să vă facem să mai și 
zâmbiți. Şi să aveți încredere în viitor. 

Ca să nu mai tăiem și noi pădurile țării, 
că o fac alții destul, vom scoate acest 
număr numai pe suport electronic și îl veți 
putea găsi pe site-urile agir.ro/Univers 
ingineresc) și lumea-epigramei.ro.  

Chiar dacă nu ne putem întâlni la noi, 
la AGIR, ne putem auzi (eventual și vedea) 
la un telefon sau pe internet.  

Nimeni nu este singur și împreună vom 
trece curând peste toate necazurile.  

Doamne ajută! 
                               

Viorel MARTIN 
 
 
 
 

  
 

 
 

Rugaţi-vă 
 

Rugaţi-vă la Cel de Sus, 
Cuvântul-Dumnezeu, Iisus, 

Căci ruga nu doar Îl imploră, 
Cuvântului îi este Soră! 

 
 
Autoduel 
 
a. Doi proşti  
 
Doi proşti, când vrei să se compare, 
Spui: “prost mai mic” şi “prost mai mare”! 
(Ar fi greşit şi chiar nedrept, 
Să spui că unu-i “mai deştept”!) 
 
b. O dată  
 
O dată-n viaţă, poţi s-accepţi 
Să pară nişte proşti, deştepţi. 
Dar lucrul ăsta o să fie 
Întâmplător? Nu, din prostie! 

 
                

Corneliu BERBENTE 
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Când ajuţi 
 

Când ajuţi un om sărac, 
Crapă, zice-se, un drac! 
 

 

 
Corneliu BERBENTE 

 
Zice Domnul 

Domnul, Maicii Preacurate, 
Zice: - Maică, mijloceşti 

Ca să iert mereu păcate! 
 - Da, fiindcă-s omeneşti! 
Fiu din Tatăl, Dumnezeu, 

Eşti şi om: eşti Fiul meu 
Icoana 
Imagine sfântă, văzută, 
A Domnului Cel nevăzut, 
Icoana credinţei ajută 
Şi celui ce crede e scut. 
 - Aprindeţi lumini la icoane, 
Căci suntem, cu Domnul, persoane! 
 

Talentul 
Din solul nostru românesc 

Şi muntele carpatic, 
Românii noştri moştenesc 

Talentul matematic. 
Deci, mare-atenţie, vă rog: 

Aici şi-un râu e …TOPOLOG! 
 

 
Capitală „nouă“ 

Corupţia e capitală, 
Încât oraşul-capitală 

Al ţării noastre româneşti 
Va fi numit CIU-BUCU-REŞTI! 

 

De coronavirus... 
 
 

 
De coronavirus 
Acum, când panica e mare, 
El crede că e important 
Să stea-n autoizolare... 
Dar numai la restaurant! 
 

 

 

   
Viorel MARTIN 

 
De coronavirus 

Coronavirus nu mă lasă, 
Mă ține încuiat în casă 

Și-atâtea zile-n casă-am stat... 
C-am devenit un încuiat! 

  

Se-ntoarce diaspora 
Având aceleași rădăcini, 
Diaspora sunt frații mei; 
Nu vor să moară prin străini... 
Vor să murim și noi cu ei! 

                       

De domeniul evidenței 
Amice, nici nu m-am mirat 

Că ai ajuns un încuiat 
Și cred că nu a fost nici greu... 

Că încuiat ai fost mereu 
 

Coronavirus 
Scrie chiar și pe papirus 

Din vechimea geto-dacă: 
Va veni coronavirus 

Și cum vine-așa și pleacă! 
 

 

 
Tratamente… virale 
 

Virusul, deși ucide, 
Are milă de partide 
Prin efecte-asociate 
Le-a tratat …de-anticipate! 
 

 

 
Gheorghe CIREAP 

 
Optimismul vârstei a treia 

Cât ne țin închiși în casă, 
Viața nu e prea frumoasă, 

Dar ne pregătesc subtil 
Pentru traiul din… azil!  

 

Efecte perverse în criză 
Persistă starea de angoasă 
Și multe lucruri ies din grafic 
Iar după luni de stat în casă 
Urmează saltul demografic!  

 
Trecerea la ora de vară-2020 

 

Schimbarea ceasului la noi 
Acuma are altă miză 

L-aș da cu multe luni ‘napoi 
Ca să evit intrarea-n criză! 

 

 
Un fel de compliment 

Când carantina a-ncetat 
Cu-amanta iar m-am întâlnit 
Și-ndată m-a complimentat: 

Ce tare…ai îmbătrânit! 

 

 
Constatare 
Are ţepi, are coroană, 
Virusul e chiar ...frumos, 
Dar, pentru rasa umană, 
E ...utra-periculos! 
 

 

   
Corneliu CRISTESCU 

 
Ordonanţă 

Când m-apropiam de pat, 
Să mă culc şi eu, aseară, 

Soaţa m-a îndepărtat, 
Prin ...Ordonanţă Militară! 

 

Pericol 
Ca o sferă radiază, 
E pericol pentru noi, 
Corona asta explodează 
Ca o ...mină de război! 
              

 
Condamnare 

Stai acasă, stai acasă, 
Spală-te pe mâini, pe faţă. 
Fiindcă îţi pare frumoasă, 

Vei fi condamnat la ...viaţă! 
 

 
Distanţare socială 

M-apropiam de soţie, 
Chiar mi-a înflorit speranţa; 
M-a oprit, că-i ...pandemie: 

Te rog, să păstrezi distanţa! 
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Patalamaua în starea de urgență 
Vecine, te rog, dă-mi cățeaua  
S-o plimb, că n-am patalamaua. 
- Cățeaua cred că nu mai vrea,  
Că au plimbat-o mulţi, deja. 

 

 
Ioan GANEA-CHRISTU 

 
Sfat 

Eu ţi-o spun de la obraz: 
Ţăcănitul se stopează  

Chiar şi-n casă - de ai trează 
Poanta cu haz de necaz.  

 

 
Ieri 
În mod normal, 
Chiul şi stat acasă… 
Deci, nu îți prea pasă 
Şi eşti - anormal! 
 

 
Azi 

Şi-acum, anormal, 
Dacă stai acasă 

Înseamnă că-ţi pasă… 
Şi că eşti normal! 

 

Hoţ cinstit 
Şi acum cu carantina, 

Că să nu îmi pierd rutina 
Şi ca să arăt că-mi pasă 
O să fur numai din casă. 

 
 
Coronavirus 
În această pandemie 
Moare unul la o mie, 
Dar, mai ieri, îmi spunea bunu 
Din o mie, scăpa unu. 

 

 

 
Gavril MOISA 

 
Românii noștri 

Când pandemia îi pândește 
Un singur lucru le-a rămas, 
Să vină-n țara ce-i primește 

Chiar dacă vin la ...parastas. 
 

Coronavirus și... femeile  
De virus să se cam ferească 
Le văd pe multe, purtând mască, 
Dar, ar fi mai protejate 
Cu câte-un brâu de castitate. 
 

 
Femeile și...carantina 
După-atâtea zile triste 

Stând închise, cu temei, 
Vor apare alte liste 
Cu întâii...virușei. 

 

 
Gafa soției 

Cum de sănătate-i pasă 
Ca o gospodină bună, 

A dezinfectat prin casă 
Cu pălinca mea de prună. 

 
 
 
Combinație... fatală! 
Când s-a combinat el, Pande,  
Cu încoronata Mia, 
Geaba sute de ofrande: 
Se întinse... pandemia! 

 

   
Ovidiu ȚUȚUIANU 

 
Cauză... ne(cunoscută)?! 

Văzând amploarea nefirească,  
Ne întrebăm:  - Astă „șicană”,  

E pandemie chinezească,  
Sau ...lucrătur-americană? 

Întoarcere...virtuală! 
Au plecat români afară, 
Spre mai bine, în apus. 
Se întorc buluc în țară, 
Doar un virus...i-a adus!                       

Inutilitatea...batistei! 
În acestă lume tristă,  

Când prin pipăit se moare: 
Mai rămâne uzul oare, 

Să recurgem la... batistă? 

 
Unde dai și unde...crapă! 
Dori „oculta” ca perechea,  
Să-și tempereze din amor.  

Coronavirus „terchea-berchea”,  
O „consemnă” ...în dormitor! 

 
 
 
Frisoane de iarnă 
Vine virus virulent, 
Din Extremul Orient; 
Toți strănută, zac și cască, 
Și lansează moda... mască! 

 

   
Petrache ZAHARIA 

 
Rota-carnaval la Veneția 

An de an, a doua lună, 
Mulți dansează în Lagună; 

Anul ăst’, Microb șiret 
Le-a dat măști... doar din finet! 

Strănut de... mumie! 
Cum de gripă ne ferim, 
Măști purtând cu miile, 
Poate chiar descoperim, 
Cum s-au “stins”  mumiile.                     

Virus- dance 
Cer bolnavii cei de gripă, 

Reuniți în sindicat, 
Ca să li se-aprobe-n pripă, 
Să danseze-n bal mascat! 

 
Primăvară ”virusată”  

Primăvară, calzi fiori, 
Dau iubitei “rota”- flori… 
Și ca vraja să renască, 

O sărut, timid, pe mască… 
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Protector 
S-a zis c-ar fi bolnavă epigrama, 
Că ar fi contractat coronavirus. 
- Eroare, domnilor! și luați seama: 
Avem protecție:”COROANA QUINTUS”! 

 

   
 

Liviu ZANFIRESCU 

 
Cârmaci în oceanul virusului 
Când vreme trece, vreme vine, 

Rezistă nava prin suspine 
Și sigur totul va fi bine 

Dacă și VELA ne va ține! 

 
Plânsu’-râsu’ 
E viața asta un can-can, 
Un virus arde ghiocei, 
Pornește plânsul din WUHAN 
Și-ajunge râs pe HUAWEI! 
 

”Hartiști” 
Va fi să fie un roman, 

Sau poate film, așa cum vrei, 
Cu pandemia din Wuhan, 

În varianta... Țăndărei! 

 
Ultimii mohicani 

 Vin să prindă sărbătoarea, 
Însă tare s-au mirat, 

Că de când își fac intrarea... 
Paștele-i carantinat! 

 
De-ale noastre de la “naftalină” 

 
 
Criticilor mei 
Chiar dacă un om cu minte 
M-ar vorbi numai de bine,  
Toți l-ar acuza că minte,  
Sau nu-i vorba despre mine! 
 

 

   
 

Eugen ALBU 

 
Sărăcie, sărăcie... 

Nu țin banii cu bogați 
Nici la bănci, nici prin sertare 

Că-s puțini și nespălați 
Și miros toți a sudoare. 

 

Preferință 
Decât să fiu, cu mari cuvinte,  
Apreciat de un lingău,  
Prefer s-aud un om cuminte 
Vorbindu-mă chiar și de rău! 

 
Pledoarie pentru un zâmbet 

Chiar dacă-i mare sărăcia 
Propun ca totuși să zâmbim, 
Că și mai rău n-o să ne fie 
Decât în caz că mai trăim. 

 
Ah, banii 

Spun distinșii mei confrați, 
Oameni absolut integri 

Cu cât banii-s mai spălați  
Câte-odată sunt mai negri. 

 
 
 
Similitudine 
Eu cred că-ntre politichie 
Și-ntre străvechea meserie 
Există-o mică asemănare: 
Sunt ambele... curat-murdare! 

 

   
 

Nicușor 
CONSTANTINESCU 

 
 

Sistem sanitar modernizat 
Reformă-n Sănătate ca la noi 

Nu prea găsești în toată Europa, 
De suni, în zori, la unu, unu, doi, 
Abia târziu, spre seară, vine... Popa! 

 
 
Aspirație 
Există și destui veleitari 
Ce luptă pentru-a fi parlamentari, 
Cuscopul de-a ajunge scriitori, 
Cu “Opere” create-n închisori! 
 

 

La noi 
La noi scandalurile sunt eterne, 
De parcă n-am avea priorități; 

La noi se fac și se desfac Guverne, 
Se fac și se desfac majorități! 

 

 
Inversare de roluri 

Soția mea-n politică-a intrat, 
Eu croșetez, gătesc, spăl, fac curat, 
La piață merg, îmi îmbăiez băiatul, 

Dar nu prea mă descurc cu alăptatul! 

 
 
Trei cărări cunosc pe lume 
Când beau şi eu la supărări, 
Necazul mare este, tată, 
Că mă întorc pe trei cărări 
Dar numai una-i asfaltată. 
 

 

   
 

Laurențiu GHIȚĂ 

 
De Sărbători 

Copiii cântă fericiţi: 
„Sculaţi, voi gazde, nu dormiţi”! 

Iar guvernanţii încruntaţi: 
„Dormiţi, români, nu vă sculaţi”! 

 

Adam la vârsta a treia 
Pe când eram bărbat, odată, 
M-acopeream cu frunză lată, 
Iar azi, scăzând a mea putere, 
Mă-mbrac,... mai de la conifere! 

 
Eu te-am făcut, eu te omor! 
Spre fiu-n eprubetă conceput, 
Striga un tată, ameninţător: 

„Cu mâna asta ştiu că te-am făcut, 
Cu mâna asta ştiu că te omor!” 

 

 
Boxul - „nobilă artă” 

Că boxu-i o nobilă artă 
Confirm şi aduc ca dovadă 

Un dinte căzut, buza spartă 
Şi-o dublă fractură de-arcadă. 

 

4 
 



 
 
Bucurie 
Și-a luat mașină nouă; 
Bucurie, ce să zici. 
Nu s-a bucurat soția 
Cât colega de servici. 
 

 
 

   
 

Gheorghe GROSU 

 
Prudență 

La el orice băutură 
E luată cu măsură,  

Dar măsură mică n-are 
Și bea cu măsura mare! 

 

Darwinistă 
Dragi șoferi, nu fiți stângaci,  
Nu dați în copaci ca proștii! 
N-ați aflat că în copaci 
Au trăit strămoșii noștri? 
 

 
Blestem 

Ura-n pace nu ne lasă, 
Veșnic viața ne divide; 

Ieri a fost lupta de clasă, 
Azi e lupta-ntre partide. 

 

 
Prostia 

Cu prostul ce are carte 
Să te lupți încă se poate,  

Dar cu prostul fără școală… 
Lupta este colosală! 

 
 
 
Soția prietenului meu 
Mă duc la parastas, căci o vădană 
Împarte, generoasă, la pomană 
Tot ce în viață soțul ei iubea: 
Țigările și vinul… și pe ea. 
 

 
 

 
Dan NOREA 

 
Bal mascat 

S-agăț la carnaval o parteneră, 
S-a dovedit o misiune grea 

În care am marcat o premieră: 
O oră am flirtat cu soacra mea. 

  
 
Armonie în căsnicie 
Cuplul, cât ai zice pește, 
A aflat care e calea: 
El înghite ce-i gătește, 
Ea-i înghite toate alea. 
 

 
Ginecologul – definiție 

Dezbracă doamne, dar socot 
Că nu-l interesează nurii, 
El bagă mâna pân’ la cot 

Doar ca să scoată de-ale gurii. 
 

 
La anumite festivaluri 

Când diploma e obținută 
Doar pe relații personale, 

De pe hârtiile de-o sută 
Te mustră molcom Caragiale. 

 
 
 
Soţul 
Ameninţat fiind de soaţă 
Că pleacă, nu mai face faţă, 
Iar calcă strâmb, că nu e sfânt, 
Ea doar s-o ţine de cuvânt! 

 

   
 

Cătălina ORȘIVSCHI 

 
Om  însurat 

Vrăjit de-o floare și-astăzi încă 
Sensibilă ca o mimoză,  

Holtei, eram precum o stâncă; 
Azi, am migrene și ciroză… 

Constatarea  unui  soţ 
Cuvintele nu-mi sunt deșarte      
Când spun pe dos că-i lumea asta,              
Căci de mă bate iar nevasta  
La cap, mă doare-n altă parte!  

Adolescentină 
Chiar de miroase-a primăvară, 

Când toamna-n suflet se strecoară 
Şi relele mă împresoară, 

Îmi trece totul cu... o vară! 

Prietenie  cu  vecinul 
Prieten ca vecinul nu-i 

Un altul, că-i de omenie, 
Nu ține nicio dușmănie; 

Dușman sunt eu cu capra lui! 
 

 
 
Doar în bănci 
Doar stând în bănci şi studiind mereu, 
Ca dascăli şi-au făcut un viitor; 
De-aceea astăzi, când le este greu, 
Guvernu-i pune iar... în banca lor. 
 

 

 
Cornel RODEAN 

 
Burlacul prea pretenţios 

Trece prin cumplite stări: 
Prea bătrân şi plin de tare, 

După multe căutări, 
Nu mai are... căutare. 

 

Colectiv model 
Luăm spre rezolvare câte una 
Din sarcinile care curg întruna, 
Iar scumpa noastră şefă - toată stima! -  
Ia prima. 
 

 
Dascălul 

Deşi la ţară şcoala-i „moartă”, 
Menirea lui e încă sfântă 

Şi mult respect ţăranii-i poartă, 
Căci dascălul... cu popa cântă. 

 

 
Directorul, la şedinţă 

Obişnuieşte o tărie 
Chiar înainte să înceapă, 

Că nu vrea vorbele să-i fie 
Furtună-ntr-un pahar cu apă. 
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Cunoscătoare 
Polițista m-a oprit 
Să îmi ceară buletinul 
Și atât m-a mirosit... 
Că mi-a spus ce soi e vinul. 

 

 

   
 

Ion STANCIU 

 
Alte vremuri 

Moșul vine și la mame, 
Dar la tați e mai de fițe. 

De cincizeci de kilograme 
Sosesc două Crăciunițe. 

Reclamă 
Vinul meu e foarte tare 
Doar o cană de-ai gustat 
Te înmoaie din picioare 
Dar te întărește-n…pat! 

Sfat 
A ieșit din nou primar 

Culmea, pentru-a patra oară! 
Îi recomand acum, măcar, 
Poate termină o școală… 

 
Degeaba 

Şi-a cumpărat zece lansete, 
Pe baltă mândru ca să fie, 

Dar se întoarce, măi băiete, 
Cu peşte tot din pescărie. 

 
 
 
În Olimp 
În Olimp pe-un monument 
Am văzut o placă scrisă: 
„Limitare de talent 
Depășirea interzisă!” 
 

 

   
 

George ZARAFU 

 
Din concediu 

Pe-Arieș e aur bun! 
Discutau ieri niște fete,  

Dar pe plaja din Neptun  
E nisip... cu verighete! 

 

Definiția 
Epigrama când scânteie,  
Dintr-un sîmbur de idee,  
Face poanta rădăcină 
Și se-nalță spre lumină! 

Montană 
E și-aici, vecine, 
Ca-n literatură: 

Eu - pe serpentine, 
El – pe scurtătură! 

 
Răvașe 

Datina e românească,  
Obiceiul strămoșesc,  

La o țuică muntenească... 
Merge vin moldovenesc! 

 
 
 
 
 

 
 

Enigmistică în versuri 
 
 
SUPREMAŢIE 
(Anagramă: 7) 
Rulouri cu carne tocată 
În foi de varză-nfăşurate, 
Cel mai înalt grad în armată, 
La curţi regale şi-n palate. 
Dezlegare:  
SARMALE – MAREŞAL 
 

 

 
Nelu VASILE 

IPOSTAZE UMANE 
     (Anagramă: 8) 

Spune, cu-altă denumire, 
„Chiriaşii din clădire”, 

Despre care afli-acum  
C-au pornit cu toţi la drum. 

Dezlegare:  
LOCATARI –CĂLĂTORI 

BUCĂLII 
(Anagramă: 7) 
Cu mâncare puţintică 
(Nu pentru că-ar fi sărmane), 
Dumnealor, la o adică, 
Sunt, ca fizic, dolofane. 
Dezlegare:  
GUSTARE – GRĂSUŢE 

 
(Anagramă: n)  

= se definesc două cuvinte a „n” 
litere fiecare, al doilea rezultând 
prin amestecarea literelor, astfel 
încât să nu rămână mai mult de 

două litere alăturate 
neamestecate. 

Titlul indică domeniul în care se 
încadrează soluţia enigmei. 

 

 COMPORTAMENTALĂ 
         (Anagramă: 8) 

Principiu de reglementare 
Pentru relaţii sociale; 

Modul ales de comportare 
Specific caselor regale. 

Dezlegare:  
ECHITATE – ETICHETĂ 
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Mari maeştri ai epigramei 
 
 
 
Definiţie 
Epigrama? Proiectil 
Pregătit minuţios, 
Cu trei versuri de trotil, 
Iar al patrulea – focos! 

 
 
 
 

 
Ion CĂNĂVOIU 

 
Femeia şi politica 

Şi-a impus, cu sânge rece, 
În partid, cuvântu-i greu: 

„Pe-aici nu se poate trece 
Decât peste... trupul meu! 

 
 
Esenţială 
Atenţia nu vă reţin, 
Dar vă comunic în esenţă: 
Stimez pe cei ce beau puţin 
Că sunt sătul de... concurenţă! 

 
Socoteală 

Am schimbat şi ochelarii 
Dar satisfăcut tot nu-s. 

Numărând parlamentarii, 
Sunt mereu câţiva... în plus! 

 
Vitalitate (la munte) 

Şchiopătând prin bolovani, 
Ba în trei, ba-n patru labe, 

Un turist (de-optzeci de ani): 
“Nu mă las! Tot merg la…Babe!” 

 

 
Memoria 
Deşi e-o minte sclipitoare, 
Nu-şi poate aminti nimic: 
Nici de bunici – era prea mic – 
Nici de amici… că e prea mare. 

 
 
 
 
 

Nicolae GHIŢESCU 

 
La 60-80 de ani 

Dimineaţa pe răcoare 
Când te scoli fără efort 

Şi nimic nu te mai doare, 
Să fii sigur că eşti mort! 

 
La vârsta a treia 
Greu e, dragi contemporani, 
Să trăieşti optzeci de ani! 
După aia nu e greu, 
Că te uită Dumnezeu. 

 
La doctor 

Bătându-i inima prea tare, 
S-a dus la clinica cu plată 

Şi doctorul i-a spus: „Răbdare, 
O facem noi să nu mai bată!” 

 
Concluzie 

A fost o viaţă cumpătat, 
Nici n-a băut, nici n-a mâncat, 

Nici n-a făcut din noapte zi 
Şi a trecut de sută!... Şi? 

 

 
Ratare în viaţă 
Din ale vieţii mari probleme, 
Pe asta cel mai bine-o ştiu: 
Mereu eu m-am sculat devreme, 
Dar veşnic „m-am trezit” târziu! 

 
 
 
 
 

Stelian  
IONESCU - ASTRALUS 

 
Inexorabila dilemă 

Timpul ăsta e nebun 
Şi, în calcule, meschin: 

Pe măsură ce-l adun, 
Îmi rămâne mai puţin. 

 
Nuanţă definitorie 
Peste tot se-ncalcă dreptul, 
Visuri mari se năruie! 
Nu renunţă înţeleptul- 
Prostul, însă... „stăruie”. 

Exod 
Rămânerea pe-afară e mania 

Ce de o vreme vrea să se remarce! 
Devine limpede că-n România 

Nici... bumerangul nu se mai întoarce. 

 
Mort 

Un tip rigid, dintr-o bucată, 
Dar – din păcate – încrezut, 

Căci nu salută niciodată 
Şi nu răspunde la salut. 

 

 
De ziua şefului 
Al nostru şef nu este vrun erou 
Chiar dânsul asta recunoaşte. 
Nu-l felicit nicicând de Anul Nou 
Ci doar de-al mamei sale Paşte. 

 
 
 
 
 

Nicolae - Paul MIHAIL 

 
Diferenţă specifică 

Când te compari cu Păstorel, 
Vorbind de-al epigramei har, 

Tu te deosebeşti de el 
Ca damigeana de pahar. 

 
 
Răzbunare 
Nu sunt gelos neapărat, 
Dar când prinsei pe Miţa-n pat 
Cu-alde Mărin din Vadul Lat, 
Nici bună ziua nu le-am dat! 
 

 
Urna alege! 

Un car cu proşti s-a răsturnat 
Într-un oraş destul de mare, 

Dar unde-anume s-a-ntâmplat, 
Vom şti precis după votare. 

 

 
Ţăranul 

Un rege Lear cu ochi trudiţi, 
Ce nu şi-a întinat blazonul, 
Pe care-o mână de bandiţi 

Îl pun să facă pe bufonul. 
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Soţiei mele, a propos de  
statura mea... mini 
Deşi-s cam mărunţel de stat, 
Tot n-am rămas neînsurat: 
M-a luat o fată-aşa cum sunt, 
C-avea nevoie de… mărunt. 

 
 
 
 
 

 
Gheorghe PENCIU 

 
La braserie 

E atât de scumpă pizza, 
Că mă-ntreb ca om cu rost, 

Dacă nu şi-ospătăriţa 
Intră-n preţul ei de cost. 

 
Unei specialiste-n „Poale-n brâu” 
După ce-am gustat produsul 
Mi-am şi dat cu presupusul: 
„Doamne! La aceste poale, 
Merită să dai târcoale.” 

 
Unui terorist 

Pe motive-ntemeiate 
A fost pus în libertate: 

Îl durea de-un an şi-un ceas 
Degetul cu care-a tras… 

 
Epitaf unui bişniţar 

Fu-ngropat, dar stă la pândă, 
Că îl macină un cui: 

Cum ar face el să vândă 
Crucea de deasupra lui. 

 
 

 
Statele 
Chişinău şi Bucureşti – 
Două state româneşti, 
Ar fi foarte fericite 
De-ar fi… Statele Unite. 

 
 
 
 
 

 
Efim TARLAPAN 

 
Motivare 

O extremă-a României 
E sub tălpile Rusiei – 
Vă-ntreb, ca unionist: 

Cum să nu fiu… extremist? 

Vamă la Prut 
Vama asta, rod al minţii 
Unei hrăpăreţe naţii, 
La ieşire-mi ia părinţii 
La intrare îmi ia… fraţii. 

Styxul nostru 
Două lumi uneşte vadul 
Nistrului cărunt, eternul: 

Pe un mal se află IADUL, 
Iar pe celălalt… INFERNUL. 

 
Doină nouă…din R. Moldova 

Vremile nu mă răsfaţă: 
Astăzi, ca şi-odinioară, 

Într-o ţară fără viaţă 
Duc o viaţă fără Ţară! 

 
 

 
Umorul, ruda săracă a literaturii 
La masa rudei mai bogate, 
Sunt multe feluri de bucate, 
Dar cine vrea să şi petreacă 
Se duce tot la cea săracă. 

 
 
 
 
 

Mircea TRIFU 

 
Recidivistul 

La stâlpul infamiei pus 
Regrete-l chinuiau nespus; 

Da-n mai puţin de-o săptămână 
Vându şi stâlpul pe sub mână. 

Viaţa 
Din omeneştile comori 
E – hotărât – cea mai ciudată: 
Deşi n-o dăm decât o dată, 
Ne-o risipim de mii de ori. 
 

Femeia 
Femeia e un alfabet 
Pe care îl înveţi încet 

Şi-l uiţi – deşi nu-ţi prea convine – 
Exact când îl cunoşti mai bine. 

 

 
Pe cărările Olimpului 

Uităm mereu, din fericire, 
Trăindu-ne din viaţă partea, 
Că-n drumul către nemurire, 

Mai este un obstacol: Moartea! 
 

 

 
Epigrama 
Duc la ea sfidându-i panta 
Trei cărări unite-ntruna: 
Rima, prozodia, poanta, 
Ori sunt toate, ori niciuna. 

 
 
 
 

 

Gheorghe SUCIU 

 
Directorul 

Îl preamăreşte secretara 
De dimineaţa până seara, 
Acasă, îl contestă soaţa… 
De seara până dimineaţa. 

Basarabia 
De la Basarab citire 
Am primit o moştenire 
Dar Ivan – impertinentul 
Nu respectă testamentul! 

Transnistriană 
Ce e val ca valul trece, 

Numai din Moldova mea, 
„Găgăuzii” n-or să plece, 
Iar „int(ruşii)” trag să stea! 

 
Inscripţie pe piatră 

Căzut aici, ucis pe loc, 
Surprins de tirul conjugat, 
Al soaţei sale: „foc cu foc” 

Şi-al soacrei: „foc automat”. 
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Grafică 
 

 Grafician Leonte NĂSTASE 
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 Grafician Nicolae IONIȚĂ 
 

      
     

     
 
 

Stimate doamne şi stimaţi domni, 
care aţi supravieţuit nenorocitului de virus şi v-aţi păstrat simţul umorului ca antidot la pierderea minţilor, 

vă dedicăm în acest număr rodul telemuncii câtorva membri ai cercului nostru cu care am putut 
comunica şi cărora le-a mai ars de aşa ceva.  
Oricum, începând cu acest număr ne-am adaptat şi debutăm on-line, cu documentul în format A4 
care înlesneşte cititul pe instrumentele electronice şi printatul de către doritori. 
La prima şedinţă ne vom prezenta şi cu un număr de exemplare tipărite cu forţe proprii. 
Acest supliment literar va fi publicat în continuare pe site-ul agir.ro unde poate fi citit şi “capturat” integral. 
Vă aşteptăm în continuare cu epigrame pe care le vom aduna în numerele următoare şi care vor 
avea cu totul alte subiecte, că ne-am săturat de atâta haz de necaz! Mai vrem şi haz cu extaz! 

Ioan GANEA-CHRISTU 
 
 

 
 

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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