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  Viorel MARTIN 
 

Fabula calculatorului 
 

Maşina mea de scris, frumoasă, 
Stătea posacă sub o masă. 
Calculatorul se-amuza 
De praful ce s-a pus pe ea: 
 
– Îţi pap coliva, băbătie, 
Acum doar eu mănânc hârtie, 
Iar degetele lungi şi fine 
Acum mă mângâie pe mine, 
Că-s cel mai cel de pe planetă; 
Am imprimantă şi dischetă. 
 
Dar cum vorbea impertinent, 
Veni o pană de curent 
Şi cum era deja târziu, 
Luai maşina ca să scriu... 
 
MORALA:  
Nu te da rotund, 
Că mâine poţi s-ajungi la fund ! 

  
 
 

Corneliu  
BERBENTE 

 
 

 
EPIGRAME DE MAI 

 
Unui politician 
Pune-accentul cum se cere, 

Că altfel e rupere: 
Nu mai ești deci la putere. 

Ci ajungi la pu’tere! 
 

Bucurie 
Multe fapte pot să fie 
Un izvor de bucurie. 
CEL MAI SFÂNT ȘI MAI FRUMOS 
E-NVIEREA LUI HRISTOS! 

 
Încântare  

E-o cântăreaţă grasă, mare, 
Adevărată în-cântare! 

 
Avem partide 
Avem partide felurite, 
Sunt unele chiar aurite, 
Dar, dacă-s bine puricate, 
Vedem că nu prea au carate! 

 
Speranţă 

Ne pare uneori c-ar fi prea greu, 
Speranţa însă-n inimi încolţește, 
Căci nu e omul cel ce împlinește 

Al lumii curs, ci Bunul Dumnezeu. 



  Viorel MARTIN   
 

Prietenului meu,  
epigramistul Constantin  Tudorache 
 
Luptător de bună seamă,  
Are arme pe măsură: 
Sabia din epigramă… 
Scutul din caricatură! 
 
Nu mai ai voie să spui mamă și tată. 
Numai părinți 
 
Nu tu mamă, nu tu tată 
Dacă sunt părinți cu toți,  
Nici să-l bagi în aia mă-sii  
Nu mai poți! 
 
Promisiuni electorale 
 
Au promis niște golani  
C-o să fie bine-ndată, 
Dar nici n-au trecut doi ani… 
Și murim de foame, iată! 
 
Unei vânzătoare  
 
O, zȃna mea cu păr frumos, 
Tu, floare de la Dumnezeu 
Mai dă-ți o clipă masca jos... 
Ca să te pot vedea și eu! 
 
 
Primăriței frauduloase,  
Clotilde Armand 
 
Nici nu poți să n-o iubești,  
Cu figura ei de vis,  
C-a adus în București... 
Șobolani de la Paris! 
 

Vasile LARCO  
  
 
 

ÎN  ÎMPĂRĂȚIA  TIMPULUI    
                                                          

El, omul, ştiutor de carte 
Ocupă locul său aparte                            

Şi-i un segment din infinit, 
Iar ca segment, e mărginit.  

 
ÎNGRIJORARE           

                         
Umblând mereu  - și nu sunt glume – 

De-o apăsare nu mai scap: 
Azi știu atâtea despre lume,                            

De-mi vine să-mi iau lumea-n cap! 
 

NEDUMERIRE           
       

E un miracol Internetul 
Și, încă, nu îi știu secretul:                         

Vezi frumuseți de peste ape, 
Dar nu și omul de aproape! 

   
GLASUL TĂCERII 

 
În viaţa plină de tumult 

Tăcerea-i foc mocnit, se ştie,       
Iar de-i înăbuşit mai mult                               

Va izbucni mai cu tărie! 
 

CUGETARE IDILICĂ    
                    

Acelui ce-a iubit cu sete 
I se închid frumoasele cărări, 

Atunci când marele regrete                                      
Au devenit cumplite remușcări! 



 

    Petru-Ioan GÂRDA 
 
  
OM BOGAT, OM SĂRAC  
 
Pesemne că milionarii  
Se bucură de un Ferrari  
Exact precum mă bucur eu  
De-o roabă... a lui Dumnezeu.  
 
DIFERENȚĂ DE GEN  
 
Moșului îi este dor  
De-o partidă de amor,  
Însă baba nu mai are  
Nici hormoni și nici răbdare.  
 
ZIUA FERICIRII – JUSTIFICARE 
  
Era nedrept ca fericiții  
Să n-aibă ziua lor, încalte,  
În timp ce noi, năpăstuiții,  
Le-aveam pe toate celelalte.  
 
DISPERARE  
 
Criza asta-așa mult ține  
Și așa de rău m-apasă,  
Că de multe ori îmi vine  
Să mă sinucid în masă!  
 
VISUL UNUI UMORIST  
 
Când fi-voi oase,  
Artiști cu gust  
Să-mi facă bust  
De lemn… Tănase.  
 
 
 

   

Maria STURDZA CLOPOTARU 
 

La mare 
 

Valuri efemere, 
Vântul e hoinar; 

El visează bere... 
Ea un salvamar!  

 
Șoferii moderni 

 
Azi șoferii, s-a văzut  

Că, sunt cu volanul frați; 
Jumătate sunt băuți... 

Și  trei sferturi sunt drogați! 
 

Unui orator 
 

Eu din discursul tău aştept 
Idei mirifice de basm,  

Dar, să nu spui "oltean deştept"... 
Că sigur faci un pleonasm! 

 
Antivirus 

 
S-a făcut  viața frumoasă 

Și de-acum nu mai mor fiindcă 
Mi-a trimis Ioșca de-acasă 

Antivirus de pălincă! 
 

Adevaru’ lu’ Ioșca 
 

Toți latinii vechi susțin: 
„Adevărul este-n vin!” 

Ioșca contrazice fiindcă... 
Adevărul e-n pălincă! 

 



 

      Dan NOREA 
 
 
Carnaval 
 
S-agăţ la carnaval o parteneră, 
S-a dovedit o misiune grea 
În care am marcat o premieră: 
O oră am flirtat cu soacra mea. 
 
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. 
 
Vacanţă la mare 
 
Mă costă pe nevastă s-o îmbrac, 
Mă costă pe amantă s-o dezbrac, 
Şi-atunci, într-un acces de pragmatism, 
Le-am dus pe amândouă la nudism. 
 
Armonie în căsnicie 
 
Cuplul, cât ai zice peşte, 
A aflat care e calea: 
El înghite ce-i găteşte, 
Ea-i înghite toate alea. 
 
Soţia prietenului meu 
 
Mă duc la parastas, căci o vădană 
Împarte, generoasă, la pomană 
Tot ce în viaţă soţul ei iubea: 
Țigările şi vinul… şi pe ea. 

 
 

Cătălina  ORȘIVSCHI 
 

CONSTATARE 
 

N-a fost – spun asta cu temei – 
Niciun război făr’ de femei, 

Dar nici – la vremuri vechi sau noi, 
Femeie... fără de război. 

 
LAMENTAREA  BĂRBATULUI  

 
Cum sufletul femeii este 

Deschisă carte, pot să zic 
Că o citesc, dar prind de veste 

Că nu-nțeleg din ea nimic! 
 

RUGĂCIUNEA  UNUI  CHEFLIU 
 

Să nu-mi iei, Doamne, vinul de la gură 
Şi pentru asta, eu o rugă-ţi fac: 

Pe lângă vii, din vin să faci un lac                                                   
Şi-n jur să pui şoseaua de centură. 

 
ÎN PAS CU MODA 

 
Mă-mbrac cu șic, c-așa îmi place 

Să fiu mereu la patru ace, 
Dar azi sunt mai apreciate 

Doar fetele ce-s dezbrăcate. 
 

PAŞI  ÎN  VIAŢĂ 
 

Cum viaţa-i probă de-ncercare 
Ce nu admite imprudenţe, 
Aş cere, drept acomodare, 
Examen pentru corigenţe. 



 

  Eugen ALBU 
 
 
Unui politician 
 
Pe el îl știu de când a fost  
Elev prin clasele primare 
Pe-atuncea bietul mic și prost  
Și-acum vedeți cât e de mare? 
 
Mie, autor a 145 cărți 
 
M-au dat părinții mai departe,  
Dar eu m-am dus în alte părți 
Și-n loc s-ajung un om cu carte,  
Ajuns-am, iată, om cu cărți. 
 
Lui Florin Piersic  
i s-a ridicat un bust în Cluj 
 
Pe bustul tău de-acum vor fi 
Mai multe păsări ca-n copaci 
Cu care sigur vei vorbi 
Că nici ca bust nu poți să taci! 
 
Intrarea in Shengen 
 
Condiții grele ne impun 
Când viața și așa e dură, 
Să consumăm mai mult săpun 
Și mai puțină băutură. 
 
Se aruncă tone de mâncare 
 
Când mulți n-au bani nici de mâncare,  
Iar viața este tot mai dură,  
Se-aruncă tone de mâncare 
Dar nici un strop de băutură. 
 

  Corin  BIANU   
 

DESPRE DOAMNE 
 

Femeia 
S-a spus mereu și s-a tot spus:  

E o comoară veritabilă; 
Dar astăzi știm ceva plus: 
Comoara-i… inepuizabilă! 

 
Conjugală  

Dacă soața-i giuvaer, 
Oarecum costisitor, 

Soțul nu-i bijutier, 
E…  "cumpărător "! 

 
"Feministă"  

Soțul, dacă este  libertin, 
E blamabil  monstru-adulterin;   

Soața care-nșeală deseori, 
Este  "doamnă  cu… admiratori"! 

 
Exigență 

Când cumpără câte ceva, 
Femeia e expeditivă: 

Răstoarnă stivă după stivă 
Și tot alege ea ceva!... 

 
Caratele femininității 

De-i șatenă, brună sau bălană, 
O femeie e magiciană: 
Știe să-și aleagă bine   

Victimele… masculine!  
 

Mai egală ca bărbatul 
Când ești bărbat îndrăgostit, 

Atingi femeia cu o floare, 
Iar dânsa, înțelegătoare,  

Te iartă pentru … ce-a greșit! 
 



  Corneliu CRISTESCU 
 

DE-ALE PANDEMIEI III 
 
Anticipate 
 
Ei voiau anticipate, 
Şi-asta-n plină  pandemie. 
Acum, le avem pe toate; 
Chiar şi ...klaus-o-fobie! 
 
Viziune pandemică 
 
Periculoşi duşmani pe-aici; 
Preşedintele insistă: 
Dintre ai mei  inamici, 
Pandemia-i ...PeSeDistă! 
 
Prevedere 
 
Mă simţeam în formă bună 
Şi mai vroiam încă o tură; 
Soaţa mi-a spus fără glumă: 
Puneţi masca pe figură! 
 
Frică de Pandemie 
 
E fricos peste măsură, 
Când se culcă, noaptea-n somn 
Stă cu masca pe figură; 
Chiar şi în ... combinezon! 
 
Testare SARS-COV-2 
 
TEST-COVID-ul, cum se ştie, 
Este-un test din medicină. 
Eu ştiu din copilărie, 
Că se zicea …TES-COV-ină! 

 

Ovidiu ŢUŢUIANU    
 

 
Umorul este simțul șase 

 
Motto:  

Până și zeilor le plac glumele. 
Platon 

 
Se tot vorbește că el, omul, 

A fost dotat de Creator, 
Cu simțuri luate chiar din pomul, 

Crescut în Raiul roditor. 
Iar primul simț fu însuși văzul; 
Prin ochi „montați” în capul lui, 

Să vadă codrul și ovăzul, 
Și pe consoarta dumnealui. 
Secundul simț a fost auzul, 

Bazat pe ambele urechi, 
Ca să perceapă cum e uzul, 

Un sunet „proaspăt” sau mai „vechi”. 
Mirosul fuse următorul, 

Prin nas făcându-se simțit. 
S-orienteze călătorul, 

Pornit din zori pân-l-asfințit. 
Al patrulea veni el, gustul: 
Prin limbă, savurat cu spor, 

De-i dulce sau de-i acru mustul, 
Ne spune cel degustător. 

Și la final fu pipăitul, 
Prin piele să fie simțit, 

De-i ascuțit sau bont cuțitul, 
De-i cald sau rece-n asfințit? 
Din vremuri vechi se atașase, 

Un supliment, fără pricaz: 
El e umorul, simțul șase, 
Ce face hazul...de necaz! 

 
 

                 



 
 

 
 
Viorica GĂINARIU TAZLĂU 
 
 
OPȚIUNEA  COVIDULUI 
 
Tinerețea are pază 
Pentru-așa sumbre scenarii; 
Virusul ce e pe fază, 
A ales ... pensionarii. 
 
 
PROMISIUNI POLITICE BOLNAVE 
 
Virusați am fost demult, 
Iar aspectul analitic 
Să îl văd, nu să-l ascult... 
Aștept antidot politic! 
 
 
 OPTIMISTUL  
 
Câte gripe am avut, 
Am scăpat de-așa rivale; 
Virusul ce-a apărut, 
Va alege și-animale? 
 
 
 VÂNDUȚI ÎN U.E. 
 
Când euro-i valută forte 
Și-n țară au rămas bătrânii, 
Ca „turmă” cât o să suporte 
Pe „lupii” ce-s stăpânii „stânii”! 
       
 
 

 

  Petrache ZAHARIA  
 

P 20)       Culori... de sărbători! 
(în colaborare cu nepotul meu, Zaharia Luca 
George, elev în clasa a V-a, Strasbourg, Franța) 
 

Roșu-i semn de bucurie, 
De timp sfânt, copilărie, 
Moșu-n haină purpurie, 
Pune-n Brad o jucărie. 
 
Orange e culoare vie, 
La români, portocalie; 
Portocale din cutie, 
Moșu-mparte-n veselie! 
 
Galben, cea mai luminoasă, 
Tort cu lumânări pe masă, 
Pentru Sărbătoare-aleasă, 
De Crăciun, la noi, acasă! 
 
Verde-i Bradul cel frumos, 
Scânteind, maiestuos, 
Moșul, lângă el, pletos, 
Daruri pune bucuros. 
 
Albastru pare infinit, 
Când ceru-n seară ai privit 
Așteptând Cel Bun Venit, 
Ca să se nască-n ceas sfințit. 
 
Indigo devine cerul, 
Stelei de la Răsărit 
Ea ne-a dezlegat Misterul, 
Iar Minunea s-a-mplinit! 
 
Violetă e lumina, 
La Apus, pe munți, pe văi, 
Gospodinele pun Cina, 
Aer sfânt simți prin odăi. 

 

 



 
 

  Liviu ZANFIRESCU 
 
CATRENE PATOGENE 
 

REANIMARE 
 
Relaxarea a-nverzit 
S-audeschis vechile treceri 
VAMA VECHE s-a trezit 
Din nou, gata de petreceri! 
 
TRADIȚIONALĂ 
 
La petrecerile "STAS" 
O mirobolantă vrajă 
Că în VAMĂ au rămas 
Doar gunoaiele pe plajă?!  
 
NEOMARXIȘTI CUCERITORI? 
 
Sunt ziariști ce au mania 
De-a stârni "sinonimia" 
Unii zic că "relaxarea" 
Ar fi ca ... "eliberarea"?!! 
 
PLOI, PLOI, PLOI ... 
    
Pandemia s-a extins 
Relaxarea-i cu probleme 
Virusul a și cuprins 
Ramuri toate,dar și ... VREME! 
 
CU PLUS 
 
Pentru sănătate, hidratarea 
E principiu sfânt, de neclintit 
Și când vine și cu relaxarea 
Mă întorc acasă mai ... "pilit"?! 

 

 

Gh. I. GHEORGHE  
 
 

Democraţiei noastre 
 

Ciudat e drumul străbătut, 
Aş spune că e necurat, 

Că cele bune-au dispărut 
Şi cele rele s-au dublat. 

 
Europarlamentarilor români 

  
După cum s-au comportat  

Şi discursuri ce-au ţinut,  
Ne arată c-au uitat  

În ce ţară s-au născut.  
 

Crudul adevăr 
 

Să ieşim din greu impas 
Situaţia-i precară: 

Ne conduc inşi de pripas, 
Surzi şi orbi la ce e-n ţară. 

 
La nudişti 

  
Privind femeile pe plajă  

Umblând agale, fără strai,  
Gândeşte: - Fă, Doamne, o vrajă,  

Să-mi văd nevasta fără... grai.  
 

Genetică 
 

Aşa m-a ursit natura 
Când a fost să mă nasc. 

Am dreptul să deschid gura... 
Numai când îmi vine să casc. 
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  Ion STANCIU 
 
 

Alternativă 
 
Eu cu trenul fac naveta 
Şi de n-am ȋn faţă dame 
Pe genunchi pun …servieta 
Şi scriu, nene, …epigrame 
 
Tupeu 
El a făcut o facultate, 
Ȋntr-o baracă-n cartier, 
Din cele neacreditate… 
Şi-acum se crede inginer! 
 
Prea tȃrziu 
 
Am chemat o ambulanţă 
Pentru un bolnav din sat; 
A sosit cu nonşalanţă 
După ce l-ai ȋngropat. 
 
Meseriaşa 
 
Poliţista m-a oprit 
Să ȋmi ceară buletinul 
Şi atȃt m-a mirosit 
De mi-a spus …ce soi e vinul 
 
De evitat 
 
Este plină ţara noastră 
De bănci şi de farmacii 
Situaţia-I albastră 
Ȋn oricare te-ai găsi 

 

 
 
 
 
 
 
 

Valentin RĂDULESCU 
 

Ȋndemn … interesat 
 

Rog, citiţi-mi epigram, 
Dar n-o judecaţi prea rece! 

Puneţi-o, mai bine-n seama: 
Ce e val, ca … valul trece.  

 
Dezamăgire 

 
Fir-ar mama ei de viaţă! 
Zic şi jalea mă cuprinde, 

Dar mă uit la biata aţă: 
Ea se rupe, nu se-ntinde… 

 
Sfat colegial 

 
Epigrama, frate-meu, 

E un vin de viaţă lungă; 
Ea nu-ţi face niciun rău, 

Nici n-aduce bani ȋn pungă! 
 

Reconversie 
 

S-a ratat ȋn poezie 
Chiar ȋn viaţă a dat chics, 
Da-ntr-o clipă, de mȃnie, 
S-a făcut … epigramist! 

 
Deturnare 

 
A ruginit frunza din vie 

Şi fetele se-ntorc ȋn sat. 
Au luat trotuarul cu chirie 

Şi-ndeamnă lumea la păcat. 
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Florin ROTARU 
 
 
     Antrepriză familială 
 
Viața e armonioasă 
Pentru doi vecini de-ai mei: 
El a ridicat o casă, 
Ea ar fi stricat vreo trei. 
 
 
     Taxa pe viciul de a trăi 
 
Vorbeau doi guvernanţi isteţi: 
Românii au vreo şapte vieţi, 
Dar au şi un defect – pe ei, 
Nu au la fel de multe piei. 
 
     Chirurgului meu 
 
Deşi m-a operat atent, 
Din nou să mă „deschidă” vine, 
C-aşteaptă-un telefon urgent 
Şi şi-a uitat mobilu-n mine. 
 
     Intenția contează 
 
Am vrut să o salvez pe soacra mea, 
I s-a aprins capotul când gătea, 
Dar gestu-a fost nițel întârziat 
Şi nici benzina n-a prea ajutat. 
 
     Soartă 
 
Ne întâlneam pe înserate 
La ceas, la Universitate, 
Şi de trei luni sunt soțul său, 
Ce vasăzică ceasul rău... 

 

 

   
 

Grigore COTUL  
 
ÎNCURAJARE 
 
Îi consolez pe cei ce vor 
Un mare premiu la umor, 
Spunând că mie mi l-au dat 
Exact când nu l-am meritat! 

 
LA  MASA  DE  BIROU  DE-ACASĂ 
 

Să muncesc online îmi place, 
Și spre cameră-s expus, 
Îmbrăcat la patru ace... 
Numai de la brâu în sus. 
 
DECLARAȚIE 
 
Conduceam destul de tare 
Înspre casă, obosit, 
Și-ntr-o curbă oarecare  
M-am autodepășit. 

 
DISTANȚARE  SOCIALĂ 
 
Cu soacra, chiar de vă mirați, 
Am înclinat balanța 
Și suntem foarte-apropiați 
De când păstrăm distanța. 
 
 
ROȘII  DE  IMPORT 
 
De vreo lună le-am luat, 
Însă n-am aflat chichița 
Cum de ele-au rezistat, 
Dar a putrezit lădița. 
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Ionuț ȚUCĂ 

 

„Locomotiva” de partid 

 
Am tras partidu'-n anii grei, 
Ca lider devotat şi tare 
Şi-acum mai toţi colegii mei 
Sunt lângă mine la-nchisoare. 
 
Unui prieten care sforăie tare 
 
Cu sforăitu-i ce doboară 
Din zbor elicopterul S.M.U.R.D., 
Azi noapte pentru prima oară 
M-am ofticat că nu sunt surd. 
 
Generozitatea soţiei 
 
Văzându-şi soţul cum priveşte 
La saramură şi plachii, 
L-a îndemnat să guste peşte, 
Că „borş” mănâncă zi de zi. 
 
Magnatul la închisoare 
 
La Rahova, pe triste-alei, 
Un boss îşi plimbă paşii grei, 
În haine noi şi-aşa curate, 
Ca sumele cândva spălate. 
 
Unor absolvenţi de facultate 
 
Îi vezi aşa, cu mintea goală, 
Şi-ţi spui, ca omul ce îndură, 
Că mulţi sunt anii lor de şcoală, 
Dar nu şi cei de-nvăţătură… 

 

 

 
 

Ion DIVIZA 
 

Soacra la tratament balnear 
 

La odihnă când pleca, 
Eu, cu milă creştinească, 

I-am urat în sinea mea: 
Dumnezeu s-o odihnească! 

 
Cronică din patria mea 

  
Azi, în toiul marii dezvoltări, 

Moldovenii mei sunt puşi pe glume: 
Medicii migrează-n alte ţări,  

Pacienţii lor... pe ceea lume. 
 

Astronauţi mioritici 
 

Am tot zburat prin galaxii 
Pe unde n-au ajuns nici magii, 

Dar ne întoarcem la soţii, 
Că ni s-au terminat posmagii. 

 
Convertirea la dreapta credinţă 

 
Când omul s-a căsătorit, 

Era din tagma ateistă, 
Dar soaţa mult s-a străduit 

Şi l-a convins că Iad există! 
 

Covasna balneară 
 

În staţiunea asta, să vă spun,  
Am întâlnit femeia vieţii mele; 

Avem atâtea lucruri în comun: 
Nevroze, astm şi alte vechi sechele. 
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Florina  DINESCU  
 
Neştiute-s căile Domnului 
 
Căznicia lor nu-i bună 
Dintr-o cauză divină: 
Lui îi plouă şi îi tună 
Când i-e soaţa pelerină. 
 
Thalia şi Melpomene 
 
Ne este naţia beteagă, 
Că plină este ochi de găşti. 
Când teatru joac-o lume-ntreagă, 
Mă-ntreb: de unde-atâtea măşti?! 
 
Ambiţie 
 
Sunt inşi c-o fire optimistă 
Şi capu-n fundul sacului, 
Ce spun: ”Covidul nu există!” 
Dar mor aşa, de-ai dracului. 
 
Relaxare 
 
Ne cheamă în concediu marea 
La greci, mai nou, de bună seamă, 
Şi, ca să-nceapă relaxarea, 
Ne luăm la-njurături din vamă. 
 
Se mai întâmplă 
 
Tot timpul fost-a agitată 
Şi nu i-a stat o clipă gura, 
Dar iată, azi e relaxată, 
Pe dânsa doar musculatura. 
 
Tot poporu-i  “virusat”. 

 
 

 

 
 
Ioan GANEA-CHRISTU 

 
Să fie primit 

 
Prin natura meseriei, zic, 
Popii-s cei mai primitori; 

Nu ţ i-ar refuza nimic, 
Nici atunci cȃnd… mori! 

 
 

Să fie cȃt o fi 
 
La mare concurenţă, 
Doctori i  nu se dezic; 
Primitori  din abundenţă 
Dar…  ȋn pl ic! 

 
 

Pentru TANGOU - elele lui Nicu Doftoreanu 
Pari veşnic tânăr şi zburdalnec  

Pe acorduri cu mult farmec. 
N-ai obosit dansând pe ele, 

Pe sutele de TANGOU – ele? 
 
 

Pentru Magda STURDZA CLOPOTARU 
Atenţionare 

Recunoscând lumina din carte, 
ENEL-ul sigur îşi va face parte. 
Factura va fi grasă pe măsură 

În MWh / electro-cultură. 
 
 

Pentru Ion STANCIU  
Constatare 
Ţi-a zis Moşu’ că ai stofă 
Şi ai luat-o de bună… 
Apoi te-ai apucat de strofă 
Asezonată cu (…) de prună. 
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Apariţii recente ale membrilor cercului “Ing Epigrama” 
 

Ion STANCIU 

 
 

CATRENUL mai iute CA TRENUL 
Editura Detectiv literar 

 
Cititorilor mei 

Un zȃmbet de v-am stȃrnit 
Eu sunt foarte bucuros; 
Ȋnseamnă că m-aţi citit 

Şi vă mulţumesc frumos! 
________________________________________________________________________ 
 

Valentin RĂDULESCU 
 

    
 

Recurs la ... codul PIN 
Editura Ghepardul 
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Maria STURDZA CLOPOTARU 

              
 

Editura DESTINE 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

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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