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Poşta redacţiei, 
Iubiți cititori, 

Anul acesta este un an aniversar. 
Lumea epigramei, cu primul număr 
apărut în anul 2011 împlinește 10 
ani. Mulți înainte! Coronavirusul 
a ajuns și el la al 4-lea val și ne 
sâcâie în continuare. Dar noi nu ne 
lăsăm! Scriem epigrame mereu și 
le publicăm spre deliciul Domniilor 
Voastre, iubiți cititori. 

În acest număr voi deschide o 
rubrică permanentă Colțul începă-
torului. Majoritatea epigramiștilor 
talentați din țară și diaspora sunt 
trecuți de 50 de ani. Dacă vrem ca 
epigrama să supraviețuiască, trebuie 
să mai scădem media de vârstă. 
Cu regretatul Trifu am încercat să 
pătrundem cu epigrama prin licee și 
universități. Se pare că nu am prea 
reușit. Epigrama este un gen literar. 
Cu timpul va trebui să fi e recunoscu-
tă ca atare. Marele Mircea Trifu avea 

în Urzica o rubrică pentru începători. 
Colțul spadasinilor. Acolo m-am 
lansat și eu. Am primit o scrisoare 
semnată Mircea Trifu: 

Întrucât aveți 10 epigrame reținute 
la Colțul spadasinilor, vă invităm la 
club să le citiți, pe data de, la ora de la 
adresa… Am crezut că l-am apucat pe 
Dumnezeu de un picior. Ziua cu pri-
cina parcă nu mai venea. Nu puteam 
să mai dorm noaptea. Am scris un 
caiet cu epigrame. Și ziua a venit. La 
club toți monștri sacri: Mircea Trifu, 
Nicolae Ghițescu, Stelian Ionescu și 
George Suciu de la Brașov, Geo Ol-
teanu de la Ploiești, Nic Petrescu de 
la Pitești-că atunci toți veneau lunar 
la Cincinat Pavelescu, la ședințele de 
club. Trifu era ca un magnet. Dumne-
zeu să îi ierte pe toți  care au plecat.

Trifu avea un umor subtil. Un 
tânăr i-a trimis o scrisoare la Colțul 
spadasinilor, în care l-a întrebat 
–Credeți că pot să scriu mai bine?, 
iar el i-a răspuns cu o epigramă, în 
Urzica.

În speranța că-ți convine, 
Îți trimit avizul meu:
Șanse ai să scrii mai bine, 
Că mai prost e foarte greu!
Așa că, dragi studenți și elevi de 

liceu, dragi tineri, orice ocupație 
ați avea, vă rog încercați și scrieți 
epigrame. Trimiteți-le pe adresa 
viorel.martin @gmail.com. Vă 
promit că le voi citi și voi încerca să 
corectez micile greșeli de prozodie. 
Nimeni nu s-a născut învățat. Totul 
se face pas cu pas, vorba unui mare 
clasic în viață. Scriind epigrame 
veți bucura multă lume. Familia și 

Caricaturi realizate de
grafi cian Costel Pătrășcan
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prietenii vă vor aprecia mai mult. 
Veți fi  sufl etul petrecerii cu prietenii 
Domniilor Voastre. Veți fi  apreciați 
și căutați  pentru a înveseli și da 
sens tuturor reuniunilor cu amicii 
și colegii. Începând cu Lumea 
epigramei nr. 24 am acordat numai 
premiul 1 la concursurile perene ale 
revistei Alexandru Clenciu, Nicolae 
Ghiţescu, George Zarafu, Stelian 
Ionescu. Pentru celelalte teme am 
prezentat, cele mai bune epigrame, 
fără a mai da premii.

În încheiere vă doresc lectură 
plăcută, multă sănătate Domniilor 
Voastre și celor dragi și să auzim 
numai de bine!

Mulțumesc talentatului epigramist 
SORIN OLARIU  din SUA și tuturor 
colegilor din diaspora  pentru  că 
urmăresc pulsul epigramei din 
Țară, țin pasul cu noi, ba uneori o 
iau și înainte cu câte o poantă mai 
bună. Așteptăm epigrame pe adresa:    
viorel.martin@gmail.com.

Concursurile revistei îl vor 
include și pe marele George Petrone, 
Dumnezeu să îl ierte!

 CONCURSUL
1. Alexandru Clenciu

cu tema Politichie
2. Nicolae Ghițescu

cu tema Cu cine te-mprietenești
3. Stelian Ionescu
cu tema Vin urșii
4. George Zarafu

cu tema Defi niții epigramatice
5. George Petrone
cu tema Ardeiașul

Premiul I la 
CONCURSURILE REVISTEI 

„LUMEA EPIGRAMEI’’

Concursul „Al. Clenciu” 
Premiul I 

CAPUL FACE, CAPUL TRAGE
Bubuit în largul zării,
Peste plaiul meu străbun:
Cei aleşi în capul ţării
Trag, adesea, câte-un...tun!

                            JANET NICĂ

Concursul „Nicolae Ghiţescu”
Premiul I

Gura
Când soaţa scene îmi mai face,
Eu, ca să cresc temperatura,
Întreb la mine ce îi place,
Ea, categoric, strigă: „Gura!”

Florina DINESCU
Concursul „St. Ionescu”
„Ochii - oglinda sufl etului”

Premiul I 

Ochii, oglinda căsniciei
S-o fi -nţeles cu el, pesemne,
Mai toată viaţa doar prin semne
Că-i văd, și nu e de deochi,
Prea multe semne pe la ochi! 

        VASILE LARCO
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Concursul „George Zarafu”
Viciul şi biciul
Premiul I

SUB… COPITĂ
Iapa asta preacurvește,
Știe toată mahalaua,
Dar bărbatul nu-ndrăznește
Nici măcar să-i bată șaua!

PETRU-IOAN GÂRDA

CONCURSURI
TEMATICE

Tema: „ADIO PANDEMIE !”

Vecina mea, după pandemie 
În pandemie fu mai relaxată,
Iar noi, bărbaţii, ne-ncercam norocul
Şi-acum vecina-i foarte încordată
Că, fără mască... sperie tot blocul!

                       Mirela GRIGORE

Adio pandemie
Vă garantez c-aproape sută-n mie
Mai toţi românii-au suferit „avarii”...
Scăparăm noi cumva de pandemie,
Dar ce ne facem cu parlamentarii?!

            Florina DINESCU
Discurs politic
V-am spus atuncea la votare,
Jurând cu mâna pe icoană,
Că boala asta-i trecătoare…
De la persoană la persoană.

Stelică ROMANIUC

După vaccinare
I-am transmis cu bucurie:
Bun rămas în veşnicie!
Îmi raspunse: Cu plăcere!
Pe curând, la revedere !

Ghe. CONSTANTINESCU

De  post
Deschid agenda mea de post
Și-n rubrica „păcate”,
La unele bifez – „au fost”,
La altele – „ratate”!

Grigore COTUL

Contratimp
Luptând din greu cu sărăcia -
O sarcină deloc uşoară -
Am terminat cu pandemia,
Că lumea n-are timp să moară!

        Grigore COTUL

După pandemie
Se duse pandemia dură
Şi bucuria prinde glas,
Se duse masca de la gură,
Mascaţii însă au rămas! 

Janet NICĂ

Pandemia în familie
A semănat nenorocire
O bună vreme şi-a plecat;
Aici, la noi, din fericire,
Doar soacra nu a rezistat.

Petru-Ioan Gârda
După pandemie 
Un sfat îl dau, ca om pățit,
Cu masca nu te mai juca:
De-o pui pe cea de om cinstit,
Rămâi cu ea!

                   Vasile LARCO

Adio pandemiei
Eu, deloc, nu aş opri-o,
Ducă-se-n pustii, i-aş cere,
În speranţa că adio
Nu va fi  : la revedere!

         Iulian BOSTAN
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Revenirea la normalitate
În pandemia lungă, infernală,
Eu m-am ascuns în locuinţă, solo,
Şi azi revin la viaţa cea normală,
Ca să constat… că nu mai e acolo!

                     Ion DIVIZA  

Puterea obişnuinţei
 Afemeiat de rasă pură
Şi pe nedrept hulit de toţi,
Când n-am o mască pe fi gură,
Mă simt de parcă n-am chiloţi!

                     Valentin DAVID

Euforie post-pandemică
Apare marea relaxare
Şi toţi pornesc ca la poruncă,
În trenuri sau maşini, la mare,
Dar unul nu ar vrea la muncă.

                              Ion MICUŢ

Mesaj de bun rămas
Că nu-i aşa de rău precum s-a scris,
Covid-ul ne-a transmis comunicat
Că la plecare, chiar de n-a promis,
Avem şi loc în Rai asigurat.

                       Ghe BĂLĂCEANU
Din una-n alta
Dup-atâta pandemie
Şi... regulament cu mască,
Vine altă nebunie...
Sunt bărbaţi ce vor să nască!

Mamaische IOAN

Relaxare
Se cântă iată odă bucuriei,
Momentu-i fast cum bine presupun,
Românii spun  adio pandemiei...
Dar şi la detergent şi la săpun.

George EFTIMIE

Recunoştinţă 
Soacra mea s-a vindecat,
Nu mai stă în izolare,
Şi vă spun, că nu-i păcat,
Pentru noi e o salvare. 

Ioan CUZUIOC

Tema: „OCAUA MICA”

Absolvit din start!
Persoane multe sunt suspecte,
Dar cum ai vrea, la o adică,
Să fure cu ocaua mică
Ministrul marilor proiecte?

Petru-Ioan GÂRDA

Prevenţie
De nevastă mi-e cam frică
Şi, să nu mă-mbăt prea tare,
Umblu cu ocaua mică,
Doar să-mi torn în aia mare.

Grigore COTUL

Ce e de neînţeles?
Dacă stau să mă gândesc,
Chestia-i de-acum banală:
Pe pământul românesc
Nici ocaua nu-i normală...

Florina DINESCU

La noi
Nu mai există limită şi frică,
Se fură codrii, munţii, liniştit,
S-a dus şi mitul cu ocaua mică,
 Că-aici... tot hoţu-i negustor cinstit.

Mirela GRIGORE
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Istorică
Turcii ne-au impus raiaua,
Însă, noi uzând de-un truc,
Am implementat ocaua
De un kil şi-un sfert … ciubuc

Stelica ROMANIUC

Epitaf  -  Unuia care a umblat 
cu ocaua mică
Astăzi  -  oale şi ulcele,
Fapta lui ni se explică;
Nu s-a reuşit din ele
Să se scoată de-o… ulcică.

Iulian BOSTAN

La ,,Hanul Ancuței”

Hangița, sexy, tinerică
La mese toarnă în pahare;
Ce siluetă... E splendoare!
Dar umblă cu ocaua mică!

Florin BODO

Nostalgicul
Înţelegem ce ne spune,
Că lucid, el ne explică:
Am trăit şi vremuri bune,
Când era ocaua mică!

Ghe CONSTANTINESCU

Cu ocaua… mare
Patronul român ne explică
Secretu-mplinirilor sale:
„Cu cât faci ocaua mai mică,
Se-adună  mai multe ocale”!

Laurenţiu GHIŢĂ

Flagrant
Să-l prindă cu „ocaua” mare
În plin fl agrant, murind de frică,
La soaţa lui, halal ratare...
Avea deja „ocaua” mică!

Ioan MAMAISCHIE

Tema:  „NIŞTE ŢĂRANI”

Nişte ţărani
Să-i defi nesc, ar fi  motiv de sfadă,
Dar românaşii noştri sunt poeţi cuminţi
Şi-i vezi, fi lozofând la colţ de stradă,
Cum sparg mirabila sămânţă între dinţi...

                     Florina DINESCU

Ţărani si…ţărani
Situaţia-i hilară
Şi nu poţi s-o ocoleşti,
Nu-s atâţi ţărani în ţară
Câţi trăiesc în Bucureşti.

Laurenţiu GHIŢĂ

N-ai cu cine…
Tot vin orăşenii la ţară -
De-a valma, în ultimii ani,
Dar vara la câmp, bunăoară,
Lucrează ca nişte ţărani!

Petru-Ioan GÂRDA

Feciorii de ţărani
Azi tinerii-s plecaţi de-acasă,
Din satul drag, în depărtări,
Şi se întorc, dar nu la coasă,
Vin doar la nunţi şi-nmormântări.

Vasile LARCO
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Ca bun român
Azi, când ne conduc profanii,
Mă gândesc adeseori:
Dacă ne dispar ţăranii,
Vom avea agricultori?

Ghe CONSTANTINESCU

Dezgustat, de-atâţia ani,
Un amic dispus să rişte,
Pe portrete-a scris: „ţărani”…
Şi-am adăugat eu: „nişte”!

Grigore COTUL

Nişte ţărani
Făcând bilanţ, de zeci de ani,
Vă spun deschis şi fără ură:
Avem guverne de ţărani,
Că prea o iau pe arătură!

                   Janet NICĂ

Ţăranul român...
E-un vechi martir, dar şi titanul,
Ce face gliei legământ
Şi-i foarte fericit ţăranul,
Dar... la doi metri sub pământ.

Mirela GRIGORE
Reprofi lare
 La Cluj, Buzău, Humor sau Maglavit
Se-ntâmplă-un fenomen destul de rar:
Pe ţarină, ţăranii au răcit...
Şi-acum strănută, aprig, literar!

                           Valentin DAVID

Nişte ţărani
Bătuţi de vânt sau arşi de soare,
Ţăranii noştri dorm frecvent:
O parte – noaptea pe ogoare,
Iar alşii – ziua-n parlament.

Stelică ROMANIUC

Experimente agrare
Țăranii noștri, cu ardoare,
Trudesc în sere la englezi
Și-n România, pe ogoare,
Curând, aducem nepalezi.

                      Ion MICUŢ

Ai grijă ce-ţi doreşti!
Când ţara mea avea de toate,
Cârmaci erau nişte ţărani,
Dar tot visând la libertate,
Am dat-o gratis... la golani!

Ioan MAMAISCHE

Tema - LIBERE

Vaccin în piaţa obor
Ne-au atras la vaccinare
Patru mici, apoi calvarul
Cu efecte secundare…
Ne-a sărit la toţi muştarul!

Ghe CONSTANTINESCU

Capul face, capul trage
Concluzia-i din sfere culte, 
Să nu vă pară deci bizară:
Când capul face foarte multe,
Curentu-l trage iute- „afară”...

Florina DINESCU

Cronică…
Românii noştri, bunăoară,
Iubiţi ca zeii din Olimp,
Au tras în gol, au tras în bară,
Dar cel mai mult au tras de timp.

Petru-Ioan GÂRDA
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Filantropie autohtonă
Donaţi, vă rog, din mărunţiş, 
Am soarta mizerabilă
Şi nu mai am acoperiş 
La o ... decapotabilă!

Stelica ROMANIUC 

Secretul  căsniciei
Potrivirea-i un tezaur, 
E-al destinului cadou:
Ea-i fecioară, el e taur,
Dar cu ascendent în bou.

                    Grigore COTUL
Marx, Engels şi Lenin
Ei, ne având măsura glumii
Şi nici credinţă în Hristos,
Au vrut să schimbe faţa lumii,
Dar totul a ieşit pe dos!

           Vasile LARCO

Unei profesoare debutante
După ce-a dat atestatul
S-a întors la ea acasă
Şi-o iubeşte întreg satul...
Unu’-o ia şi altu’-o lasă...

                  Mirela  GRIGORE 
Confesiune 
Mi-a spus un deputat vestit
Ce n-a vorbit nicicând în glumă:
Eu sunt un demnitar cinstit,
Dar nu chiar pentru orice sumă!...

                     Ion DIVIZA

După impozitare
Din buget de pandemie 
Parcă m-a lovit năpasta 
Partea ce-mi rămâne mie
O revendică nevasta!

                Ghe Bălăceanu
Asemănare

Statul, sobru edifi ciu,
Plin de oameni infl uienţi,
Pare astăzi un ospiciu...
Controlat de pacienţi!

Ioan MAMAISCHE

TEMA: LA PORŢILE RAIULUI

Obișnuință
După o ciudată soartă,
Fotbaliştii mei din ţară,
Toţi au tras în rai, la poartă,
Însă toţi au dat-o-n bară!

JANET NICĂ

TEMA: CINE BATE NOAPTEA

Violenţă domestică
Îl reclam să fac dreptate,
Căci trăim o viaţă nouă:
Noaptea, orologiul bate,
Fără milă, ora două!

JANET NICĂ

TEMA:
QUOD ERAT 

DEMONSTRANDUM

Quoderatdemonstrandum
O margaretă cu petale fi ne
Avea-ntâlnire cu un mărăcine,
Dar el, cu toţi scaieţii de o teapă,
                          Îi dete ţeapă!

JANET NICĂ
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VASILE LARCO 

Putere şi opoziţie
N-or să se mai ciondănească,
S-or iubi, chiar, între ele,
Când o fi  să se-ntâlnească…
Două drepte paralele!

Situaţie conjugală
Abruptă rău mai este panta
Divorţului, căci la partaj,
El a rămas doar cu amanta …
Şi cu valiza de voiaj.

Soţi patiseri
Bărbatul tare cum e roca
Se tot frământă-ntr-o măsură,
Căci soaţa pregăteşte coca,
Iar el e-aşa de… umplutură!

Succes comercial
Dând afacerilor tonul,                                                                  
Îi cunoaşte bine ţara:                                                                    
Tot ce tulbură patronul,                                                               
Limpezeşte secretara.                                                                    

Unui epigramist
Îţi spun, discret, un adevăr: 
Ai poante trase mult de păr,                               
Dar e mai rău că-s trase toate 
Din părul unui bun confrate!  

VIOREL MARTIN

Primăriței frauduloase 
Clotilde Armand
Nici nu poți să n-o iubești, 
Cu fi gura ei de vis, 
C-a adus în București...
Șobolani de la Paris!

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 măsii 
Nu mai poți!

Promisiuni electorale
Au promis niște golani 
C-o să fi e bine-ndată,
Dar nici n-au trecut doi ani…
Și murim de foame, iată!

Unei vânzătoare 
O, zîna mea cu păr frumos,
Tu, fl oare de de la Dumnezeu
Mai dă-ți o clipă masca jos...
Ca să te pot vedea și eu! 
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ION DIVIZA

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.

Soacra la tratament balnear
La odihnă când pleca,
Eu, cu milă creştinească,
I-am urat în sinea mea:
Dumnezeu s-o odihnească!

Perspective 
Avem, în fi ne, guvernanţi cinstiţi  
Ce ne promit progres şi bunăstare,
Jurând că ne vor face fericiţi…
Dar sper că mai există vreo scăpare.

PETRU IOAN GÂRDA

Idilă cu o ţărăncuţă
Împins de un număr de halbe
Şi-atras de-al ei mijloc divin,
Am mers până-n pânzele albe
(Şi chiar mai încolo puţin).

24 Iunie - ziua unei ture de înot 
dacă trebuie…
Nu susţin că înotul îmi place
Şi tânjesc după luciul piscinei,
Însă astăzi o tură voi face
În bazinul rotund al vecinei.

Noi şi şefu’
Ne cărăm, urmând haihui
Drumul greu ca al mătăsii,
Fiecare crucea lui…
Numa’ el cu crucea mă-sii!

La frizeriţă, în pandemie
În vremuri hâde,
Zvârlind ocheade,
O mască râde,
O mască rade.

Dat în urmărire – în pandemie
Acuzat de nişte fapte,
Hăituit şi-nfometat,
Am găsit, târziu în noapte,
Mas, că masca m-a scăpat.

Mulţumim din inimă 
Domnului prim-ministru!
Ne-am pricopsit şi noi, în fi ne,
Cu-acest merituos fl ăcău:
De nu spunea c-o ducem bine,
Am fi  crezut c-o ducem rău.
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FLORINA DINESCU

Relaxare
Ne cheamă în concediu marea
La greci, mai nou, de bună seamă,
Şi, ca să-nceapă relaxarea,
Ne luăm la-njurături din vamă.

Neştiute-s căile Domnului
Căsnicia 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 fi re optimistă
Şi capu-n fundul sacului,
Ce spun:”Covidul nu există!”
Dar mor aşa, de-ai dracului.

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.

Poveste de toamnă
Toamna, când se-ncing poverne
Şi când ploaia-ncepe-a cerne,
Din oraş şi pân’ la sat
Tot poporu-i “ virusat”.

IULIAN  BOSTAN                                                                                                                                           

 

Braţul legii
În epoca fărădelegii
Pădurile dispar de tot,
Că, azi, la noi din braţul legii
N-a mai rămas decât un ciot.

Unui autor
De-o fi  cumva să îţi primesc
Volumul nou ce mi-l propui,
Să ştii c-o să ţi-l preţuiesc,
Tu, costul... doar atât, să-mi spui. 

S-a stins din viaţă Ion Pacepa
La câte feţe şi-a creat,
Trăind sub ele-acoperit,
Mulţi curioşi s-au întrebat
Care din ei o fi  murit?!

Unui cuplu
Înfăţişarea lor încântă,
Şi nu am cum să nu-i admir, 
Pe ea  -  cu aerul de sfântă,
Pe el  -  cu-acela de martir!

De post
Martori mi-s epigramiştii,
Că nu-s vorbe fără rost,
Când susţin că fripturiştii
Niciodată nu ţin post!

Aleşilor ce moţăie în parlament
În jilţurile lor înalte,
Eu, cuie mi-aş dori s-ascund,
De grija ţării-aşa încalte
Să-i doară şi pe ei în fund!
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CORIN  BIANU 

Exigență
Când cumpără câte ceva,
Femeia e expeditivă:
Răstoarnă stivă după stivă
Și tot alege ea ceva!...

Optimismul unui fost preşedinte
 – Nu merge traiul ca pe roate,
Ne e mai greu din zi în zi,
Mai rău de-atât nu poate fi …
- Bă se… poate! 

Bahică
Bachus ne prilejuiește
O fi lozofi e-ntreagă:
Vinul limba o dezleagă
Până o împleticește…

Speranţa de viaţă
Când euroiul are părţi, o sută,
Se-agită totuşi unii, vehement;
Zadarnic însă ei discută:
Românul are trai... de/cent!

Aspiraţie 
De m-aş renaşte-n viitor, carnal,
Aş vrea să fi u faimos ţambalagiu,
Că vreau şi eu neapărat să ştiu,
Să pun (la mulţi), „batista pe ţambal”!

Conjugală 
Dacă soața-i giuvaer,
Oarecum costisitor,
Soțul nu-i bijutier,
E…  „cumpărător “!

DAN  NOREA 

Obrăznicie
Copil fi ind, 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.

Carnaval
S-agăţ la carnaval o parteneră,
S-a dovedit o misiune grea
În care am marcat o premieră:
O oră am fl irtat cu soacra mea.

Armonie în căsnicie
Cuplul, cât ai zice peşte,
A afl at 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.

Autostop
Pe drum am tot oprit din loc în loc
Și câte-o domnişoară am luat,
În cap cu o deviză „N-o fi  foc!”
Dar m-am pârlit de fi ecare dat’.
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MARIA STURDZA 
CLOPOTARU

In memoriam Doru Dinu Glăvan
În presa scrisă și eter
A prins a clipei glorie
Dar întreptându-se spre cer
Azi intră în istorie!

Marelui epigramist George Petrone
Sfârșit de toamnă pesimist,
Cu norii fugăriți de drone
Și Iașul parcă e mai trist
Azi, fără marele Petrone.

150 de ani de la Serbările de la Putna
La Putna Ciprian și Eminescu
Au pus de-un viitor de sărbătoare;
La Putna e tot neamul românescu’
Străjer la urna lui Ștefac cel Mare.

Vremuri schimbătoare
Mă uit la oameni: văd schimbare
Eram prieteni, ca și frați
Acum în loc de salutare
Auzi: -Voi sunteți vaccinați?

Șoferii moderni
Azi șoferii s-a văzut 
Că sunt cu volanul frați;
Jumătate au băut
Și  trei sferturi sunt drogați!

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

VALENTIN DAVID

Autoevaluare
Nu-s primitivul din Jurassic
Şi n-am ambiții fabuloase,
Dar cred că sunt deja un clasic…
Având ca trenul, două clase!

Optimism reţinut
Cred în lege și onoare,
Dar constat a suta oară,
Că Justiţia, se pare,
Nu e oarbă... ci e chioară!

Acţiune şi reacţiune
Guvernul întrecând măsura
Va fi  curând într-un impas:
Fiindcă ne astupă gura,
Vom trage în curând pe nas!

Mehr licht! (Mai multă lumină!)
Azi ne lovim de kilowat,
Ne fură pâinea de la guri...
„Mehr licht” chiar Goethe a strigat...
Fiindcă nu plătea facturi!

Unde dai și unde crapă
Cu sânge-albastru, plus adrenalină,
Boierii s-au bătut stropind pereți... 
Și-a apărut în dulcea Bucovină,
Albastrul unic de la Voroneț.

Cariatide 
Elenii nu-şi zidesc soţia, 
În ziduri groase de cetate,
Precum Manole-n România…
Ci-o pun să ţină casa-n spate!
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GRIGORE COTUL

Declarație
Conduceam destul de tare
Înspre casă, obosit,
Și-ntr-o curbă oarecare 
M-am autodepășit.

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.

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 afl at chichița
Cum de ele-au rezistat,
Dar a putrezit lădița.

La  cununie
Rețin și-acuma jurământul
Din ziua când m-am însurat…
În fața ei, mi-am dat cuvântul
Și nu l-am mai recuperat.

STELICĂ ROMANIUC

Unui confrate
Când citeşte de pe coală
Epigrama-i briliant,
Râde publicul în sală
Doar cu gaz ilariant.

La grădina zoologică
Privind chelia unui om,
Maimuţa, căţărată-n pom,
Părea că zice de chelbos:
- Nu semănăm decât la dos!

Reverie
Când i-am declarat deschis
Că-mi apare goală-n vis,
M-a rugat să fi u discret
Și să trecem la concret.

Soţia confuză
Soţului nu-i zic beţiv,
Dar când vine să se culce
Parcă-mi dă acel motiv,
Că mă pupă … demi-dulce.

Paza bună … la serviciu
Când văd pe hol că şeful vine
Înconjurat de alţi grăsani,
Îi ocolesc, ştiind că-i bine
Să te fereşti de bolovani.

Echilibru
Cu soaţa când m-am însurat,
Se pare c-am ales pripit,
Dar soarta m-a recompensat
Şi la amante n-am greşit.
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ION  MORARU

Poezia modernă
Poezie, astăzi ca să scrii,
Cred că nu mai e nicio scofală:
Tai un text, de undeva, felii
Și apoi le pui... pe verticală!

Guvernanţii introduc 
digitalizarea cupoanelor de pensie
C-o să ne crească bunăstarea
Acum, cu digitalizarea,
Ne-arată tuturor, pe viu,
Acelaşi... deget mijlociu!

Corpul uman conţine 70% apă
Eu cred că dragul meu vecin
Conţine, după o agapă,
Vreo şaptezeci la sută vin
Şi nici măcar un strop de apă!

Precauţie după relaxare
Deşi acum e bucurie mare,
Că s-a-nceput, în fi ne-o relaxare,
La gură masca voi purta etern
Să nu îi scuip pe cei de la Guvern!

La Berărie
Chelneriţa, o mimoză,
Sprintenă, c-aşa i-i felul,
M-a servit cu prima doză
Iar acum aştept... rapelul!

Madrigalul(defi niţie)
E un fel de epigramă
Spusă la un şpriţ sau chef,
Ca şi cum ridici o scamă
De pe haina... unui şef!

MARINICĂ DOBREANU

Poporul ca o turmă…
Pe-un colţ de rai cum nu mai este,
Ce-i păstorit de-un „baci” de seamă,
Ni-i viitorul de poveste:
Ghiudem, tocană ori pastramă.

Premiul I
În noaptea nunţii, cu iubire
Nevasta m-a felicitat
Şi m-a umplut de fericire
Că-s „cel mai bun din sat”… la pat.

Ori, ori
Cum la premii n-am chemare,
Eu mă rog la preaînalţii:
Ori îmi daţi premiul cel mare,
Ori mă treceţi la… şi alţii.

Scopuri măreţe
Cu leacuri din nămol în mască - 
Ana Aslan şi-a dat cuvântul, -
Nu numai să ne-ntinerească,
Ci să ne-nveţe cu… pământul.

Întreb pentru un prieten
Parada e cu lampioane,
Cu tunuri, tancuri, avioane.
Când ies „mascaţii” la paradă,
Se cheamă că e mascaradă?!

Împărţitoarea dreptăţii
Tu alegi ce îţi convine,
Când dreptăţii stai de veghe,
Dar să vezi cum ţi-e mai bine:
Ori în robă, ori în zeghe ?!?…
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ION MICUȚ

Perseverenţă
Coarda i-a plăcut de mică
Şi i-a fost de şcoală frică,
Dar, de-o vreme, că-i matură,
Este coardă pe centură.

Nu ne-a uitat
Promisiuni - minciuni în şir,
Primarul nou a debitat,
Şi-un singur drum a asfaltat,
Acela către... cimitir.

Cod portocaliu
Sub nămeţi stând sinistraţii,
Au cerut cu disperare,
Să le facă azi soldaţii,
Către cârciumă, cărare.

Defi niţie
Epigrama-i o urzică
Ce-n năravuri se implică;
Mulţi mimează că fac artă
Folosind urzica moartă.

Prudentul
Vremea nu-i schimbă mania -
Fie soare sau zăpadă -
Umblă doar cu pălăria,
Coarnele-i să nu se vadă.

Ale amorului văpăi!
Baba îşi făcea bagajul
Spre ţara lui Marco Polo...
- Pentru ce atât deranjul?
- Ce violuri sunt acolo!

FLORIN  ROTARU

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.

Antrepriză familială
Viața e armonioasă
Pentru doi vecini de-ai mei:
El a ridicat o casă,
Ea ar fi  stricat vreo trei.

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...

Unei prietene ecologiste
De copiliţă ea visa
Că animale va salva
Şi-un dobitoc tot a salvat,
Fiindcă nu s-a măritat.
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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…

Gânduri de pace
M-aş împăca – o, slavă sorţii ! –
Cu toţi duşmanii mei în cor;
Şi asta chiar pe patul morţii.
Pe patul morţii dumnealor...

GABI ROȘIANU

Păţania olteanului
Cu grădina vrând să-nceapă
Cultivă olteanul ceapă,
Și deşi omul era treaz,
Din arpagic ieși doar.. praz!

Tratament pentru potenţă
Ca să fi e mai potent
A urmat un tratament,
Şi-i mai bun ca niciodată,
De trei ori pe zi se-mbată !

Egalitate între sexe
Azi s-a afl at, în fi ne, rezultatul
După dispute fel de fel.
Femeia-i una cu bărbatul,
Ba uneori, se-ntâmplă ..peste el !

Pudoarea la femei
Pudoarea, o spun cu temei,
Le-nobilează femei:
E-un ornament al tinereții
Și un reproș al bătrâneții !

Fericirea bărbatului 
Nu e-o fățărnicie:
Dar când uiți de căsnicie
Și c-ai fost îndrăgostit
Sigur, ești un fericit !

Fidelitatea
Credința-n căsnicie
E astăzi demodată.
Doar prin căsătorie,
Te-ai mai prăjit…odată !
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Cenaclul Epigramiştilor Olteni, din 
Craiova, şi-a făcut apariţia pe scena 
umorului românesc, în aprilie 2008. 
Are, în prezent, 52 de membri, ma-
joritatea şi membri ai UER. Cenaclul 
editează revista „Cugetul”, din 2008. 
Conducerea este reprezentată prin 
Petre Gigea-Gorun, director, şi Janet 
Nică, redactor-şef, din 2013 până 
în prezent. Între 2008-2011, a fost 
redactor-şef Mircea Ursei, iar între 
2012-2013, Marian Dobreanu. De-a 
lungul activităţii, s-au lansat, în cadrul 
cenaclului, peste 130 de cărţi, s-au 
organizat cinci festivaluri naţionale 
de epigrame şi mulţi membri au fost 
şi sunt prezenţi la festivalurile de epi-
grame, desfăşurate la nivel de ţară, la 
concursurile revistelor „Epigrama” şi 
„Lumea epigramei”, obţinând premii 
importante.

MARIUS COGE
Craiova

Aleşilor
Pe vremea când tăceam chitic,
Minţeau şi nu credeam nimic,
Azi de-un atu ne bucurăm!
Putem, măcar, să-i înjurăm.

JANET NICĂ
Ostroveni, Dolj

Defi niţie provizorie
Vinul, poate mi se pare,
Fără gând să-i tulbur fala,
Este băutura care
Nu suportă… verticala!

MIRCEA URSEI
CRAIOVA

Octogenarii la medic
Vine soţul din Trivale,
Cu soţia lui oloagă
Şi dureri abdominale,
Cu simbria slăbănoagă

CENACLUL  EPIGRAMIȘTILOR  OLTENI
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MIRCEA RÂMOIU
Calafat-Dolj

Nu răspunde nimeni!
Despre câte se întâmplă
Negativ, în ţara asta,
Privim, cu mâna la tâmplă
Ne mirăm şi cu-asta, basta.

CORNELIA GEORGESCU
Craiova

Dilema străveche
La început ce-a fost, oare…
Oul, sau găina; care?!
Întrebarea-i fără rost,
Căci cocoşul primu’-a fost.

ION UNGUREANU
Ţicleni

Acuzare…
N-o mai acuzaţi pe Eva!,
Nu de la ea veni năpasta.
Din Adam îşi trage seva
Că el nu şi-a păzit… coasta.

P.I.F. VASILESCU
Craiova

Lirică la poșta redacției
Struneşte, dom’le, frenezia,
Că scrisul tău şi poezia
Sunt două drumuri paralele
Cu o prăpastie-ntre ele!
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CARMEN CRISTINA 
ŞTEFĂNESCU

Craiova

Cine cântă
La petreceri fel de fel,
Joacă ea când cântă el;
Dar acasă nu-i aşa:
Joacă el cum cântă ea!

VASILE VULPAŞU
Strehaia, Mehedinţi

Nu este pădure fără uscături

Proverbu-i vechi de când pădurea
Dar când atâţia vor să fure
Constată, apucând securea
Că-s uscături… dar nu-i pădure!

LAURIAN IONICĂ
Afumați

Măseaua minţii
Ţi-e dat atâta să cunoşti
În lumea asta pertinentă
Căc i nu te miră că la proşti
Măseaua minţii e prezentă.

GEORGE CEAUŞU
Cârna, Dolj 

Reciprocitate 
Cum se ştie, că natura 
Nu ne minte niciodată 
Nici eu, ce mai tura-vura? 
Nu o mint şi-o las curată. 
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MARIN SANDU
Craiova

Unui amic din Italia
El în Italia s-a dus 
Să câştige-un ban în plus. 
Dar fi indcă nu i-a plăcut apa 
Tot ce câştigă dă pe... grapa.

RODICA NICOLETA ION
Craiova

La cenaclu ca în algebră
La cenaclul anunţat
S-au spus vrute, nevrute,
Dar nimic nu s-a-ntâmplat,
Că-s multe necunoscute.

BRÂNZAN CONSTANTIN 
Craiova

Regrete
Cei bătrâni îşi plâng aleanul,
Privesc adânc, adânc oftează,
Stau mai bine acum cu banul,
Altceva le şchiopătează!
.
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SORIN GEORGE VIDOE
Craiova

 
Epilog oltenesc
Am venit la doctor, frate,
După multe chinuri grele
Să-mi plombeze, dacă se poate
24 de măsele.

PETRE GIGEA-GORUN

Politicieni şi economişti
Soluţia în economie,
Acum, desigur, este grea:
Că nu se ştie ce se vrea
Dar nu se vrea şi ce se ştie.

Grupaj realizat de  către Janet 
Nică, redactor-şef la revista  

”Cugetul”, Craiova
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Regret
Sub piatră zace şeful meu;
Eu „Să trăiţi!” i-am zis mereu.
(Putea ajunge deci etern
De asculta şi-un subaltern!)

      Corneliu Berbente

Cerere în căsătorie
Trezit din somn cu anasâna
Tăticul ei se face foc:
- Cum vine asta: să-i ceri mâna?
O iei ori toată, ori deloc!

                 George Petrone

Stomatologul
Deşi-i un om civilizat
Şi de colegi apreciat,
Prin meseria sa măiastră 
Îşi face treaba-n gura noastră.

             Constanţa Apostol

Soţia
Mă laudă că m-a făcut
Să am răbdare şi virtute.
Eu o aprob din cap tăcut,
Că marile dureri sunt mute.

              Mihai Teognoste

Unui... colaborator
Dosarului nu-i poartă pică,
Prin el a fost şi este mare,
Şi făr-obraz şi fără frică
El e şi azi la... guvernare.

                 Gavril Moisa 
Unuia în Leu
Un leu feroce, fără frică,
S-a însurat cu o pisică
Şi azi, când împreună stau,
Ea rage şi el face miau.

                 Florin Rotaru

La o expoziţie de artă modernistă
Zăbovind la o pictură,
Spectatorii vin cu droaia.
Stau cu sufl etul la gură...
Ca să se oprească ploaia.

                 Mihai Moleşag

Miza
Din viaţă vrea nimic sau totul,
Da’-i într-o jalnică postură
Căci, (ghinion!) pierdut-a potul
Pe-o carte... de literatură.

                   Vasile Predescu
Toamna
E timpul când îmbracă ţara
Culori ce-au fascinat poeţii
Şi când se umple iar cămara
Cu... mucegai pe toţi pereţii.

                   Vasile Vajoga
Diferenţiere
Mulţi bărbaţi în lumea asta
Au tot promovat femeia,
Dar câţi oare-au fost aceia
Care-au promovat nevasta?

          Alexandru Hanganu
Năravul trădării
Năravul, cizelat şi cult,
Mă face iarăşi să gândesc
Că Brutus a murit demult,
Iar brutele se înmulţesc.

              Gheorghe Bâlici
Tot răul spre bine…
Eu am un singur handicap,
Dar nu-i deloc periculos:
De n-aș avea ceva la cap,
Nu m-aș mai crede sănătos!

Grigore COTUL

 ~~~~~~~~~~~~ DIVERSE ~~~~~~~~~~~~
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Madrigal
Proverbul zice, pe femeie
Să n-o atingi nici cu o fl oare;
Dar nu vorbeşte de săruturi
Şi nu vorbeşte de fecioare.

          Cincinat Pavelescu

Consolare...
Două lucruri mai alină
Al meu chin şi a mea boală:
Damigeana când e plină
Şi femeia când e goală...

              Păstorel Teodoreanu

Unui invitat la Conferinţa femeilor
Îşi susţine teoria,
Îmboldit de toţi hormonii:
Sunt femei... jos pălăria
Şi femei... jos pantalonii!

           Ştefan Marinescu

Femeia
Femeia e un alfabet
Pe care îl înveţi încet
Şi-l uiţi - deşi nu-ţi prea convine -
Exact când îl cunoşti mai bine.

                       Mircea Trifu

Sărutând femeia
N-aş vrea ca lumea să se-amuze,
Întreb, să dau doar curs ideii:
Cât din sărutul dat pe buze
Ajunge-n inima femeii?

                    Vasile Langa

Femeia
Îţi dă frisoane, pot să zic,
Când despre ea nu ştii nimic,
Dar te cutremuri şi mai şi
Când afl i... ce n-ai vrea să ştii.

                        George Petrone

Femeia de lângă mine
Prezenţa ei încântătoare
Îmi este lucrul cel mai drag, 
Că-mi e, la tinereţe, fl oare...
Și-n bătrâneţe mi-e toiag!

                    Viorel Martin

Pe Lună lucrurile sunt mai uşoare 
decât pe Pământ
Natura-i simplă-n legea ei
Şi o pricepe orişicare:
Pe LUNĂ, dacă-ar fi  femei,
Prin lege-ar fi  femei... uşoare!

                          Janet Nică

Tandem la plajă
Ca să-şi bronzeze bine tenul, 
Ignoră ambii eticheta:
Îşi scoate dama sutienul
Şi-apoi bărbatul... verigheta.

                       Ion Diviza

Meditaţie amară
O spun lucid, iau martori zeii,
Că frumuseţea-i iad sadea,
E primul dar făcut femeii
Şi primul care i se ia.

                   Vasile Langa

Paradox
Pe fi rmamentul stelelor,
Paradoxal, la o adică,
Femeia e un meteor,
Ce, prin cădere... se ridică!

            Paul Dumitrescu

Povestea vorbei
Vă spun cu tot discernământul,
Pe scurt, aceasta-i epopeea:
La început a fost cuvântul,
Şi la fi nal a fost femeia.

Iulian Tănăsescu 

~~~~ DESPRE FEMEI ~~~~ 
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MONȘTRI SACRI  

Pe cărările Olimpului
Uităm mereu, din fericire,
Trăindu-ne din viaţă partea,
Că-n drumul către nemurire
Mai este un obstacol: moartea.

                   Mircea TRIFU

Necuviinţa
Pe al vieţii lung traseu
Este o interferenţă
Între lipsa de decenţă
Şi surplusul de tupeu.

Mircea IONESCU-Quintus

Unde dai şi unde crapă
Fata-i iar însărcinată,
Dar cel mic a luat bătaie
Fi’ndcă a cântat în baie
„O, ce veste minunată!”

          Mircea C. DINESCU

Sinceritate
Găsesc c-a fericirii cheie
Şi-al sufl etului meu balsam,
Să mor e, pentru o idee,
Dar deocamdată nu o am!

         Stelian IONESCU

Celor care se lamentează
De plânsul lor când nu mai scap,
Sărmana-mi minte se întreabă:
Au capul nu şi-l văd de treabă,
Sau treaba nu şi-o văd de cap?

                     Sorin PAVEL

Iubita
Frumoasă şi suavă fl oare,
Compus subtil şi plin de har
Din fantezie, gust, culoare
Şi-ntreg venitul meu lunar.

                         Ioan POP

La Herculane sunt vipere cu corn
Sosit aici, palavre nu vă torn:
M-am hotărât si hotătârea-i justă,
Să mă feresc de vipere cu corn
Şi mai ales de... vipere cu fustă.

                 Alexandru CLENCIU

Eva
Eva ştim că s-a-ntrupat
Într-o zi cu zvon de harpe,
Dintr-o coastă de bărbat...
Dar cu limba de la şarpe!

              George ZARAFU

Prostul 
Mintea ta e luminată
Ca un bec fl uorescent:
Nu se-aprinde dintr-o dată,
Dar se stinge la moment!

       Nicolae GHIŢESCU

Pe stradă
Am întâlnit o fată dulce,
Încântătoare, dar distrată,
Părea că-i gata să se culce...
Atât era de dezbrăcată!

              Sorin BEIU

Inscripţie pe mormânt
Cuminte, dar intransigent,
Zac liniştit în groapa mea.
O, trecător, fi i mai atent 
Nu da şi-n ea!

         Nicolae PETRESCU

La înhumarea unui magistrat
Fie-i lespedea uşoară! 
Ce n-aş da ca să-l deştept
Şi să-i spun că-i prima oară
Când o ia pe drumul drept!
         Ionel IACORB-Bencei
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Viorica VOICESCU -  SUA
Destin
Soţul ei se odihneşte!
Să îl ierte Preaînaltul!
Ea, sărmana, mai trăieşte...
Când cu unul, când cu altul.

Afecţiune parlamentară
Discutară pe-ndelete
Dispoziţii, legi, decrete
Şi-au vorbit enorm, încât,
Mulţi se plâng de... roşu-n gât!

Constantin COLONESCU - 
Canada
SOŢIA IDEALĂ
O nevastă dintre cele
Ce nu vor cercei, inele,
E doar aia care n-are
Mână, gât, urechi, picioare.

ABSOLVENT
De palma unui profesòr
În şcoală n-am putut să scap
Şi astfel, din neştiutor,
Am absolvit bătut în cap.

Vasile BARBU –Serbia
ADEVĂRUL
Adevărul din arhivă
Are-o bună-alternativă:
Cei ce-acolo-ascuns îl ţin
Ştiu că îl găsim şi-n vin?

RIVALITATE POLITICĂ
Doi aleşi, rivali politici,
Azi se-acuză reciproc,
Însă au caracteristici
Care-i vor uni la loc.

Sorin FINCHELSTEIN –Canada
PASTORALĂ
La un SRL tip stână,
Pe-un uitat picior de plai,
Se-nălbeau, la râu, de mână,
Turme negre de parai.

SFATURI MARITALE
Vrei tu, sufl ete candriu,
În cămin să n-ai probleme?
Pune nunta mai târziu,
Iar divorţul mai devreme.

Teodor GROZA DELACODRU –
Serbia

UNUI DOCTOR
Domnul doctor, om cu şcoală,
E-un adevărat fachir.
Soacra mi-a scăpat de boală
C-a trimis-o-n cimitir.

ÎN DICTATURĂ
Dacă vrei să nu ţi-o iei
Zi ce vor şi fă ca ei,
Dar, de vrei să-ţi meargă bine,
Zi ca ei şi fă ca mine!
Valeriu CERCEL –Canada

FRAŢII DE AFARĂ
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DE FACTO
Spre un trai civilizat
Şi o viaţă mai uşoară,
E un drum întortocheat...
Până când ieşim din ţară.

SCRIITORUL
Cea mai bună meserie
Este cea de scriitor,
Că aduce bani, se ştie,
Fiecărui editor.

Sorin OLARIU –SUA
UN ADAM CĂTRE EVA LUI
Vezi tu, scumpa mea nevastă,
Ăsta-i lucrul ce ne leagă:
Mie îmi lipseşte-o coastă,
Ţie îţi lipseşte-o doagă!

FEMEILE
Fiinţe ce ne-au fost lăsate
Drept leacuri la singurătate.
Necazu-i că sunt leacuri care
Produc efecte secundare.

Rubrică realizată de Sorin OLARIU
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- M-am iubit în taină cu o fată 
frumoasă timp de douăzeci de ani şi 
Dumnezeu m-a pedepsit într-un fi nal, 
dându-mi o nevastă.

- Douăzeci de ani s-au iubit în 
taină, apoi au început să se iubească 
şi în pat.

- Iubirile în taină sunt ca alianţele 
politice. Cel mai deştept trădează.

- Au fost împreună în concediu şi 
s-au iubit în mare taină trei săptămâni 
la o cabană în  Sinaia, timp în care 
soţul ei şi sotia lui erau împreună la 
Mamaia. 

- Tainele unei mari iubiri se 
deconspiră doar atunci când unul 
dintre parteneri e femeie.

- În „telenovelele” cu iubire în 
taină, cel mai bun detectiv este soacra.

- Soţiile care iubesc în taină alt 
bărbat, nu au diplomaţie, ci soţi naivi.

- În iubirile de taină există 
avantajul că se poate divorţa fără 
martori.

- Dacă o soţie infi delă rămâne 
gravidă cu amantul, în urma unei 
iubiri în taină, sarcina cade pe umerii 
soţului.

- Se iubeau prin corespondenţă 
într-o aşa mare taină, încât pe 
plicurile poştale nici nu scriau adresa 
destinatarului.

- A iubit o femeie în taină, până la 
adânci bătrâneţi. Din fericire pentru 
el, respectiva l-a băgat în pământ pe 
altul.

- Dacă iubirea în taină ar fi  
pedepsită prin lege, toate femeile 
măritate ar intra în puşcărie.

- Nu au fost niciodată împreună, 
s-au văzut doar pe Face Book, dar 
atât de profund o iubea în taină, încât 
ea a rămas gravidă.

- Căsătoria nu dezvăluie tainele 
iubirilor anterioare, ci certurile care 
vor urma.

- Când o femeie măritată îl iubeşte 
pe altul în mare taină, prietenele ei 
adevărate ştiu să păstreze secretul 
până a doua zi.

- Când un bărbat însurat o iubeşte 
pe alta în mare taină, prietenii 
adevăraţi se prefac că nu ştiu nimic 
despre aventurile soţiei lui.

.- Când Eva i-a explicat şarpelui că 
are procese de conştiinţă că îl înşeală 
pe Adam în mare taină, şarpele i-a 
zis: ssst!

- Când o iubeşti în mare taină pe o 
femeie urâtă, toate femeile frumoase 
sunt proaste.

- Un bărbat însurat o iubeşte în 
taină pe femeia ideală în bucătărie. O 
femeie măritată îl iubeşte în taină pe 
bărbatul ideal în dormitor. 

Se iubea cu o domnişoară într-o 
taină atât de adâncă, încât în momentul 
în care s-au căsătorit, la cununuie în 
faţa ofi ţerului de stare civilă, pentru a 
spune DA, şi-au trimis purtătorii de 
cuvânt. 

~~~~ AFORISME ~~~~
de Nae BUNDURI
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Revista Lumea epigramei a 
împlinit anul acesta 10 ani. Uniunea 
epigramiștilor aîmplinit 31 de ani. 
Este bine că se scrie epigramă. Este 
bine că ținem festivaluri prin țară, 
că scoatem reviste de epigramă. Dar 
trebuie să ne gândim și la viitor. Cred 
că media de vârstă a epigramiștilor 
depășește 50-60 de ani. Cine vor fi  
urmașii noștri?

Nu există liceu sau facultate de 
epigramă. Se ocupă cineva să depisteze 
talentele? Nu știu. De aceea înfi ințez 
această rubrică. Ea se adresează 
talentelor din licee și facultăți, tuturor 
tinerilor. Aici va fi  ca un atelier de 
epigramă, unde vă vom îndruma. 
Vă vom corecta epigramele cu mici 
greșeli și în fi nal vor apărea urmașii 
noștri întru epigramă. Doamne-ajută!

Pentru a învăța tehnica de a scrie 
epigramă - și poezie în general, vă 
recomand cartea „Poetica” a lui 
Eugeniu Speranția, editura Albatros  
1974. Pentru început vă rog să faceți 
câte 2 epigrame la următoarele teme:

-Hoția;
-Beția;
-Femeia;
-La serviciu (la facultate, la școală).
Epigramele să aibă câte 4 versuri 

(adică să fi e catrene).
Versul să aibă maxin 11 silabe.
Toate versurile să aibă ritm trohaic 

(adică piciorul de 2 silabe, cu prima 

accentuată (Ex  A-nce/-put de /ieri 
să/ ca-dă…) sau:

Cele 4 versuri să aibă ritm iambic 
(adică piciorul de 2 silabe, cu cea de 
a doua accentuată) (A fost/ o da/-tă 
ca-n/ po-vești/.

Notă:  Piciorul de 2 silabe este de 
ex: / ca-dă/. 

sau: / po-vești/.
Trimiteți epigramele și datele de 

contact (telefon și dresa de e-mail) pe 
adresa: 

viorel.martin@gmail.com
cu mențiunea pentru Colțul 

începătorului. 
Vă mulțumesc și aștept epigramele.

COLȚUL  ÎNCEPĂTORULUI
de Viorel Martin
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EPIGRAMA ÎN CAREU  (fantezie)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ORIZONTAL: 1) ... 2) ... 3) Literă învăţată de cretani! – Deosebit de moale 
– Japan Asia Airways (siglă). 4) Lucrător cu penelul – Incluse-n sumă! – Nuc 
găunos! 5) Dublate! – Din familia paltinului – Nu benefi ciază de vechime. 
6) Mai mult decât a îndrăgi – A porni împreună la luptă – Pom fără sevă! 7) 
Grădinița din intersecție – Agramat. 8) Ros pe margini! – Un cerdac popular 
– Prima ofertă de iarnă! 9) Istria! – Trecute la comune (sg.) – Se prinde ușor. 
10) Frate de cruce – Radio Punto Zero (siglă). 11) ... 12) ...
VERTICAL: 1) ... 2) ... 3) Atinge suta de ani – Intrarea în București! – 
Chestie de suprafață. 4) Abis pentru rebusiști! – Făcut bucăți – Servea cândva 
la restaurant. 5) Învârtitul din stator – A trece cultura din seră în câmp. 6) 
Făcută cioburi – A se răsti la cineva. 7) Înconjurul stadionului – Râzgâială 
– Limitele unui ștab! 8) Vitamina B1 (tiamină) – Ministerul Alimentaţiei şi 
Agriculturii (siglă). 9) Nu mai e nimic la mall! – Colecție de documente – 
Tras de pe ambele laturi! 10) Engineering Academy of Japan (siglă) – Plantă 
reprezentativă pentru păioase. 11) ... 12) ...
Notă: Pornind din colţul din stânga sus în sensul acelor de ceasornic şi 
urmând în spirală traseul rasterat, veţi citi epigrama „Încheiere la un duel 
epigramatic”, a lui Tudor Muşatescu.

Nelu VASILE, Turburea, Gorj



Lumea epigramei 33

Colectivul de redacţie:
Eugen Albu, Corneliu Berbente, Corin Bianu, Iulian Bostan, Grigore 
Chitul, Gh. Constantinescu, Nicușor Constantinescu, Min Drăghici, Aurora 
Grigore, Petru Ioan Gârda, Ioan Ganea-Christu, Ananie Gagniuc, Nicolae 
Ioniţă, Vasile Larco, Leonte Năstase, Maria Sturdza-Clopotaru, Constantin 
Tudorache, Gh. Vidrașcu, Petrache Zaharia, Liviu Zamfi rescu

Răspunderea pentru materialele publicate revine exclusiv autorilor.

Editura SEMNE
Str. Barbu Delavrancea, nr. 24, Sector 1, Bucureşti

Tel./fax: 021.318.83.44
Adresă web: http://www.semneartemis.ro

E-mail: offi ce@semneartemis.ro

Dezlegarea careului rebus

Dezlegare careu rebus:
LAVARSTAMEAD – AMEAOPUNLAPE – ETA – TARE – JAA – PICTOR 
– UM – NC – TT – ARTAR – NOU – IUBI – ALIA – PM – SCUAR – 
INCULT – RS – TARNAT – IA – AAA – SAT – AGER – FARTAT – M 
– RPZ – SLIADOSATAEI - ASELIIBASUCE (La vârsta mea, de-acum 
târzie, / Cu săbiile s-a sfârşit: / Pe-a mea o pun la panoplie, / Pe-a ta s-o dai 
la ascuţit!).

ERATĂ
În Lumea epigramei nr 23, la pag 18, ep-
igrama Bărbăție este trecută sub numele 
Vasile Larco. De fapt epigrama este a 
domnului Dumitru Ivas și este așa: 

Un bărbat e împlinit,
Dacă s-a căsătorit,
Dar e bine de afl at
Că apoi e... terminat!
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Umorul românesc 
a pierdut o valoa-
re incontestabilă. 
Ne-a părăsit marele 
epigramist român 
Nichi URSEI. 
Născut în localita-
tea Stoileşti, jude-

ţul Vâlcea, Nichi URSEI  era embru 
al Uniunii Epigramiştilor din Româ-
nia, membru fondator şi preşedinte 
al Cenaclului Umoriştilor Vâlceni. 
Prima mea întâlnire cu Nichi a fost 
în august 1988 la Brăila. Ultima mea 
întâlnire cu Nichi a fost în octom-
brie 2021 la Brăila, după 33 de ani 
de prietenie. Nichi URSEI nu a fost 
doar un bun poet, epigramist, orga-
nizator de festivaluri memorabile, ci 
şi un bun confrate. În cei 33 de ani 
în care ne-am întâlnit la multe fes-
tivaluri, nu ţin minte să fi  avut vreo 
divergenţă cu vreun coleg într-ale 
scrisului. Dimpotrivă, a fost mereu 
un împăciuitor. Autor de cărţi colec-
tive și de autor, Nichi şi-a exploatat 
la maximum talentul, etalând un stil 
de mare eleganţă şi rafi nament, lucru 
pentru care, sincer, l-am invidiat. Îl 
pot numi regele amfi brahului în epi-
gramă, în care nu-l întrecea nimeni. 
El a plecat, dar operele lui sunt ne-
muritoare. Odihneşte-te în pace, pri-
eten drag!
                                             
Iată câteva mostre din vasta operă a 
lui Nichi URSEI!

Regrete târzii
Acum când viaţa mi s-a scurs,
În cimitir iau locu-n fi ne.
Păcat că nu s-a dat concurs,
Erau... destui mai „buni“ ca mine.

Resemnare
Când fi -voi zumzet de albine, 
Ori poate fl ori de măr, ori scrum,
Eu ştiu că n-o să-mi fi e bine,
Dar nici mai rău decât acum!

Legea parlamentarilor
Moartea de mi-ar fi  stăpână,
Domnul să-şi arate spinii,
Tot dau vrabia din mână
Pentru... pupăza vecinii.

Apropo de „Jos Guvernul!“
Sloganul ăsta vechi, eternul,
Să nu-l aud, precum am spus,
La ce să răsturnaţi Guvernul
Când toate sunt cu fundu-n sus!?

Minulesciană
Nu-ţi cer nimic, dar cel puţin discern
Ce-ar trebui să-ţi cer mai insistent:
Dă-mi bogăţia celor din Guvern
Şi somnul unora din Parlament.

Justiţia în ţara mea
Nu-i persoană împuşcată
Şi nici arşi pe rug în ţară,
Nu e nimeni tras pe roată,
Dar atâţia traşi pe sfoară...

(Grupaj realizat de Nae BUNDURI)

IN MEMORIAM NICHI URSEI
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DOLIU  ÎN LUMEA  EPIGRAMEI

Viața, dintr-
un anumit punct 
de vedere, aș pu-
tea să o asemăn 
cu epigrama. 
Ambele curg lin 
precum un râu 
până ajunge la 
cascadă, au un 
fi nal neprevăzut, 
materializat la 

epigramă prin poantă, iar în ceea ce 
privește viața, prin trecerea surprin-
zătoare dincolo, în lumea cealaltă. 
Astfel, în ziua de 07 octombrie 2021 
renumitul epigramist ieșean, om de 
înaltă calitate, GEORGE PETRONE, 
a încetat fulgerător, surprinzător, din 
viață. Născut în orașul Pașcani la data 
de 14 aprilie 1936 și-a desfășurat ac-
tivitatea profesională în Iași, a scris 
poezii, proze scurte și epigrame, a 
avut o îndelungată activitate crea-
toare, primind numeroase premii și 
a publicat mai multe cărți umoristi-
ce. A fost membru fondator al Ce-
naclului epigramiștilor de la ziarul 
,,Flacăra Iașului“, redenumit, după 
evenimentele din decembrie 1989, 
Academia Liberă ,,Păstorel“ din Iași 
(ALPI), iar mai târziu Academia li-
beră veche ,,Păstorel”.  A coordonat, 
ca președinte, acest cenaclu mai bine 
de 30 de ani. A fost membru al Uni-
unii Epigramiștilor din România, iar 
în anul 1996 i-a fost acordat titlul de 
membru de onoare al acestei prestigi-
oase Uniuni. 

George Petrone va rămâne în car-
tea de onoare a epigramiștilor de la 
noi din țară, multe dintre creațiile sale 
vor circula prin viu grai, precum o 
parte din epigramele lui Păstorel, iar 
prin plecarea sa înspre cenaclurile din 
ceruri, pe drumul veșniciei, lumea 

epigramatică este mai săracă. Așadar:
O poantă nu-i, e-adevărat
Că a plecat în alte zone,
Spre Păstorel și Cincinat
Epigramistul G. Petrone!

VASILE  LARCO
            

CÂTEVA EPIGRAME DE 
GEORGE PETRONE

UNDE DUCE BĂUTURA
Venind beat - mort în ziua de chenzină,  
Greșind și ușa, ce mai tura-vura,
A nimerit în pat la o vecină… 
Deci, uite unde duce băutura!

MUSAFIRII
Când îi invit la un festin,
Prilej real de-a mai petrece,
O parte uită și nu vin,
Și-o parte uită să mai plece.

CUREAUA
Ieri, banală cingătoare
La nădragi (când îi aveai!),
Azi reper de prezentare
A nivelului de trai.

PREFAȚA LA O CARTE
Nu recurg la zefl emele,
Totuși vă aduc aminte,
Că românu,- n toate cele,
Pune răul înainte!

CALORIFERUL MEU
Te-admir, pe Dumnezeu!
De când ne-am cunoscut,
Răcit ai fost mereu,
Dar febră n-ai făcut.

ATRACȚII TURISTICE
Și mare-avem, și munți de stâncă,
Și codrii-n care cresc stejarii,
Chiar și-o prăpastie adâncă:
Cea dintre prețuri și salarii.



Cu adâncă durere vă anunțăm că preşedintele Uniunii 
Ziariştilor Profesionişti din România, jurnalistul Doru 
Dinu Glăvan s-a stins din viață pe data de 31.10.2021 la 
vârsta de 75 de ani.

Născut la Timișoara, pe data de 7 iunie 1946, a publicat 
la multe ziare începând din anul 1960. A fost în tinerețe și 
cronicar sportiv la radio.

Doru Dinu Glăvan a fost președinte al al Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România în două mandate și 
din 2020 a fost reales pentru al treilea mandat.

A crescut și îndrumat multe generații de jurnaliști. Era 
respectat și iubit de toți jurnaliștii din țară.

Doru Dinu Glăvan a murit la Reşiţa, în urma infectării 
cu COVID-19.

Mereu ne vom aduce aminte cu drag de această mare 
personalitate a jurnalismului românesc, acest mare jurnalist, 
mare Român și mare Om. Dumnezeu să îl ierte și să îl 
odihnească!

A consemnat Viorel Martin


