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Marele Premiu ,,Traian D. Lungu” pentru întreaga carieră - George Corbu 

– București 

 

Premiul I - Alexandru Hanganu  

 

TEMA: Coaliție sau...ambiție 

 

DISENSIUNI !                                       

Exacerbând ambiția 

Mai mult cu-njurături,                                                              

Se rupe coaliția                                      

Adesea... în figuri!                                  

 

CU PAROH IUBITOR! 

Cum el doar armonie-n sat a vrut, 

Pân ce-o s-ajungă-acolo-n buza gropii, 

La câte ”coaliții” a făcut, 

Sunt cam jumate-n sat copiii popii” 



COALIȚIE? 

Că ne conduc mereu din interes 

Dictat, tot căutând aiurea scuze, 

E clar, când de la-mpărăție ies 

Aleșii cu hemoroizi pe buze! 

 

TEMA: Cheltuiește române 

             Și vezi ce-ți mai rămâne! 

 

NESIMȚITUL CU PARALE                    

Când îți stric-o sărbătoare,                     

C-a ”pupat” prea mult paharul,               

El nu cade din picioare,                                          

Că îl ține buzunarul!                                

 

O DUCEM TOT MAI BINE! 

În țara-n care dările 

Ne-apasă-ncet, încet, 

Chiar și înmormântările 

Le facem pe caiet! 

 

SUS PAHARUL... 

Prinși în traiul lor firesc, 

Cheful lor e fără rost, 

Că românii cheltuiesc 

Mult prea mult s-o ducă prost... 

 

Premiul al II-lea - Laurențiu Ghiță  

 

1. Coaliţie sau ambiţie  

 

Definiţia coaliţiei 

Coaliţia-i o artă 

Ce, prin troc şi învoială, 

Vrea să schimbe-o chintă spartă 

Întro ditamai Royală! 

 

Rugă 

Doamne, cu puterea-ţi vastă, 

Dă-mi curajul şi-anduranţa 

De-a învinge alianţa 

Dintre soacră şi nevastă! 

 



Eternul partener (de coaliţie) 

Alegeri când avem, parlamentare, 

Se fac cu scopul cunoscut prea bine 

De-a şti UDMR precis cu cine 

Să fie aliat la guvernare. 

 

2. „Cheltuiește române/ Și vezi ce-ți mai rămâne”(Anton Pann)  

 

Separarea atribuţiunilor 

În casa lui e-adevărat stăpân, 

Înfruntă vijeliile ca stânca, 

Dar nu-ntrebaţi cât cheltuie-un român, 

… De asta-i responsabilă românca. 

 

Nechibzuinţă 

Pe şmenuri, şpăgi şi alte nebunii 

Am risipit vreo două Românii, 

Iar astăzi strângem suma necesară 

Să cumpere nepoţii altă ţară! 

 

Zău aşa! 

Mi-e milă, zău, de cei ce, în tumult, 

Colindă disperaţi prin magazine, 

Nu pentru-a cumpăra mai mult ca mine, 

Ci ca să-i văd cât cheltuie de mult! 

 

 

Premiul al III-lea Vasile Larco 

 

Tema 1. „Coaliție sau … ambiție”   

 

COALIȚIE       

La noi, partidele mai toate-adună   

Suspiciuni și care par subtile;    

Fac membrii între ei, toți, casă bună,   

Apoi, încet, un cartier de vile!    

 

DUPĂ COALIȚIE      

Problema care se ivește    

E gravă, plină de suspine,    

Deoarece puterea crește,    

Iar oasele sunt mai puține.    

 



CONCETĂȚENI, PRECUM CEASUL    

Cu dorință de putere,     

Implicit și de avere,     

Șefii coaliții fac      

Și românii… tac, tac, tac! 

 

Tema 2. „Cheltuiește române/ 

Și vezi ce-ți rămâne” (Anton Pann) 

 

MERCURIAL 

Că prețurile-n piață cresc, îndur, 

Iar mulți români, de-o vreme, par epave, 

Pe la cumpărături eu n-am să-njur, 

Căci fac economie de … voroave! 

 

CRESCÂND PREȚURILE 

La fabrică, în doi-trei ani, 

Acesta, cred, va fi scenariul: 

Vom duce de acasă bani 

Să ne acoperim salariul! 

 

PREZENTARE 

Românii nu sunt oameni duri, 

Și-s chibzuiți, știu să trăiască, 

Merg, zilnic, la cumpărături… 

Vor, doar, la mărfuri să privească! 

 

Grigore Cotul – Mențiune 

 

Tema 1. Coaliție sau... ambiție? 

 

SOLIDARITATE  DE  ALEGĂTORI 

Coalizați spontan 

De-ambiții chiar frivole: 

Când ei sunt la ciolan, 

Ne batem pe fasole. 

 

UNUI  COPREȘEDINTE 

E un tip ambițios 

Și, din coaliție, 

Este primul care-a scos 

Actul de justiție. 

 



PE  CONTRASENS 

Când cu vorba, când cu fapta, 

Din ambiția-i nătângă, 

Coaliția de dreapta 

E mai mult pe partea stângă. 

 

 

Tema  2: „Cheltuiește  române  

    Și vezi ce-ți mai  rămâne” (Anton  Pann) 

 

ECHITATE  DE  CUPLU 

Femeile-s pe bani mereu hapsâne 

Și-i greu de-ntreținut un mariaj. 

Bărbații cheltuiesc ce mai rămâne, 

De au noroc s-ajungă la partaj. 

 

FIDELITATE 

Soția nu m-a părăsit, 

Deși câștig, ce-i drept, puțin, 

Că ani de zile-a cheltuit 

Doar banii de la un vecin. 

 

ORBIT  DE  IUBIRE 

Știam că-i o cheltuitoare 

Și doar în mall-uri i-ar plăcea, 

Da-n primii ani de-nsurătoare, 

A cheltuit și viața mea. 

 

Florin Rotaru – Mențiune 

 

Tema: Ambiție sau coaliție 

 

Calcule politice 

Fără nicio brumă de prestanță, 

Negândind la biata Românie, 

Azi renunță toți la alianță, 

Să formeze mâine-o cârdășie. 

 

Strategii 

În necaz să-mi facă mie 

Și să-mi pună azi capacul, 

Soacra și a mea soție 

S-au coalizat. Cu dracul! 



 

Alianță de conjunctură 

Dorind să aibă liniște-n iatac 

Și să rămână-n grația soției, 

Se face frate c-un vecin burlac 

Să poată trece puntea căsniciei. 

 

Tema: Cheltuiește române/ Și vezi ce-ți mai rămâne 

 

Tot răul spre bine 

A cheltuit vreo zece mii de lei 

Pe rujuri, pe inele și cercei 

Și ea a dispărut cu unul chel, 

Dar nu e grav... acum le poartă el! 

 

Mintea de pe urmă 

S-o bag în pat pe o vecină „bună” 

Am cheltuit toți banii pe o lună; 

De bănuiam măcar ce o să vină 

Păstram câțiva să-mi iau penicilină! 

 

Dorință 

Aș mai avea o ultimă speranță, 

Uitând de renunțări și visuri sparte: 

Să pot să-mi duc nevasta în vacanță, 

Cu un rinichi și ce-am mai pus deoparte. 

 

Florina Dinescu – Mențiune 

 

TEMA 1. 

 

Din ambiţie 

Cum ea a pus picioru-n prag 

Cerându-şi drepturi cu temei, 

Azi s-au coalizat de drag 

Amantul şi cu soţul ei... 

 

Politichia româneaască 

Judecând politic fapta 

Firilor vădit opace, 

Coaliţia de dreapta 

Chiar că este prea stângace! 

 



Coaliţia şi perspectiva 

Nu-s adunaţi cu anasâna, 

Spre viitor vor toţi “biletul” 

Şi-şi strâng cu bucurie mâna 

Cu care îşi înfig stiletul. 

 

TEMA 2. 

 

Risc şi beneficiu 

Parc-am fost cuprins de boală! 

Cheltuind bani în prostie, 

Am rămas cu mâna goală... 

Dar şi fără de soţie!  

 

Ca orişice român 

Eu m-am pornit pe observaţii 

Că guvernarea-i foarte rea: 

Am cheltuit cinci alocaţii 

Şi de-astăzi nu mai am ce bea... 

 

Românul 

Chiar de-ar avea bani mulţi pe mână 

Şi o avere foarte vastă, 

De cheltuit n-o să-i rămână 

Că are şi el o nevastă! 

 


