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UN  CAMPION  PARALIMPIC AL 

EPIGRAMEI: 

       Nemilos încercat de viaţă, Dorel Sîrbu a găsit 

modalitatea de salvare prin scris, canalizându-şi 

energia spirituală, rămasă intactă, pentru a-şi activa 

o vocaţie latentă. Elaborări conceptuale tivite cu

gânduri şi imagini ornând structurile metrice 

purtătoare ale unui mesaj clar, stenic, alcătuiesc 

rondelurileşi epigramele compuse cu frenezie, 

năzuind spre orfevrerie şi vitraliu. Neputându-şi 

cizela manum propria versurile- travaliul mental 

suplinind, într-o oarecare măsură, un astfel de 

exerciţiu fizic-, lasă cel mai adesea strofele 

’’neîncheiate la patru ace’’, conştient că ’’impresia 

artistică’’ suferă, dornic însă de a-i da de lucru 

spiritului, fără, totuşi, a ignora condiţia celui ce, prin 

forţa lucrurilor îşi vede diminuate nu atât resursele 

sufleteşti cât posibilităţile de valorificare optimă a 

acestora. 

    De aceea, cititorul poate fi deconcentrat la lectura 

paginilor de început ale cărţii de faţă, dar după ce le 

parcurge cu doza de răbdare sau aşteptare impusă, 

păşeşte pe un teren unde se face simţit un aer 

împrospătat de adierea artei epigramatice, pe care 

nu-şi pierduse nădejdea că-l va respira. Este 

adevărat că, aşa cum reiese din catrenul dedicat 

subsemnatului, autorul îşi ia toate măsurile de 

precauţie, avertizând asupra incongruenţelor 

formale ale catrenelor sale epigramatice: 
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Cu o rimă imperfectă 

Şi-o prozodie cam defectă, 

Stimez Corbu ce c-o pană 

Te înţeapă-n epigramă. 

                        (Domnului George Corbu) 

 

     Am citat această strofă nu atât din vanitate, cât 

pentru a-i evidenţia ’’păcatul’’ formal, tratat de 

autor în manieră autocritică. Precum se ştie greşeala 

recunoscută este pe jumătate iertată. 

      De altminteri, autorul încearcă seducerea 

cititorilor noii sale cărţi  (nu doar a prefaţatorului) 

prin titlul antnonpannesc ales, stârnindu-le 

curiozitatea şi îndemnându-i prin această inocentă 

stratagemă, să purceadă, în bună dispoziţie, la 

lectura opului său. 

      Cum spuneam, până la urmă, semnele de 

întrebare  (câte or fi fost) ale cititorilor cedează 

locul satisfacţiei de a întâlni epigrame de calitate, 

notabile, unele chiar antololgice. 

       Situaţiile consemnate în inventarul său tematic 

se regăsesc într-o problematică largă pe care doar o 

evidenţiem pe urmele cuvintelor-cheie sau ale unor 

sintagme din dedicaţiile sale sau din cuprinsul 

catrenelor- politice, prostia, medicina, justiţia, 

dragostea, pandemia, familia, ş.a. Fiecărei teme îi 

este alocat un număr de catrene, disseminate în 

cartedintre care cel puţin unul este citabil. De pildă 

cele vizând regalitatea, subsumate aşadar sferei 

politicii, sunt printre cele mai reuşite din volum, 

unul dintre ele fiind de-a dreptul exceptional, 

suficient pentru a justifica existenţa acestuia.  
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Tot asfel o “epi-fabulă” cu accent mai mult pe al doilea 

termen, şi ea lesne decelabilă în cuprinsul volumului, se 

inspiră dintr-o recentă confruntare politică cu cadrul 

mioritic garantat de desfăşurare. 

      Tema prostiei nu putea lipsi din “abordările” 

autorului, iar rezultatele sunt pe măsură: 

 

Îndoieli nu mai încap, 

Căci şi prostul are cap 

Dar tot nu se dumireşte 

La ce oare-i foloseşte. 

            (În cele din urmă) 

 

       În alt catren diagnosticul epigramistului, exact, nu 

mai lasă loc de nici un comentariu: 

 

Pandemia grea de gripă 

Toată lumea bagă-n frică, 

Dar la noi în România 

Pandemie e prostia. 

                     (Pandemie) 

 

      În sfârşit prostia i se pare o meteahnăincurabilă, 

ceea ce-l face pe autor să insiste:     

      

Savanţii caută în disperare 

Inteligenţa artificială, 

N-ar fi mai bună-o vindecare 

Pentru prostia naturală? 

                              (Alternativă) 

 

      Ajunsă în acest punct, disciţia s-ar putea 

desfăşura pe spaţii largi, deoarece ne-am putea 

întreba,la rândune, dacă pentru ceeace este înnăscut, 
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şi nu dobândit, ar putea exista remedii. Posibil dar 

puţin probabil. 

     Schimbând registrul, intrând sub cupola 

controversată a actualităţii, fredonăm împreună cu 

autorul o veche melodie, ingenios adaptată: 

 

Se-ntorc păsări călătoare, 

Se mănâncă vegetale, 

Încep să se desfăşoare 

Mitingurile ilegale. 

               (Vine, vine, primăvara) 

 

      O definiţie sui-generis sintetizează acel tip de 

experienţă care, prin generalizare, duce la efecte 

catastrofale: 

 

Amorul e fără tăgadă 

Un sentiment foarte profund: 

La început o serenade, 

Iar la sfârşit un şut în fund. 

                                      (Amorul) 

 

      Din categoria strofelor cu “rime aproximative”- 

suficiente, pentru a nu le menţiona- desprindem una 

care degajă o undă de optimism, binevenită în 

condiţiile marasmului cultural tot mai accentuat, de 

care nu doar pandemia de data recentă se face 

vinovată: 

Azi e zi de sărbătoare, 

Particip la o lansare, 

Nu-i vapor, nu e rachetă, 

E-o carte la bibliotecă. 

                                                   (Lansare) 
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      Postura de moralist în care autorului îi place să 

se complacă îi asigură  acestuia cadrul necesar 

creării de epigrame valoroase precum aceasta: 

 

Nu vreau să-ţi aduc insulte; 

Despre pacienţi ştii multe, 

Însă ştii, şi ferm susţin, 

Despre oameni prea puţin. 

(Unui psiholog interesat prea mult de bani) 

 

      Epigrame de asemenea factură ideatică abundă, 

citirea şi citarea lor (mai ales) o lăsăm în seama 

cititorilor, convinşi ca şi autorul carţii că: 

 

Greşeli multe-n lumea mare, 

Nu vă spun eu niciun pont, 

Dar ce mă doare cel mai tare 

E epigrama cu ac bont. 

                                      (Durere) 

 

      Realizările de până acum  ne fac să credem că, 

izbutind să se supună, în şi mai mare măsură 

rigorilor epigramei, Dorel Sîrbu se va încolona fără 

complexe în oastea creatorilor de gen unde este deja 

legitimat, din 2018, în calitate de membru  al 

Uniunii Epigramiştilor din România. Fiindu-ne 

alături, luăm parte la odiseea sa existenţială şi 

artistică, ce configurează drumul spinos, dar 

promiţător de şi mai mari satisfacţii, al artei 

adevărate. 

   10 august 2020                         George  Corbu 

                                               Preşedinte U.E.R. 

                                                Membru U.S.R. 
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N.B. Caricaturile lui Liviu Pencea se dovedesc 

aliate de nădejde ale epigramelor din volum, al căror 

mesaj  îl potenţează. 
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MADRIGAL 

 

Mai circulă povestioare 

Când Eminescu-a decedat, 

Luceafărul s-a-ntunecat, 

Eminul strălucea mai tare. 

 

 

CONSECVENȚĂ- PAŞTE 2020 

 

Vreau să spun în două fraze 

Că jandarmii n-au vreo vină, 

Mai întâi ne-au dat cu gaze 

Iar acum ne dau lumină. 

 

 

ALTERNATIVĂ 

 

Întrebată de-a luat B.A.C.- ul 

Beizadeaua tinerică 

Răspuse- Luat pe dracul 

Dar merg pe pod că nu mi-e frică. 

 

 

DE  LA  RALUCA  TURCAN  ZICERE 

 

Medicii îi țin în viață 

Sperând să-i vindece pe toți 

Dar următoarea dimineață 

= S-au trezit cu toții morți = 
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SFAT - DORINȚĂ 

 

Aș vrea ca toți să se închine, 

Nu așa cum fac la moaște 

Ci așa când Domnul vine 

Dintre morți în zi de Paște. 

 

 

PROMISIUNE ȚINUTĂ 

 

Multe țepe a promis 

Și-a făcut precum a zis, 

Mandatele când i-au trecut 

Pe cinci din șase ne-a durut. 

 

 

REVENIRE 

 

Încă un vis mi s-a-mplinit 

Diaspora în țară a venit 

Cu drag dânsa ne-a adus 

Grămezi de coronavirus. 

 

 

SCHIMBARE 

 

De la guvern plecată-i Veorica, 

La putere acum sunt alte găști 

Dar parcă tot nu s-a schimbat nimica 

Atâta doar că ăștia par mai proști. 
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1 APRILIE 2020 

 

Azi de ziua păcălelii, 

Singurel, de plictiseală, 

Cam așa în dorul lelii 

Mi-am tras eu o păcăleală. 

 

 

ZIUA SĂNĂTĂȚII 

 

Virusul sporește morții, 

Nu știm din ce cauză, 

Dar de ziua Sănătății 

Poate lua o pauză? 

 

 

                                               MEDICALĂ 

 

Pe medici i-au ascultat 

Foarte des au procedat, 

Cu spirt s-au dezinfectat, 

Pe tot l-au îngurgitat. 

 

 

CONSECVENŢĂ 

 

Mare maestru e la spus poveşti, 

Se jură că totul este adevărat, 

Dar când soaţa pe el s-a supărat 

A-ntors-o brusc ca la Ploieşti. 

. 
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ÎNTREBARE 

 

Sunt chemați la lucru afară, 

Românii pleacă iar din țară, 

Dacă nu-s ei să strângă poame 

Eropenii mor de foame? 

 

 

SCUZĂ 

 

Acum fără nici o vină 

A fost prins de carantină 

Pe seară cam după cină 

Ajutând pe o vecină. 

 

 

         LUPTA ANTIVIRUS 

 

Să lupți cu-această pandemie 

Îți trebuiue curaj, măi muică, 

S-avem toți multă tărie, 

Eu regulat beau câte-o țuică. 

 

 

SINGURĂTATE 

 

Singurătatea greu apasă 

Obligat să stai în casă, 

Dar mai grea e, știți și voi 

Acea singurătate-n doi. 
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CASĂ  DULCE  CASĂ 

 

Au plecat c-au dus-o greu în țară 

Și au sperat că e mai bine-afară 

Dar la greu românului nu-i pasă 

Tot mai bun e virusul de-acasă. 

 

 

HOTĂRÂRE 

La concursuri n-o să mă vedeți, 

Chiar de-ar curge lapte, miere, 

Să vă luați premii cum vreți, 

Oricum nu vin la premiere. 

 

 

                                              TRADIȚIE 

 

Patruzeci de păhărele 

Le-am băut și după ele 

Nu m-am simțit a fi mai dur 

Ci doar puțin mai mult mahmur. 

 

 

                                               ECHILIBRU 

 

Păsări călătoare zboară, 

Dar nu e mare schimbare, 

Când scad gradele afară 

Cresc gradele în pahare 
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         GRIJĂ  GUVERNAMENTALĂ 

 

Corona virusul atacă, 

Este grav nu e de joacă, 

Pentru leac lumea se zbate 

Doar unii vor anticipate. 

 

 

SPERANȚA 

 

Atunci când s-a întâmplat 

Să te simți brusc dereglat 

Îți mai rămâne doar speranța 

C-o să vină ambulanța. 

 

 

COLABORARE 

 

Împărţim treaba din casă, 

Vasele de după masă 

Ea le spală, fată dulce, 

Eu aştept să se usuce. 

 

 

EPIDEMIE  POLITICĂ 

 

În P.N.L. au emigrat 

 P.S.D.-iști și-i isterie, 

Cum că s-au contaminat 

Toți cu ciuma roșie. 
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INSCRIPȚIE PE LESPEDE 

 

Epitaful este brici 

Dar vreau altfel după moarte, 

„Dorel şi Sîrbu nu-s aici 

Au plecat tare departe.” 

 

 

VIZITĂ  INOPINATĂ 

 

S-au dus vremurile bune, 

Se-anunță burniță, noroi, 

Ghicitul în cafea îmi spune: 

Se mută soacră-mea la noi. 

 

 

EPIDEMIE DE GRIPĂ 

 

Toată lumea e-n alertă, 

Se tot lucrează la vaccin, 

Pân’ ce formula e completă 

Noi gripa o tratăm cu vin. 

 

 

PE  DUNĂRE SĂ CURGĂ VIN 

 

De-ar curge vin atunci socot 

Că vin vremuri de huzur, 

Voi inota încet cât pot, 

La bulgari s-ajung mahmur. 
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MOTIV ANTI AUTOSTRADĂ 

 

Când rulezi pe-autostradă 

Ce pot ochii ca să vadă ? 

În stânga un câmp cu maci 

Iar în dreapta cu gândaci. 

 

 

INTENȚIE 

 

Iohannis, este evident, 

Cred că lumea a-nțeles, 

El vrea alegeri  pe moment 

Ca să fie ”reales”. 

 

 

ALTĂ OPTICĂ 

 

Pe-al tinereţii falnic drum 

Mai multe dame m-au curtat, 

Manierat le-am cam iertat 

Că n-aveam mintea de acum… 

 

 

MODA 

 

Moda se schimbă, se știe, 

Strigă una lume „bună”, 

-Să plece „ciuma roșie” 

-Să vină „febra galbenă !” 
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COLIND 

 

A colindat-o pe vecina 

Căci e frumoasă bat-o vina, 

Și-acu-și înăbușă suspinul, 

L-a colindat pe el vecinul. 

 

 

ÎNTÂLNIRE DE SĂRBĂTORI 

 

S-a-ntâlnit ursul cu capra 

Pe-o uliță mai mititică, 

Dar degeaba vru cumătra, 

Ursul are coada mică. 

 

 

AUTOCRITICĂ 

 

Fură miniștrii! E normal, 

Aș spune chiar că e banal, 

Plini de griji și de nevoi 

Fac și ei ce-am face noi. 

 

NEÎNȚELEGERE 

 

Un bou fuse acuzat 

Că o vacă a violat 

Dar după ce fu cercetat 

Pe loc a fost eliberat. 

MORALA- 

Fiind bou era castrat. 
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LUI  RADU  TUDOR 

 

Ca jurnalist foarte vestit 

Un vis și-ar dori să vadă 

Atât de mult că l-au numit 

„Răducu  Autostradă” 

 

 

CORECTITUDINE 

 

A fos la Parlament, Guvern, 

Moș Crăciun  abia mai poate, 

Deci a cerut   , c-așa-i modern, 

Plata orelor de noapte. 

 

 

ECHILIBRU 

 

Starea națiunii noastre 

Este plină de dezastre, 

„Ei” ce-au făcut și-au asumat 

Iar pe noi ne-au asomat. 

 

 

DOMNULUI  LUDOVIC  ORBAN 

 

Are-un nume cu prestanță, 

Se numește Ludovic, 

Nu-i Mare, Sfânt- ci în esență 

E doar unul mic, mic, mic. 
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ULTIMA  SOLUȚIE 

 

Resurse-avem nenumărate 

Dar le-am înstrăinat pe toate, 

Din criză vom ieși, se știe, 

Punând taxă și pe prostie. 

 

 

LUI  MOȘ  NICULAE 

 

Moșule pe unde-mi ești?   

Pe unde hălăduiești?   

Să nu mă dezamăgești 

Că am cizme pescărești! 

 

 

MODA  NOUĂ 

 

A ajuns subiect de glumă, 

E destul de limpede, 

Nu-ți zice de rău de mumă, 

Te-njură de PeSeDe. 

 

 

MUZĂ  LIPSĂ 

 

De când plecată-i Veorica 

Unor șmecherași, se știe, 

Le-a dispărut retorica 

Și nu mai au despre ce scrie. 
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SURPRIZĂ 

 

S-a îmbățoșat moșneagul, 

S-a-nsurat cu cea mai cea 

Dar când să o treacă pragul 

N-a putut că era…grea. 

 

 

ADAPTARE 

 

P.S.D. se adaptează, 

Au aflat și babele, 

În școli se utilizează 

„Ciolacu și laptele.” 

 

 

SURPRIZĂ DE CRĂCIUN 

 

L-am așteptat pe Moș Crăciun, 

Cuminte-am fost, fără repaus, 

Dar m-am trezit chiar în ajun 

Cu Santa (Werner) Klaus. 

 

 

CONSECINȚĂ 

 

Acuma că nu e sigur farsă, 

Cu un Iohannis iarăși prezident 

Diaspora să se întoarcă-acasă 

Iar pesediștii se mută-n Occident. 
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UNOR  EPIGRAMIȘTI 

 

Mai cu bune, mai cu rele, 

Alegerile-s  duse și ele, 

De când nu e Veorica 

Pe mulți îi cam apasă frica. 

 

 

AVUȚIE 

 

În țara noastră avem multe, 

De la păsări  pân’ la porci, 

Dar avem și multe sute 

De mii de dobitoci…  

 

 

LA  MIZIL 2O2O 

 

Condeierii, tot mai mulți, 

Sunt atrași către Mizil, 

Dar pe unii de-i asculți, 

Lipsă carte, lipsă stil. 

 

 

DESTIN 

 

Toți oamenii au câte-o soartă, 

Toți o cruce-n spate poartă, 

Dovada- mincinoșii mari 

Sunt hărăziți parlamentari.  
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PARTICIPANT 

 

Selecția-i deja făcută 

La festivalul din Mizil, 

Multă lume e tăcută, 

Printre ei și eu, umil. 

 

 

LANSARE 

 

Azi e zi de sărbătoare, 

Particip la o lansare, 

Nu-i vapor, nu e rachetă, 

     E-o carte la bibliotecă 

  

 

PESCAR MINCINOS = PLEONASM 

 

Am pescuit pe la Mizil, 

S-a umflat sângele-n venă, 

După cel mai tare drill 

M-am ales cu o sirenă.  

 

 

D-LUI PROF. DR. MARIN CRISTIAN 

 

Profesor, doctor, Marin și Cristian, 

Pe Mihai Viteazul clar îl venerează, 

Deci la Călugăreni, cu conștiința trează, 

În fiecare zi se luptă cu câte-un otoman. 
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VIZITĂ  LA  DOMICILIU 

 

Medicul după cum pare 

Timp de vizite nu are, 

Dar A.N.A.F.-ul nu te lasă, 

Vine el în orice casă. 

 

 

AMBIȚIE 

 

E foarte ambițios, 

Nu este un tip banal 

Privind în sus, deloc în jos 

Căzu-ntr-o gură de canal. 

 

 

CINE RÂDE LA URMĂ… 

 

Acum cu Dragnea la răcoare 

Pentru unii-i e sărbătoare 

Iar el din umbra închisorii 

Râde cum se bat ca chiorii. 

 

 

REZULTAT 

 

Îmi șoptește lin o muză 

Să vă spun ceea ce știu, 

Nu vor face nici o brânză 

Decât de-aia de Sibiu. 
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HAOS 

 

Totu-i pe dos în lumea asta 

Nimeni nu zice nici un „pâs”                           

Așa de grea este năpasta 

Că umorul a ajuns de râs. 

 

 

ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR 

 

La început de an școlar, 

Lume  multă, îmbulzeală, 

Poiticieni mai rar, 

Oricum nu dau pe la școală 

 

 

MODIFICARE 

 

Ăsta-s eu văzut de mine 

Prin ochii unui fotograf, 

Am prelucrat poza mai bine 

Până am făcut-o praf… 

 

 

LA  DENTIST 

 

La dentist s-a oblojit 

Dar nu știa ce o să-l pască 

Căci după ce-a plătit cinstit 

A rămas cam… gură cască. 
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DIN POLITICA P.S.D.-ISTĂ 

 

Dragnea vrea  „Dăncilă 2”, 

Un guvern cu membrii noi, 

Ea-i spune în derâdere 

Că nu primește „numere” 

 

 

PRETENȚIOSUL 

 

A alergat pe muntele Găina 

Să își găsească și el vr’una, 

Dar nu orice, vrea o fecioară 

Și s-a ales c-o febră musculară. 

 

 

ȘAH 

 

El furios, ea furioasă, 

Șah o noapte au jucat, 

Victorios, victorioasă? 

Aș, căci au ajuns la pat. 

 

 

CONCLUZIE 

 

Meșterii soațele-și slăvesc 

Că sunt frumoase și că îi iubesc, 

Manole însă le spune monoton, 

Din toate a mea este beton. 
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                                            EMPATIE 

 

Pe faleza de la mare 

Într-o zi de sărbătoare 

Mutul ţării tot vorbeşte, 

Nimic din jur nu îl opreşte. 

 

 

                                           EXPLICAȚIE 

 

Sunt mulți ce beau ca Păstorel 

Mirați de ce nu scriu ca el, 

Muza din restaurante, crame, 

Scoate dopul pentru epigrame. 

 

POLITICIAN  

ÎN CAMPANIE ELECTORALĂ 

 

I-a învins total pe hoți, 

Fiți veseli și optimiști, 

Acum vrea doctori pentru toți, 

Chiar de sunt medici legiști. 

 

UNUIA CE-I REPROȘEAZĂ SIMONEI  HALEP 

CĂ A MERS CU MERCEDES 

 

Își poate lua cam tot ce vrea 

La câți bani câștigă ea, 

Modestă e deși-i vedetă 

Că-și poate lua chiar și rachetă.  
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NEDUMERIRE 

 

Magicienii se întreabă 

Scărpinându-se în barbă, 

Cum de suprema vrăjeală 

E în campania electorală?   

 

 

ALTERNATIVĂ 

 

Savanții caută în disperare 

Inteligența artificială, 

N-ar fi mai bun-o vindecare 

Pentru prostia naturală? 

 

 

CA   LA  NOI 

 

Îi admirăm pe-occidentali, 

Democrația lor curată, 

Dar au proști, corupți, penali 

Iar politica-i tot curvă, toată. 

 

 

DIFERENȚĂ DE OPINIE 

 

Unii zic că e virgină, 

Că nu are nici o vină, 

Alții afirmă sus și tare 

Că-i fată mare….foarte mare. 
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INSPIRAȚIE 

 

Am ascultat șase sonate 

De la un cap la altul, toate, 

Apoi am scris șapte sonete 

Care mai de care mai deștepte. 

 

 

SPOVEDANIE 

 

Am postit, m-am curățat, 

Să-mi spun viața amoroasă, 

Dar preotul n-a fost în sat 

Așa c-am fost la preoteasă. 

 

 

VINE, VINE, PRIMĂVARA 

 

Se-ntorc păsări călătoare, 

Se mănâncă vegetale, 

Încep să se desfășoare 

Mitingurile ilegale. 

 

 

LUI  IOHANNIS 

 

Încântat când perorează 

Greu și apăsat vorbește 

Dar da-un timp se cam blochează 

Când vorbește românește. 
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INVITAȚIE LA  CENACLU 

 

„Vin florii cu poezii” 

Pentru adulți și copii 

Dar să nu greșească vreunul 

La copii să le dea vinul. 

 

 

DELIEI  MATACHE 

 

E divă, e atrăgătoare 

Și are lumea la picioare 

Dar nu scapă de-o-ntrebare, 

„Cine m-a făcut om mare?” 

 

 

VANCEA ȘI BENDEAC 

 

Bendeac cu Vancea s-au cuplat, 

Iar dup’ un  timp s-au separat 

El, mulțumit, pare extenuat, 

Ei nu-i mai trebuie bărbat. 

 

 

VOT  POSTUM 

 

Atât mi-a fost dat să trăiesc, 

Acum stau și m-odihnesc, 

Nu vreau să mă enervez 

Să mă scoale să votez. 
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POANTE ȘI POANTE 

 

Meseriaș cuvinte-așezi 

Dar satirele-ți sunt boante, 

Doar la balerine vezi 

Cele mai frumoase poante. 

 

 

ODIHNĂ  VEȘNICĂ 

 

Ultima-mi dorință 

Când trec în neființă 

Să stau întins la soare  

Să nu merg la votare. 

 

 

8  MARTIE  BAHIC 

 

De 8 Martie am uitat 

Am fost tare încurcat. 

Dar un ghiocel ţi-am luat 

Aâta rest la birt mi-au dat. 

 

 

CHIMIA  ŞI FIZICA ÎNTRE EL ŞI EA 

 

Chimia între noi e, cică, 

O dragoste platonică, 

Iar sexul ar fi, se pare, 

Pură fizică... frecare.  
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EMINESCU  ŞI  ŢIGANUL 

 

Ţigane,tu eşti un borfaş, 

Ibricul nu e din alamă, 

Maestre nu fi cârcotaş, 

Codrii matale sunt de-aramă? 

 

 

GENOCID ZOO 

 

Întâi a fost „vaca nebună” 

Apoi veni „pesta porcină” 

Acum caprele cam dispărură, 

Mai sunt puţine pe centură. 

 

 

UNOR „ŞMECHERAŞI” 

 

S-a tocmit c-o precupeaţă 

Pe câţiva bănuţi la piaţă, 

La bar cafeaua a savurat 

Şi-un euroi bacşiş a dat. 

 

 

IOHANNIS CANDIDAT 2018-2019 

 

Doar el singur candidează 

Şi o spune cu emfază, 

Dar când sondajele-s în toi 

Cade mereu pe locul doi. 
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DORINȚĂ  DUBLĂ 

 

Klaus a devenit sinistru, 

Dublă personalitate, 

Şi prezident şi prim-ministru 

Vrea să fie el de toate. 

 

 

IOHANNIS ŞI  MELCUL 

 

La un cros cu melcul Iohannis a pierdut, 

Însă dumnealui concursul contestase, 

Juriul partinic deloc cont n-a ţinut, 

Că el a alergat în spate cu cinci case. 

 

 

ATITUDINE 

 

Rezistenţii au protestat 

Şi pe Moş l-au renegat 

C-are culoare fistichie 

Parcă-i „ciuma roşie”. 

 

 

LUI TEODOR BACONSCHI LA MIZIL 2018 

  

Te-ai ajuns nea Tudorică 

Căci dintr-o fiinţă mică 

Ai ajuns mare matale 

În lumea lui Caragiale. 
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PARTIDUL „PLUS” AL LUI CIOLOŞ 

 

În frunte când fuse pus 

Doar tâmpenii a produs, 

Omul ăsta este dus, 

Este doar un zero plus. 

 

 

ZIUA INTENAŢIONALĂ A MAIMUŢEI- 14.12. 

 

La o privire mai atentă 

Am constatat, fără mirare, 

Că soacră-mea e descendentă 

Dintr-o maimuţă urlătoare. 

 

 

TRANSFORMARE 

 

În Parlament a fost un puci, 

După iz, cam răsuflat, 

Care brusc s-a transformat 

Într-un mare „Buci”... 

 

LUI  MUSCALU IONEL- 

DIRECTOR  MUZEUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

Cu rusul ne-am cam ciondănit, 

Destul timp ne-a asuprit, 

Chiar şi la pace, constat eu, 

Muscalu-i şef peste muzeu. 
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DOMNULUI  DAN  MUCENIC 

 

Nu poţi să spui de rău nimic 

Despre domnul Mucenic, 

C-un nume predestinat 

Sigur la Domnul s-a-nălţat. 

 

 

EPIGRAMIȘTII  LA  MIZIL 

 

Festival cu multe stele, 

Laureaţi pretenţioşi, 

Epigramiste tinerele, 

Epigramişti doar nişte moşi. 

 

 

NUNTĂ  GAY 

 

E din popor, e-adevărat, 

Cum că dragostea e oarbă, 

Dar la mireasă-am observat, 

Epilată-i dar cu barbă. 

 

 

LUI  VIOREL  PONTA 

 

Mickey Mouse, poreclit, 

Premier era-ndrăgit, 

Dar în statul subteran 

Era mare şobolan. 
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DENTARĂ 

 

Oare soarele cu dinţi, 

Întreb ca un moftolog, 

Plăteşte şi el arginţi 

Când merge la stomatolog? 

 

 

PREFERINȚĂ 

 

S-arăt că nu sunt misogin 

O spun tare şi sustin, 

Decât prim-ministru Sică 

Mai bine o Veorică. 

 

 

CAPRA 

 

De guvern e păcălită, 

De ciobani e ocolită, 

Acum joacă pe bani mulţi 

În filme pentru adulţi. 

 

 

GEOMETRIE  POLITICĂ 

 

În declaraţii permanente 

Au poziţii congruente 

Dar când priveşti atent la ele 

Constaţi că sunt paralele. 
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SCHIMBARE 

 

Când era mai tinerel 

Mergea la fete singurel, 

Acum alta-i este viaţa,  

Merge la „Babe” cu soaţa. 

 

 

LA  MITING 

 

Prin piaţă ne plimbam cuminţi 

Şi n-am simţit c-am fi gazaţi, 

Unii eram „făcuţi la dinţi” 

Iar alţii eram afumaţi. 

 

 

MOȘ  CRĂCIUN  2018 

 

Garderoba şi-a schimbat 

Poate cineva nu ştie, 

Să nu fie confundat  

Cumva cu „ciuma roşie”. 
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SELECȚIE 

 

Se ştie, pesta porcină 

Atacă porci din cocină, 

Dar cei cu două picioare 

Au imunitatea mare. 

 

 

REZOLVARE 

 

N-au luat BAC-ul deocamdată 

Dar au altă variantă, 

Plătesc cu dărnicie multă 

Şi trec prin viaţă cu o plută. 

 

 

ASEMĂNĂRI  ŞI  EXPERIENŢE 

 

Rar vorbeşte şi sfătos 

Tudorel cel serios, 

Klaus la fel face, mereu, 

Dar el şi-nţelege greu. 

 

 

ORA DE IARNĂ 

 

La ţară scandal în toi, 

Băbuţa-l ceartă pe moşu’ 

Că ea a dat ceasu-napoi 

Dar el nu a dat cocoşu’... 
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EXEMPLU 

 

Urmând modelul japonez 

Muncesc de rup, mănânc orez, 

Iar dup’ un timp am constatat 

Că sunt tare... constipat... 

 

 

DUPĂ  REFERENDUM 

 

Vei găsi de-acum ce vrei 

În iţari şi în fustiţe, 

De la fetiţe-băieţei 

Pân’ la băieţei-fetiţe. 

 

 

REFERENDUM 

 

Am fost la referendum, 

Cu grijă am votat, 

Sunt liniştit de-acum 

Am dosul protejat.... 

 

 

LA  PROCES 

 

Judecătorul dă sentinţa, 

Procuroru-şi dă silinţa, 

Inculpatul e cu vina, 

Avocatul cu minciuna. 
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EXPORT-IMPORT 

 

Dăm bovinele pe-afară, 

Vindem oile din ţară, 

Iar din import gata-i să vină 

Grămezi, grămezi, pesta porcină. 

 

 

PRECAUŢIE 

 

Când admiram femei-nainte 

Priveam la forme ahtiat, 

Acum analizez cuminte 

De nu cumva este bărbat... 

 

 

PROVERB ADAPTAT 

 

Cine-i harnic şi munceşte 

Nici nu simte că trăieşte, 

Azi fără grijă huzureşte 

Cine fură şi cerşeşte. 

 

 

DE ZIUA VÂRSTNICILOR 

 

Destui bătrâni au o grea soartă, 

Sunt plini de griji şi de nevoi, 

Dar jur că vreau şi eu odată 

La vârstă să ajung ca voi. 
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TESTARE 

 

În avans de nunta mare 

Un test crede că-l ajută, 

Miresicii o-ntrebare, 

Soacrei mici peste o sută. 

 

 

PERSPECTIVĂ 

 

Am vrut să vă privesc de sus 

Şi pe un munte m-am urcat 

Dar paşii mult prea sus m-au dus 

Căci nici nu v-am mai remarcat. 

 

 

LUI  RADU  TUDOR 

 

E moderator atent, 

Întotdeauna consecvent, 

Orice scot alţii pe gură 

El strigă: infrastructură! 

 

 

CALIFICARE 

 

De felul lor nu prea muncesc 

Dar fără grijă huzuresc 

Căci sunt în democraţie 

Protestatari de meserie. 
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RAPIDITATE 

 

Toţi vom merge să votăm. 

Iar apoi, la o adică, 

Repejor o să aflăm 

Care prim-ministru pică. 

 

 

REMEDIU 

 

Dac-o pisică neagră tuci 

Prin faţă-ţi traversează 

În cârciumă să te faci muci, 

Altfel te afectează... 

 

 

UNUIA CE VISEZĂ GLORIA LITERARĂ 

 

Eternitatea el visează 

Treaz, când nu-l cuprinde somnul, 

Dar veşnicia lui durează 

Atât, până îl cheamă Domnul. 

 

 

UNOR CÂRCOTAŞI 

 

Nu-s „Maestru” în umor, 

Recunosc, sunt amator, 

Dar când văd ce scrieţi voi 

Scap de griji şi de nevoi. 
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PENTRU DOI  „ŞEFI  PARALELI” 

 

Tot gustând multe delicii 

Au dobândit şi un viciu, 

Conducând multe servicii 

Au rămas fără serviciu. 

 

 

NEDUMERIRE 

 

Toţi bărbaţi-s porci, curvari, 

Imaturi şi cam vulgari, 

Deci doamnele emancipate 

De ce vor egalitate? 

 

 

CONCURS  UMORISTIC 

 

E un loc ciudat în care 

Unii nu zic nici un pâs 

Iar alţii în gura mare 

Singurei se fac de râs. 

 

 

DESTIN 

 

Visa de mic că-n viitor 

E om deştept şi muncitor, 

Destinul i-a fost contrar 

Şi a ajuns…parlamentar. 
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UNUI  EPIGRAMIST CONSUMATOR 

 

Zic unii c-ar bea cam mult 

Lume-i rea şi te bârfeşte, 

Eu sfaturile i le-ascult 

Chiar dacă mereu duhneşte. 

 

 

UNUI EPIGRAMIST CĂŢĂRAT PRIN COPACI 

 

Tot aspirând mereu mai sus 

Printre flori şi printre poame, 

Se caţără precum un urs 

Culegând doar…epigrame. 

 

 

LUI  STELICĂ  ROMANIUC 

 

Nea Stelică bată-l vina 

Deloc nu se potoleşte, 

Căţărat pe Transalpina 

Epigrame ticluieşte. 

 

 

P I.. GÂRDA  ŞI  MUZICA 

 

Ţopăid din pom în pom 

Zici că-i pasăre nu om, 

Arătându-mi ce-am greşit, 

E bun şi la ciripit.... 
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P. I. GÂRDA ŞI URSUL 

 

Înfricoşat ne povesteşte, 

Că nas în nas cu ursu-a dat, 

Însă nu mai aminteşte, 

Era-n muzeu şi împăiat… 

 

 

S. ROMANIUC VREA SĂ FIE ŞEF 

CĂ-I PLACE O SECRETARĂ 

 

De-ţi faci rost de secretară 

Împrumută-mi-o o vară, 

Să simt şi eu niţel măcar 

Că-s şefuleţ interimar…. 

 

 

EGALITATE 

 

Între ei, egalitate, 

Se echivalează toate, 

De câte ori el cade beat 

Cade şi dânsa în alt pat. 

 

 

SPECIALIZARE 

 

Toate au un rost în viaţă 

Cum Scripturile ne-nvaţă, 

Avem toţi câte o treabă, 

El ca rob iar ea ca roabă. 

 



Dorel  Sîrbu 

50 

 

 

UNUI  POMPIER 

 

Mă arde, m-am cam încins, 

Spune o doamnă dinadins, 

El promt ca un cavaler 

O udă, că-i pompier…  

 

 

UNOR  PARAŞUTIŞTI 

 

Sper că nu mă credeţi fraier 

Am să vă spun în amănunt, 

Au paraşute bune-n aer 

Dar şi mai bune pe pământ. 

 

 

UNUI  GENIST 

 

Materiale explozive? 

Nu-l afectează mai deloc 

Dar când vede nişte dive 

Fitilul repede-i ia foc. 

 

 

PENTRU P. I.GÂRDA ŞI  N. BUNDURI 

 

Gârda, Nae sunt poştaşi ?   

Sunt mai potriviţi ca naşi 

Nu spun că-s lăudăroşi 

Dar prin poştă vănd gogoşi. 
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HUZUR 

 

Adevărat pensionar 

De probleme n-am habar, 

Sunt sătul, se vede bine, 

Privind cireşele străine. 

 

 

SUPĂRARE 

 

S-a dus şi regalitatea 

Spun „supuşii” cu obidă, 

Ne-a rămas realitatea- 

O dudă şi o stafidă. 

 

 

CINE VORBEŞTE… 

 

Când găina mea vorbeşte 

Cel mai bine-i să tac, ştiu, 

Sunt cocoş dar n-am ce-i face 

Aşa că mai bine scriu. 

 

 

COCOŞUL BĂNUITOR 

 

Când găina cântă tare 

Cocoşul e-n aşteptare 

Ca să vadă ce culoare 

Are oul ce apare… 

 



De prin lume  adunate… 

53 

  



Dorel  Sîrbu 

54 

 

 

                                            REORIENTARE 

 

Al asfaltului baron 

A lăsat-o mai încet, 

Nu că n-ar avea beton, 

Face potecă la parchet. 

 

 

ÎNFRĂŢIRE 

 

Sărbători laice, sfinte, 

La plăcinte înainte! 

Ne-amestecăm bucuroşi, 

Păcătoşi şi credincioşi. 

 

 

PRECAUŢIE 

 

Părinte ştiu, când am greşit 

Nu am venit la spovedit 

Dar de azi am terminat, 

Mă spovedesc anticipat. 

 

 

D-ALE GIGICĂI 

 

Scrie, coase, doamnă fină, 

Are grijă de salină, 

Gigica face de toate, 

Dar zic unii... nesărate! 
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PĂMÂNTUL SE-NVÂRTEŞTE 

 

Că pământul se-nvârteşte 

E un fapt bine ştiut, 

Deci nu am căzut prosteşte, 

Am ameţit, nu sunt băut. 

 

 

IMUNITATE 

 

Observ graţia Puterii 

Invadând Masa Tăcerii, 

Da nu-i bai e doar un vis, 

Este doar unul ...Iohannis. 

 

 

VOT LA VEDERE  CU  BILE 

 

Toţi la vedere au votat, 

Comentarii inutile, 

Ca să vadă orice bărbat 

Că şi doamnele au bile. 

 

 

ELENA  DIN  ROMÂNIA 

 

Îi place să călătorească, 

În Grecia nu vrea să nască 

Aşa că zbură la Bica, 

Nu-n Troia ci-n Costa Rica. 
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SURPRIZE 

 

După desecretizare 

Au ieşit subit la soare 

Secretoase protocoale 

Şi grămezi de „Portocale”. 

 

 

ALTĂ  ABORDARE 

 

Ai fost odată ca-n poveşti 

De prea mulţi frecventată, 

Acum mai rar, te scuzi că eşti 

Femeie măritată. 

 

 

ZIUA MONDIALĂ A  SOMNULUI 

 

Atent la pescuit, belea, 

Că m-a surprins nevastă-mea, 

Somn n-am prins deloc, eroare, 

Doar o jună răpitoare… 

 

SCHIMBARE 

 

Politician din fire 

Îl doare direct la bască, 

Dup’ atâta ploconire 

Nu simte nimic, doar cască. 
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TUDOR  VLADIMIRESCU- MADRIGAL 

 

Desi de greci a fost trădat 

Domnul Tudor, drept, bărbat 

Pe mișei i-a înfruntat 

Și-n Fanar i-a alungat. 

 

 

NERĂBDARE 

 

Aşa e în lumea mare 

Când nu sunt acas’ bărbaţii, 

Ele fierb de nerăbdare, 

Să vină rapid amanţii. 

 

 

DIFERENŢĂ 

 

Au constatat, nepotrivire, 

Dup’ o noapte de pileală, 

Ea visa’’Marea unire’’, 

El dorea doar o lipeală. 

 

 

PANDEMIE 

 

Pandemia grea de gripă 

Toată  lumea băgă-n frică, 

Doar la noi în România 

Pandemia e prostia. 
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PREMIERĂ ABSOLUTĂ 

 

În lumea asta aşa nebună 

Pentru unii este bună, 

Pentru cei zişi „gură cască”, 

Nu-i deosebeşti cu mască. 

 

 

IMPORTANŢĂ 

 

Inspecţia maşinii, rar, 

A făcut-o pe la R.A.R. 

Dar cruciuliţa, la oglindă, un odor, 

A fost sfinţită, cu grijă, doar la B.O.R. 

   

 

SĂRBĂTORI-madrigal 

 

Aştept ziua-n calendar 

Să serbez un centenar 

Apoi cu răbdare rară 

Sărbătoarea milenară. 

 

 

JUSTIŢIA 

 

Justiţia ? O tipă „oarbă”, 

Făcea dreptate la oricine, 

Azi, de cineva mă-ntreabă, 

Vede dar nu „vede” bine. 
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UNEI  BEIZADEA 

 

Admirat e de pipiţă, 

Bolidul dacă-i duduie, 

Asta-i cea mai tare fiţă 

Deşi e prost de bubuie. 

 

 

DIFERENŢĂ  FEMININĂ 

 

Prea tare mie nu-mi pasă 

Dar diferenţa e de clasă, 

Unele-n solar lucrează 

Altele doar se bronzează. 

 

 

PĂRERI  ADMIRATIVE 

 

Unii-admiră glezna fină, 

Alţii faţa că-i divină, 

N-aş vrea să-i contrazic deloc 

Dar adevăru-i la mijloc. 

 

 

OBSERVAŢIE 

 

E-adevărat că la beţie 

Mai scap şi eu câte-o prostie 

Dar tu deşi eşti mereu treaz 

Nu eşti cu nimic mai breaz. 
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24  IANUARIE  2018 - Madrigal 

 

Sărbătorind Ziua Unirii 

Nu am de gând să mai înţep, 

O voi dedica iubirii 

Ţării şi Simonei Halep. 

 

 

24  IANUARIE  2018 

 

Am observat cu uimire 

Că în zi de sărbătoare 

Aniversăm Mica Unire 

Printr-o mare divizare. 

 

 

LIBERTATE 

 

E bărbat independent, 

Liber şi omnipotent, 

Face orice, cu asta basta, 

Dacă-i dă voie nevasta. 

 

 

PREGĂTIRE 

 

Azi la CEC un leu depui, 

Cu el mâine-ţi iei un cui 

Şi-ncetişor, cu răbdare, 

Eşti gata de-nmormântare. 
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LUI  N.BUN 

 

A provocat lumea la sfadă 

Mort cine ar vre să-l vadă, 

Dar e amuzant şi-mi place 

Că Nae nici mort nu tace. 

 

 

DOUA  BLONDE  DE  CRĂCIUN 

 

La noapte vine Moş Crăciun, 

Ce oare o să-mi aducă ? 

La mine-a fost când eram mică, 

Acum am alt moş, mult mai bun. 

 

 

EFFORT DE SĂRBĂTORI 

 

S-a chinuit s-afume şuncă, 

Chiar şi cu ţuică a-ncercat 

Apoi după atâta muncă 

A ieşit el afumat… 

 

 

MOŞUL  UNEI  BLONDE 

 

Moşul aseară n-a venit 

Dar nu este supărată, 

Aflând,ea fiind deşteaptă, 

Că e sărac i-am dat cu flit. 
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DOMNULUI  GEORGE  CORBU 

 

Cu o rimă imperfectă 

Şi-o prozodie cam defectă, 

Stimez Corbu ce c-o pană 

Te înţeapă-n epigramă. 

 

 

LUI  STELICĂ  ROMANIUC 

 

Ştiu c-ai să citeşti atent 

Deci te rog, fii indulgent, 

Îţi doresc, sunt altruist, 

S-ajungi un bun epigramist. 

 

 

COMPARAŢIE 

 

Comparativ, ţuica de prună 

Cu o doamnă super bună, 

Amândouă-s de folos, 

Te lasă leşinat pe jos. 

 

 

TRANSFORMARE 

 

Cu Hagi, rege, fotbalist, 

Nadia, marea regină, 

Să nu îmi găsiţi vreo vină 

C-am să mă fac monarhist. 
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COLONELUL  DUDA 

 

Din actoraş e colonel 

Şi va mai avansa niţel, 

E militar de operetă 

Fiindcă pup-o margaretă. 

 

 

 

ÎNCURCĂTURĂ 

 

Ar vrea s-o ceară la părinţi 

Dar nu ştie cum s-o facă, 

Nu-şi poate lua inima-n dinţi, 

Săracuţul, are placă… 

 

 

ALEGERI  ÎN BUCUREŞTI 

 

Rezultatu-i nescontat, 

Mare le-a mai fost uimirea 

PNL-iştii-au constatat 

Că s-au cam pierdut cu Firea. 

 

 

CARIERĂ MILITARĂ  FEMININĂ 

 

În armată la-nceput 

A fost... sublocotenent 

Şi-a ajuns cum a putut 

Subcomisar, c-are talent… 
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NEDUMERIRE 

 

Un ONG ajunse monarhia 

Deci o-ntrebare mă-nfioară, 

Dacă e falimentară 

Cum mai salvează România ? 

 

 

 

ŞTIINŢE 

 

Apelând la logică 

Dacă dragostea-i chimie 

Atunci musai ca să fie 

Sexul simplă fizică. 

 

 

UNUI  ARTILERIST  PENSIONAR 

 

A tras cu tunu’-o viaţă-ntreagă 

Artilerist adevărat, 

E dornic şi acum să tragă 

Dar ţeava i s-a cam uzat.  

 

 

PRO 

 

Oricine are-o preferinţă, 

Orice om are-o dorinţă, 

Explică un tip, profund, 

Eu sunt gay şi sunt „pro fund”. 

 



De prin lume  adunate… 

69 

 

 

CONSECINŢĂ 

 

O damă-odată am dezbrăcat, 

Puşti fără minte, pui de drac, 

Apoi cu ea m-am însurat 

Şi de atunci o tot îmbrac. 

 

 

FAMILIE  INTELECTUALĂ 

 

Tatăl are doctoratul, 

Mama are masteratul, 

Acum se străduie băiatul 

De vreo cinci ani să ia bacul. 

 

 

                                          PROVERB 

 

Cine are carte 

Cică are parte, 

De serviciu şi salar 

Dacă nu…parlamentar. 

 

 

VIGILENŢĂ 

 

Amanta când m-a vizitat 

Toţi vecinii au simţit 

Dar nimeni nu a sesizat 

Când hoţii m-au jefuit.  
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FĂRĂ  DISCRIMINARE 

 

Voi plânge când voi tăia legume, 

Doresc să afle întreaga lume, 

Să nu fiu acuzat cumva, banal, 

Că am ceva cu ceapa, personal. 

 

 

EPIGRAMIŞTI  ŞI  EPIGRAMIŞTI 

 

Epigramişti vezi cu duiumul, 

Toţi acidulaţi ca „Fanta” 

Dar mai greu găseşti vreunul 

La care să înţepe poanta. 

 

 

GHIŞEUL 

 

E-o gaurică în perete, 

Pare şi neagră un pic, 

Absoarbe tot pe îndelete 

Şi-napoi nu-ţi dă nimic. 

 

 

HĂRŢUIRE 

 

Chiar dacă îmi fac duşmani 

O spun deschis, fără umor, 

Cine o „face” pentru bani 

Nu-i hărţuit, e autor. 
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REZOLVARE 

 

Mi-am luat acvariu cu peşti 

Şi liniştea-mi găsesc în baie, 

În restul casei când vorbeşti 

N-auzi nimic, e hărmălaie. 

 

 

POANTA 

 

Poanta are-a ei menire, 

Să zâmbeşti de-i dai citire, 

Însă-i o reală poantă 

De-nţeapă şi nu e boantă. 

 

 

PROSTUL 

 

Găseşti în lumea asta mare 

Proşti cam pe orice cărare, 

Dar prostu-i prost adevărat 

Atunci când e înfumurat. 

 

 

                                                   FEMEIA 

 

Diafană şi gingaşă, 

Iubitoare, pătimaşă, 

Chiar dacă pare uimită 

Nu uita, e o ispită. 

 



Dorel  Sîrbu 

72 

 

  



De prin lume  adunate… 

73 

 

  



Dorel  Sîrbu 

74 

 

 

UNUI  DON  JUAN 

 

Ziua umblă nesătul, 

Noaptea ca un somnambul, 

Dar recunoaşte de îndat’, 

E cel mai gelos bărbat. 

 

 

REZULTAT  NEPREVĂZUT 

 

Margareta, Bujorel, 

Au făcut amor niţel, 

Apoi din fiorii lor 

Au ieşit copii din flori. 

 

 

MOTIVAŢIE 

 

Pentru pupături de moaşte 

Mulţi bătut-au lungă cale, 

Doar rar vreunul recunoaşte 

C-a venit pentru sarmale. 

 

 

MOLIMĂ  FATALĂ 

 

Încet, încet, ţiganii pier, 

Molima-i necunoscută, 

După cercetare multă 

S-a constatat lipsa de fier. 
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SOACRA  BUNĂ 

 

Se plânge mai mereu de soacră 

C-ar fi din fire foarte acră, 

Dar o înghite cu măsură 

Iarna, în loc de murătură. 

 

 

DURERE 

 

Greşeli multe-n lumea mare 

Nu vă spun eu nici un pont, 

Dar ce mă doare cel mai tare 

E epigrama cu ac bont. 

 

 

FESTIVAL  MIZIL - 2019 

 

Concurenţi care de care, 

De la mare la cel mic, 

Au pe buze o-ntrebare, 

Se dă şi vr’un MIZILic ?  

 

 

CONCURS  DE  EPIGRAME 

 

În operele dumnealor 

Găsesc motive de umor, 

Însă atunci când nu înving 

Găsesc motive şi se plâng. 
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REZULTAT 

 

Festival de epigrame, 

Breaslă-nchisă, cu umor, 

Se lasă mereu cu drame, 

Niciodată c-un omor. 

 

 

SCUMPIRE 

 

S-a scumpit iar energia 

Au găsit şi argumentul, 

Pe smecherii din România 

Cică i-a cam tras curentul. 

 

 

UNOR EPIGRAMIŞTI CU „HAR” 

 

Iau la mişto totul de zor, 

Au şi discurs pretenţios, 

Se cred poeţi cu mult umor 

Şi chiar se iau în serios. 

 

 

ATITUDINE 

 

Cu bun temei de-s criticat 

Pe obraz nu simt o palmă 

De multe ori sunt încântat 

Că sunt şi eu băgat în seamă. 
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DIFERENŢĂ 

 

Atunci când e la „una mică” 

Nevasta i se cam oftică, 

Dar devine furioasă 

Când cea mică e frumoasă! 

 

 

CONDIŢIE  NECESARĂ 

 

Ca să fii pe funcţii tare, 

Oricine poate să-ţi zică, 

Să n-ai probitatea mare 

Ci integritatea mica. 

 

 

EROARE  ZODIACALĂ 

 

Zodiacul bunăoară 

L-a informat că e fecioară 

Dar atunci când s-a-nsurat 

Altceva a constatat. 

 

 

FURTUNĂ  MARE  LA  GIURGIU 

 

S-a dat zvon, furtună mare, 

S-a transmis cu mult avânt, 

După ce-a trecut, se pare 

Că a fost un mare… vânt ! 
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SCHIMBARE  DE  NUME 

 

Că e Olt sau Romanaţi 

Oltenii sunt neschimbaţi, 

Mai mare ar fi necazul 

De schimbă ceapa cu prazul. 

 

 

MIRCEA  IONESCU QUINTUS 

 

Astăzi sunt un om mai trist, 

S-a stins un lider, artist, 

Încă un OM adevărat, 

Epigramist, bărbat de stat. 

 

 

TALENT 

 

La cântat e cel mai tare 

Deşi nu are vocea bună 

E priceput nevoie mare, 

Geniu la cântatu-n strună. 

 

 

COMPROMIS 

 

Să-şi atingă ţelul face 

Orice, chiar şi ce nu-i place, 

Poate mă exprim prea dur 

Dar i-ar pupa pe toţi în… Jur ! 
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CONCLUZIE „CONSTITUŢIONALĂ” 

 

Oricât de bine socotesc 

Îmi ies doi regi la socoteală, 

Deci am motive să gândesc, 

Avem republică regală. 

 

 

URARE 

 

E printre baştani 

La modă o urare, 

Cică „La mulţi ani !” 

Cu executare... 

 

 

UNUI  NOVICE CU AERE 

 

O stea în ascensiune 

Pe fimamentul literar, 

I s-a-ntâmplat şi o minune, 

Brusc a devenit măgar. 

 

 

AMIC „CREŞTIN” 

 

Cu un prieten ce să faci ? 

Discuţi de toate, sfinţi sau draci, 

Dar când l-apucă eşti blocat, 

Se poartă ca un posedat. 
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REZULTAT  NESCONTAT 

 

Cu şampon de cal, odorul, 

L-a spălat să-i crească părul 

Iar acum după vreun an 

Nechează şi este vegan. 

 

UNUIA CARE SPUNE CĂ 

ROMÂNII SUNT PUTUROŞI 

 

Românii-s puturoşi, declară cu emfază, 

Dar ce munceşte dânsul  sigur nu credeţi, 

E casnic şi pe FB asiduu comentează 

Aiurea, alandala, cai verzi pe pereţi !!! 

 

 

SIGURANŢĂ 

 

Am întâlnit oameni ce s-au lăudat 

Că din copilărie pâine n-au mâncat, 

Aceste afirmaţii credinţa-mi întăreşte 

Că nicidecum în viaţă nu pâinea prosteşte. 

 

 

EVOLUTIE 

 

Eva avea costum de baie 

O frunză mare de smochin, 

Acum vedem orice mamaie 

Tot cu o frunză dar de pin. 
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FOTBAL  ROMÂNESC 

 

Multe echipe s-au luptat 

Dorindu-şi „nemurirea” 

Iar în final a câştigat 

„Avântul Prăbuşirea”. 

 

 

AMORUL 

 

Amorul e fără tăgadă 

Un sentiment foarte profund 

La început o serenadă 

Iar la sfârşit un şut în fund. 

 

 

EPI-FABULĂ 

 

Un câine ciobănesc german  

Avea un mare of la rânză 

Pe-o oaie din Teleorman 

Că făcea prea multă brânză. 

 

 

DORINŢA  UNUIA 

 

Să fie negru-n cerul gurii 

Aşa un câine îşi dorea, 

Mânat de sentimentul urii 

Inima neagră el avea. 

 



De prin lume  adunate… 

83 

 

 

MOD  DE  GÂNDIRE 

 

Multe planuri pentru ţară 

Sunt castele de nisip, 

Că-s gândite bunăoară 

De un cap aflat în slip… 

 

 

SUCCES  ÎN  JUSTIŢIE 

 

Ce să crezi nici nu mai ştii 

Căci justiţia e varză, 

Pentru trafic de copii 

A fost arestată-o barză. 

 

 

VINE  TOAMNA 

 

Vine toamna bine-mi pare, 

Nu mă tem de brumărel, 

O aştept cu nerăbdare 

Să-i dau cep la tulburel. 

 

 

DIFERENŢĂ  MARE  DE  VÂRSTĂ 

 

Că-s împreună nu-s surprins 

Sunt amândoi de neatins, 

Ea se comportă ca mimoza 

La el de vină e scleroza. 
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GRIJĂ 

 

Soţia bine l-a-ngrijit, 

L-a aranjat, l-a parfumat 

Şi după ce l-a dichisit  

Evlavioasă l-a-ngropat. 

 

 

ASEMĂNARE 

 

În fotbal şi-n politică 

Românu-i bun la critică, 

Dar cu greu afli defectul 

Când îţi dai cu stângu-n dreptul. 

 

 

CONFUZIE 

 

Machiajul deloc nu-i strică, 

Chiar este mai frumușică, 

Dar fiind mereu machiată 

Nu mai știe cum arată. 

 

 

DORINŢĂ  ÎNDEPĂRTATĂ 

 

Lucruri măreţe-s în muzeu, 

Aici aş vrea s-ajung şi eu 

Dar o spun tare, nu-n gând, 

Nu doresc chiar prea curând. 
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ZIUA  LIMBII  ROMÂNE- 2017 

 

De ziua limbii noastre-n România 

Pe unii rău i-apucă alergia 

Şi se cunoaşte, nu e prima oară, 

Nu eşti servit dacă nu ştii maghiară. 

 

 

FESTIVALUL DE EPIGRAMĂ VAMA-2017 

 

Unii făceau odată din ţânţar 

Cel mai de seamă armăsar, 

Acum este un fapt banal, 

Cu-n Puric faci un festival. 

 

 

ECONOMISIRE 

 

A strâns bani întreaga viaţă 

Dar e în bănci ne-ncrezător  

Deci el preferă banii gheaţă 

Şi-i ţine în congelator. 

 

 

U.E. ŞI  DEPOPULAREA 

 

De ne e greu U.E. nu ne lasă 

Şi ne impune soluţia aleasă, 

Azi adoptam câte un sirian 

Iar de mâine un nord-corean. 
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EPIGRAMISTUL LA MARE 

 

Ar vrea să-nţepe câte-o fată 

Şi-i merge bine cu vrăjeala 

Dar nu-i prea iese socoteala, 

I-o fi intrat prea mult la apă. 

 

 

CONCEDIU LA MARE 

 

Nu e moft nu e nici fiţă, 

Pur şi simplu e dorinţă, 

Tot anul economiseşti 

Desculţ pe plajă să păşeşti. 

 

 

UNUIN PSIHOLOG  INTERESAT 

PREA MULT DE BANI 

 

Nu vreau să-ţi aduc insulte, 

Despre pacienţi ştii multe, 

Însă ştii, şi ferm susţin, 

Despre oameni prea puţin. 

 

 

EPIGRAMA ŞI CONCURSUL 

 

Epigrama-i ca o fată 

Din Ev Mediu-ntunecat, 

Este tare-ncorsetată 

Iar juriul ne-nduplecat. 
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SIMULARE 

 

N-a luat-o-n serios prea tare 

Şi deci prea mult nu a-nvăţat, 

Iar când a mers la simulare 

Cu talent a…simulat. 

 

 

ATMOSFERICE 

 

Pe cerul unor căsnicii 

Apar ca din senin urgii, 

Ea „fulgeră” ca-ntr-o furtună 

Când el „trăzneşte” rău a prună. 

 

 

IDEE 

 

Din anemicul ţânţar 

Unii fac un armăsar, 

Oare aşa minunăţie 

Se-aplică în economie ?   

 

 

CONSECVENŢĂ 

 

Deşi-a furat maşini, palate, 

Încă nu poate să se-abţină, 

Şi-acum fură tot ce poate 

Să poată să le-ntreţină. 
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DISCRIMINARE 

 

Despre morţi, vorbe frumoase 

Glăsuieşte orişicine, 

Despre vii, bârfe spinoase, 

Mort sau viu, cum e mai bine ?   

 

 

SOACRA- ALTĂ VIZIUNE 

 

Soacrele sunt acrituri 

Dar în ’’sezonul’’ de fripturi 

Când te gândeşti la murătură 

Abundant îţi plouă-n gură. 

 

 

UNUIA 

 

Greşesc şi eu şi îmi asum 

Şi nu atac ca prostu-n drum, 

De vrei să mă evaluezi 

Întâi bârna din ochi să-ţi vezi 

 

 

DILEMĂ  LA  BOTEZ 

 

Când s-a născut s-au întrebat 

Dacă-i dac, dacă-i roman 

Şi în final l-au botezat, 

Creştinul Decebal-Traian. 
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MIHAI  TUDOSE- CRITICILOR MEI 

 

Ziceţi că faţa-mi e de băutor 

Şi credeţi chiar c-aveţi umor, 

Voi feţe de beţivi n-aveţi 

Dar vorbiţi parc-aţi fi beţi. 

 

 

SOLUŢIA KOVESI 

 

Ca să nu o mai streseze 

Cei ce vor s-o cerceteze 

Găsi metoda sigură, 

Se anchetează singură. 

 

 

RĂZBUNAREA  LUI  BĂSE’ 

 

Pe toţi i-acuz de plagiat, 

N-au ce-mi face, sunt curat, 

Prea multe eu n-am învăţat 

Şi nu am nici un doctorat. 

 

 

IDEI  PRECONCEPUTE 

 

De zăreşti un om în zdrenţe 

Îl judeci după aparenţe, 

Un om ce-arată „obosit”  

Merită a fi jignit ?   
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EFECT 

 

Guvernarea a mers bine, 

Împliniri multe, puţine, 

Dar când a venit bilanţul 

Domn’ Grindeanu rupse lanţul. 

 

 

EMINESCIANĂ -1- 

 

„A fost odată ca-n poveşti” 

„O prea frumoasă fată” 

Ai fost, acuma nu mai eşti 

C-ai fost de toţi probată. 

 

 

EMINESCIANĂ -2- 

 

Prin faţă-ţi trece o studentă 

Cu unduiri lascive, lentă, 

Tu o priveşti lucid şi rece, 

„Ce e val ca valul trece”. 

 

 

EMINESCIANĂ -3- GENERŢII 

 

„Somnoroase păsărele” 

Sărăcuţele se-adună 

Prin baruri şi cafenele, 

El visează, „Noapte bună!” 
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DIFERENŢĂ 

 

Dan Grecu e la inele, 

Lucru bun în vremuri rele, 

Dana Grecu liberală , 

Vremuri bune, ea nasoală.. 

 

 

CONSTATARE 

 

Ginerii-s imaculaţi 

Toţi, adevăraţi bărbaţi, 

N-am auzit unul să spună 

C-a avut o soacră bună. 

 

 

DILEMĂ  BISERICEASCĂ 

 

Mereu faci ce zice popa, 

Cica-i bine-nghiţi şi taci 

Dar dacă te prinde, hopa, 

Părinţelul Pomohaci ? 

 

 

SFAT 

 

A învăţat-o o mătuşă 

Să dea necazul la uşă, 

A ascultat cu grijă sfatul, 

Afară şi-a-ncuiat bărbatul. 
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URARE  MACABRĂ 

 

Doar un sincer „Fir întins!” 

Din suflet i-a urat, 

A mulţumit cu glasul stins 

Apoi s-a spânzurat... 

 

 

FSETIVALUL  RĂCITURILOR 

DE LA Tg. JIU 2017 

 

Oltencele-s femei fierbinţi, 

Arzoaice, greu le mulţumiţi, 

Atunci oltenii, bravi panduri 

S-au apucat de răcituri... 

 

UNEIA  CARE SPUNE CĂ TOŢI BĂRBAŢII 

ÎN PAT BEAU FĂRĂ MĂSURĂ 

 

Nu te supăra, nu poţi 

Să-i fi încercat pe toţi, 

Toţi au o altă măsură 

La pat sau la băutură. 

 

SENSIBILITATE-1 

 

Politician din fire 

Îl doare direct la bască, 

Dup’ atâta ploconire 

Coloana lui acu’ e flască. 
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INVENŢIE 

 

Grecii-au inventat democraţia, 

Acum românii o tot critică, 

Şi-am inventat şi noi minunăţia, 

GUVERNUL-PERSOANĂ FIZICĂ ! ! ! 

 

 

REŢETĂ  ULTRASECRETĂ 

 

Codruţa are o reţetă 

Care e ultrasecretă, 

Cum să avansezi din vie 

Direct în sufragerie. 

 

 

LEGILE  DIN  ROMÂNIA 

 

Sunt multe deci ia aminte, 

Nu-ţi bate capul, stai cuminte, 

Nu cerceta aceste legi 

Că oricum nu le-nţelegi. 

 

 

DILEMĂ  DIVINĂ 

 

Dacă bătaia-i din rai ruptă 

În mintea mea se dă o luptă, 

Pe lângă îngeri păzitori 

Or fi şi îngeri agresori? 
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SENSIBILITATE-2 

 

Fiind plin de nesimţire 

N-are ce-l atinge, cască 

Fără griji, fără oprire, 

Nu-l doare nimic sub bască. 

 

 

CĂSĂTORIE 

 

Lăcătuş de meserie 

Când a fost la cununie 

A vrut ca a lor unire 

Să fie prin nituire. 

 

 

UNOR PESCARI 

 

De momit am tot momit 

Cam până pe înserat 

Când pe centură am ieşit 

La agăţat... 

 

 

PREMIERĂ  NUPȚIALĂ 

 

Noaptea nunţii efemeră 

Nu mai e precum se spune, 

El visa o premieră 

Ea... a cincea stagiune.  
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PREMIERĂ  ABSOLUTĂ 

 

Acum în anul centenar 

Premieră mondială, 

Un român şi un maghiar 

Au pornit ...’’Marea pileală’’. 

 

 

LUI  ALEXANDRU  MARGHILOMAN 

 

Om de stat impunător 

Şi vestit ca vânător, 

A ’’brevetat’’, puţin se ştie, 

’’Marghilomana’’ pe vecie. 

 

 

MODESTIE 

 

Că zici Gârda sau Bunduri 

Zici doi şmecheri, fac pe durii, 

Simpatizez cum se cuvine 

Dintre ei mai mult pe mine... 

 

 

CONDIŢIE 

 

Când manual grâu recoltezi 

Dacă vrei să performezi, 

Îţi spun doar în trecere, 

Se cere să ai secere. 
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LUI STELICĂ ROMANIUC 

BOTEZ  INEDIT 

 

Stelică sau Stelian 

N-ai motive să fii trist, 

Botezat fără cazan, 

De-acum eşti epigramist. 

 

O  UMBRĂ LA CLUJ 

 

Cum umbra-i mult exagerată 

În poze nu mai cred deloc, 

Nimic din Gârda nu se-arată 

Deci eu înclin să cred că-i Boc... 

 

 

CURIOZITATE 

 

E de fel destul de gureş, 

E chiar doctor în cireş, 

Însă eu sunt curios 

Din cireş cum se dă jos.  

  

 

CONSECVENŢĂ 

 

Mare maestru e la spus poveşti, 

Se jură că totul este adevărat, 

Dar când soaţa pe el s-a supărat 

A-ntors-o brusc ca la Ploieşti. 
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LUI   P.I.  GÂRDA 

 

Maestru epigramist 

Prin botez e umorist, 

Ne fentează an de an, 

Când e Petru, când Ioan... 

 

 

LA  BOTOŞANI 

 

Oameni mari, de anvergură, 

Mâncare bună, băutură, 

„Mulţi ani!” la orice-nghiţitură 

Apoi ne-am dres c-o murătură. 

 

 

ASEMĂNARE 

 

În fotbal şi-n politică 

Românu-i bun la critică, 

Cunoaşte perfect defectul, 

Toţi îşi dau cu stângu-n dreptul. 

 

 

POZIŢIONARE 

 

Organismu-i e perfect, 

Nu are nici un defect, 

Dovada-i capul, moale-tare, 

Stă cel mai bine-ntre picioare. 
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MODĂ  DE  PAŞTE 

 

Văzând fete strident fardate 

Un hâtru a lansat o vorbă, 

A apărut în modă-o bombă, 

Stilul „Fete-ncondeiate!” 

 

 

SCHMBĂRI ÎN LUMEA POVEŞTILOR 

 

De lupul rău ce poţi să crezi, 

Lăsă o capră cu trei iezi 

Apoi cu aere şi fiţe 

Ajunse ’’peşte’’ la Scufiţe. 

 

 

ADEVĂRATUL  EPIGRAMIST 

 

Epigramistu-adevărat 

Când are o damă-n pat 

Se-opreşte din ce presteză 

Şi poanta pe loc notează. 

 

 

DIFERENŢĂ  MARE  DE  VÂRSTĂ 

 

Că-s împreună nu-s surprins 

Deşi pe el tot corpu-l doare, 

Boala aproape l-a învins 

Iar ea aşteaptă răbdătoare. 
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STABILITATE 

 

Căsnicia lor durează 

Sexul nu-i interesează, 

El se retrage citind proză 

Iar ea pozează în mimoză.. 

 

 

PLIMBARE  TURISTICĂ 

 

Dintr-o pornire cam entuziastă, 

Pimbându-mă prin Botoşani, 

Nici nu mai ştiu acum câţi ani, 

M-am pricopsit cu o nevastă. 

 

 

LEGĂTURI 

 

Pe-un picior de plai, pare ireal,  

Ţinut cu tradiţii, istoric, cultural, 

De Botoşani nu zic mai nimic de rău, 

Ca usturoiul iute, soaţa-i din Copălău. 

 

 

DESCOPERIRE 

Pe daci când i-au capturat 

Romanii fost-au în impas, 

Cu uimire au aflat 

Că „In vino veritas”... 
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ADAPTARE 

 

Când un rege rău, hainul, 

Le-a interzis dacilor vinul, 

Strămoşii noştrii de durere 

Şi-au înecat necazu-n bere. 

 

 

CREDNȚĂ 

 

Credeau ferm în veşnicie 

Şi mureau cu bucurie 

Curajoşi în bătălie 

Sau după... la o beţie. 

 

 

CONSTATARE  TARDIVĂ 

 

Am cunoscut o fată bună 

Iute-am pus de-o cununie, 

Nimeni nu a fost să-mi spună 

Că-i pui de lele-n Orăştie. 

 

 

TRECUT  ȘI  PREZENT 

 

Odată în Orăştie 

Îţi făceau cojoc c-o mie, 

Astăzi vezi o biată lele 

Lucrând de zor la vopsele. 
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ACTUALITATE 

 

Limba română este vie 

S-a adaptat şi-n Orăştie, 

Nu mai auzi zicând leliţă, 

Ci tipă super, gagicuţă... 

 

 

REUŞITĂ 

 

Aşa-i din copilărie, 

Nefăcând nimic în viaţă 

A reuşit precum se ştie 

Sugând o pară mălăiaţă 

 

 

ÎN CELE DIN URMĂ... 

 

Îndoieli nu mai încap 

Căci şi prostul are cap, 

Dar tot nu se dumireşte 

La ce oare-i foloseşte. 

 

 

OBSERVAȚIE 

 

Mi-a mărit sentinţa frate 

Nu c-am scris o epigramă 

Dar îl doare rău nepoate 

Că i-am zis ceva de mamă. 
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PREVENIRE  COVIT 19 

 

Regulile le păstrez 

Chiar și pe stomacul gol, 

Zilnic eu îngurgitez 

Vreo doi litri de alcool.  

 

 

ÎNCHINARE 

 

Aș vrea ca toți să se închine, 

Nu așa cum fac la moaște 

Ci așa când Domnul vine 

Dintre morți în zi de Paște. 

 

 

LOCUL  ÎNTÂI 

 

La un concurs de epigrame 

Cu primul loc m-au premiat, 

N-a fost nimeni să m-aclame, 

Doar eu am participat. 

 

 

CONSTATARE  PANDEMICĂ 

 

Nu se mai moare-n România 

De boli oarecum normale 

Sau din cauze naturale 

Că pe toți i-omoară pandemia. 
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         CONFORMARE 

 

Pandemie, pandemie, 

E de rău precum se ştie, 

Eu port masca pe figură 

Şi-aşa nu am dinţi în gură. 

 

LUI  P.I.  GÂRDA 

 

Membrul C.U.C. e tare, 

I.P. Gârda, dragă, 

E agil și sare 

Tot din creangă-n creangă. 

 

 

SOACRA 

 

Soacra, azi, în epigramă 

Nu mai e umor de seamă,  

Încet, încet, a devenit 

Subiect de compătimit. 

 

ÎNŞTIINŢARE 

 

Un doctor căutat precum un prinţ. 

Sătul de atenţii, uneori, 

Agăţa pe uşă un anunţ, 

Nu beau bomboane şi nici flori! 
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POSTFAŢĂ 

 

De la lume adunate…și-napoi la lume date 

 

     Reîntâlnirea cu creațiile poetului Dorel Sîrbu este de 

fiecare dată un prilej de meditație, bucurie spirituală, 

popas în universul pământean căruia epigramistul din 

volumul de față îi oferă picături cu esența stilului său 

acid, umoristic, sarcastic ,atotcuprinzător. 

Autorul epigramelor pendulează atent între cer și 

pământ având  câte ceva de spus și de semnalat despre 

viciile, moralul scăzut, indiferența , lăcomia, ipocrizia, 

îngâmfarea, prostia ce au cuprins ca o molimă 

societatea în care trăim, cu indivizi superficiali, 

instituții incapabile și  lente, relații interumane 

deteriorate . 

     Dorel Sîrbu nu este la prima tentativă de acest gen, 

se pare însă că epigrama este prima dragoste, care îi dă 

voie să zburde sîrguincios, înarmat cu spinul ce înțeapă 

și pedepsește, semnalând că  sub aerul  umorului  se 

ascunde mult amar, tristețe, repudiere a faptelor 

așezate nu întâmplător în fiecare compoziție. 

Arealul surprins este variat, călătoria noastră, a 

cititorilor, urmează traseul indicat de autor, fin 

observator al multor realități și întâmplări petrecute în 

imediata noastră apropiere, pe care noi poate mai 

puțin le observăm: de la familie  și  viața personală,  la 

guvernarea cu metehnele sale, de la pandemie  la 

haosul din societate, care au ajuns să devasteze totul 

în jur, chiar și spiritul epigramei, de la figuri politice ale 

trecutului și momentului, la viața spirituală a urbei. 
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    Întâlnim în volum epigame cu destinatar nominalizat 

precum Radu Tudor, George Corbu, Ludovic Orban, 

Viorel Ponta, Vancea și Bendeac, Mircea Ionescu 

Quintus, Delia Matache, președintele Iohanis, Moș 

Nicolae chiar, ca să dăm doar câteva exemple ,lăsându-

vă plăcerea de a le descoperi singuri pe următoarele 

lecturând cartea ,unele venind chiar din viața spirituală 

a urbei ,Dan Mucenic,Ionel Muscalu,Marin Cristian…. 

 

Și chiar exemplificăm cu epigrama adresată maestrului 

Dan Mucenic: 

 

Nu poţi să spui de rău nimic 

Despre domnul Mucenic, 

C-un nume predestinat 

Sigur la Domnul s-a-nălţat. 

 

     Urmează, cum altfel, un întreg spectru social și 

profesional căruia i se adresează epigramistul: 

pompierii, parașutiștii, geniștii, justiția, beizadelele 

obraznice, amantele și vecinii curioși, don juanii, 

soacrele acre, pescarii, femeile, proștii. 

     Chiar Dunării  i  se dedică o epigram, cum ar fi putut 

să o uite autorul nostru, el însuși trăitor la malul 

fluviului: 

 

Pe Dunăre să curgă vin 

 

De-ar curge vin atunci socot 

Că vin vremuri de huzur, 

Voi înota încet cât pot 

La bulgari s-ajung mahmur. 
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      Urmează să fie taxate și înțepate la rându-le, viața 

sportivă, cea preoțească, medicală, cultura orașului 

dunărean, Giurgiu. Mai multe epigrame au legătură cu 

anotimpul iernii, cu Moș Crăciun, sărbătorile de iarnă 

specifice, semn că e un anotimp drag și preferat 

autorului a întoarcerii la anii inocenți ai copilăriei dragi 

tuturor. 

Scris în plin zuf al pandemiei ce a dat o lume întreagă 

peste cap, volumul excelează prin unele bijuterii 

epigramistice: Vot Postum, Odihnă veșnică, Eminescu 

și țiganul, Proverb adaptat, Eminescienele… și chiar 

Pandemia : 

 

Pandemia grea de gripă 

Toată lumea bagă-n frică, 

Doar la noi în România, 

Pandemia e prostia. 

 

Epigrama e arealul literar în care autorul volumului de 

față, Dorel Sîrbu, excelează. El singur mărturisește într-

o altă apariție editorială care a apărut sub semnătura 

sa: “Cineva spunea că epigrama poate fi considerată o 

regină a poeziei deoarece orice epigramist poate scrie 

poezii, dar nu orice poet poate scrie epigrame.”  

     Epigrama îi vine ca o mănușă bine mulată celui care 

inundă peisajul spiritual cu savoare umoristică, cu 

pastile accide pline de mustrări finale, esențiale. Dar 

scriitorul Dorel Sîrbu scrie și duios, cu pana unui 

părinte sfătos cărți pentru copii, scrie minunate 

rondeluri, un alt gen literar accesat și uzitat de acesta, 

scrie poezii de dragoste, sau elogiază în versurile sale 

anotimpurile prin care se consumă viața sa creativă dar 

și cea de pământean, de simplu muritor. 
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Ilustrat este volumul de față de grafica inspirată a 

graficianului Liviu Pencea, ne face plăcere să-i 

reîntîlnim cu acest prilej stilul spumos și incisiv. Cartea 

trudită ca design și tehnoredactare de Dorel Sîrbu, 

poartă girul maestrului George Corbu, membru al 

Uniunii Scriitorilor din România și Președinte al Uniunii 

Epigramiștilor Români care și semnează prefața acestui 

volum  ce se adaugă în pleiada literară și de creație a 

scriitorului giurgiuvean și va adăsta sub privirile 

cititorilor și în bibliotecile personale și publice cu 

prisosință. 

Felicitări multe, putere de creație, sănătate, distins 

creator de cuvinte alese! 

 

Dunia Pălăngeanu, 

Scriitoare,publicistă,membră UZPR ,SSR și  USLR 
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