
 

 DIN CULISELE EPIGRAMEI 

 

 

Epigrama a apărut din cele mai vechi 

timpuri, odată cu srtigăturile de la hora 

din sat, odată cu inscripțiile inspirate de 

pe crucile de la Săpânța. A continuat cu 

Cincinat, Păstorel, Trifu, Clenciu, 

Ghițescu și alți corifei, pînă în zilele 

noastre cu Petrone, Larco, Albu, Garda, 

Diviza și Bâlici și încă vreo 400. 

 

 
 

Cincinat Pavelescu 

 
Păstorel 

Teodoreanu 

 

De-a lungul timpului mulți critici au 

neglijat sau chiar au denigrat epigrama. 

Nu-i mai amintesc. Norocul este că mai 

există și oameni cu capul pe umeri. 

 

Criticul Serban Cioculescu are o 

expresie celebră: ’’O epigramă e jocul în 

care inteligenţa musteşte ca şampania.’’ 

 

 
 

Șerban Cioculescu 

 

 
 

Nichita Stănescu 

 

 

 

 

 

În cuvântul înainte, ’’Un cavaler al 

epigramei’’ scris pe volumul lui Valeriu 

Bucuroiu  „Floreta de argint”  apărut, în 

anul 1973, marele Nichita Stănescu 

scria: ’’Ironist de marcă, alternând vorba 

de duh cu observaţia penetrantă, poetul 

se dedică genului poate cel mai popular 

al poeziei, epigrama’’. Sau ’’Acest cavaler 

al epigramei mă face să-i admir floarea 

floretei de aproape, iar ascuţişul ei de la 

distanţă.” 

 

Chiar și Mihai Eminescu a scris 

epigrame. Iată una: 

 

 De poftiţi la nemurire 

 Câtă am - o dau acuşi, 

 Ca să cumpăr dragei mele 

 O pereche de mănuşi. 

 

Pe coperta 4 a albumului ’’Contur de 

senator’’, realizat de senatorul Robert 

Cazanciuc, ilustrat de graficianul Romeo 

Răileanu, cu colaborarea lui George 

Corbu, președintele Uniunii Epigramiștilor 

din România, în care fiecare senator are 

lângă caricatura făcută de Romeo 

Răileanu o  epigramă, eruditul și marele 

om de cultură, academicianul Răzvan 

Teodorescu, face următoarea apreciere: 

 

’’Șarjă literară și șarjă vizuală, reducție 

inteligentă a unor trăsături fizice și 

morale, epigrama și caricatura sunt, 

înainte de toate, și în cele mai multe și 

fericite cazuri, semne ale popularității și 

chiar ale simpatiei de care politicienii 

unui timp anume se bucură în răndurile 

opiniei publice. Una pe care au guvernat-

o și, eventual, nu au dezamăgit-o’’.  



Este un restituțio, dar nu in integrum. 

Este o retrocedare târzie a numelui și 

prestigiului epigramei românești, care a 

fost batjocorită decenii de-a rândul de 

pseudocritici și pseudoliterați, ca fiind 

cenușăreasa literaturii. Iată că epigrama 

este mai degrabă perla literaturii. 

 

 
 

Răzvan Teodorescu      Mircea Trifu 

 

Deci, iată că mai există în această țară 

personalități cu rațiune, discernământ și 

dragoste prntru limba romnă. Mulțumim 

domnule academician, pentru 

corectitudine și imparțialitate! Mulțumim 

Șerban Cioculescu! Mulțumim Nichita 

Stănescu! 

 

Puțină istorie recentă 

 

Scriu epigrame de pe la 15 ani, din liceu, 

de prin anul 1968. Trimiteam epigraqme 

la Urzica, la Colțul Spadasinilor, al 

marelui Mircea Trifu. Prin 1980 mă 

trezesc cu o scrisoare de la el. Întrucât 

numărul de epigrame selectate a depășit 

cifra 10, vă invităm la Clubul Cincinat 

Pavelescu pe data de... la ora de... 

Am crezut că l-am apucat pe Dumnezeu 

de un picior. Mircea Trifu era un bărbat 

înalt și solid. Foarte serios. Scump la 

vorbă, figura lui era prietenoasă. Era 

foarte talentat. Avea un umor mucalit. 

Iată ce i-a răspuns unuia care i-a trimis 

epigrame la Colțul Spadasinilor și l-a 

întrebat:  

 –Pot să scriu mai bine? 

 

 În speranța că-ți convine,  

 Îți trimit avizul meu.  

 Șanse ai să scrii mai bine,  

 Că mai prost e foarte greu! 

 

Am avut norocul că Trifu era mai în 

vârstă (peste 50 ani) iar eu mai tanar, 

iar din 1982 aveam și autoturism, și îi 

duceam acasă de la club pe Mircea Trifu, 

Nicolae Ghițescu și Alexandru Clenciu. 

Dar cred că nu aveam numai această 

calitate, că, odată, când am citit 

epigrame în casă la Trifu, cu Zarafu și 

Ghițescu, Trifu i-a spus soției sale: 

- Uite, Nadia cât de talentat e băiețașul 

ăsta!   

 

Odată, prin 1993, nea Mircea, căci așa îi 

spuneam, mi-a arătat o revistă și mi-a 

spus:  

-Viorele, noi am putea scoate revista 

asta? Cum să nu?-i-am răspuns. Era 

revista Epigrama –aceea cu un E cu 

săgeată, scoasă de Virgiliu Slăvescu, 

înainte de Război. Era talentat Slăvescu. 

Iată o epigramă de-a lui: 

 

 Unui amic 

 

Până când atâta nesinceritate, 

Să mă pupi în față, să mă-njuri în spate? 

Începând de astăzi eu te rog frumos, 

Să mă-njuri în față... Să mă pupi în dos! 

 

Am scos revista trimestrial, 4 numere, 

până când a murit bietul Trifu, 

Dumnezeu să îl ierte! și un alt număr 

după. 

 

Eram la Uniunea Scriitorilor și la masă cu 

nea Mircea (Micu) și nea Fănuș (Neagu) 

care zice:  



- Măi, da repede se dusă și Trifu ăsta.  

 

Eu: Cum ‚’’se dusă’’? 

- Păi, azi îl înmormântează.  

 

M-am aruncat în mașină și am ajuns la 

locuința lui de la Șincai-Piața Norilor. 

Veniseră de la cimitir. Era multă lume-

Clenciu, Ghițescu, Elis Râpeanu, Otilia 

Morțun și alții. Eu aveam toate actele 

Uniunii Epigramiștilor: statut, adeziunile 

cluburilor și cele individuale, carnetul cu 

cotizații etc.  

Am întrebat:  

- A spus pe cine și-ar dori să lase în locul 

lui? 

 -Da, a spus că pe George Corbu.   

 

 

 

George 

Corbu 

 

 

 

Alexandru 

Clenciu 

Nicolae 

Ghițescu 

         

George Corbu nu mai trecuse pe la club 

de cel puțin 10 ani. Cred că se certase cu 

Trifu. Cu greu am reușit să îl pun pe 

Corbu președintele uniunii. L-am găsit la 

Ministerul Învățământului, unde era un 

înalt funcționar. Nici nu voia să audă de 

uniune. Că e ocupat, că are mult de 

lucru...  Am fost la Mircea Quintus la 

Ploiești.  

- Ce facem, nea Mircea? Corbu nu vrea. 

- Uite cum facem, Viorele: facem un 

triunvirat, noi și cu el. Și, ușor, ușor noi 

ne retragem și rămîne el. Îl cunosc. E un 

om foarte valoros. Și așa am făcut,... și 

bine am făcut!  

 

George Corbu s-a dovedit un președinte 

foarte bun până în ziua de azi. Este un 

om de cultură, un cărturar, un intelectual 

rasat, dar modest. Nu ar jigni pe nimeni. 

Este un liant în Uniune. Epigrama a avut 

de câștigat datorită lui în toți acești ani. 

 

Care fusese povestea de dinainte?... 

Prin anul ..... Nea Mircea mi-a spus că 

vrea să unească cenaclurile din țară ântr-

o singură  Uniune a Epigramiștilor. 

Bun și făcut. Eram La Sinaia unde 

avusesem o mică întâlnire Intercity-

București, Brașov, Ploiești, Sinaia. 

Stăteam la o terasă de lângă gară, 

înainte să cobori scările, în aer liber, la la 

o masă, la botul calului. Eram cu Trifu, 

Clenciu, Ghițescu, Stelian Ionescu, Geo 

Olteanu și Nicomah. Spuneam fiecare 

epigrame mai acide  și râdeam de mama 

focului. La o masă alăturată, o doamnă 

super frumoasă, cam la 40 de ani, care 

bea o cafea în așteptarea trenului, nu 

putea să se abțină din râs, de la 

epigramele noastre. Am invitat-o la masa 

noastră, ca să nu mai râdă la mâna a 

doua. Din vorbă în vorbă ne-am plâns că 

nu prea avem unde să ne adunăm ca să 

înființăm uniunea. Dumnezeu ne-a 

ajutat. Distinsa Doamnă s-a dovedit a fi 

directoarea casei de cultură din Brăila. A 

spus că dorește să facă acțiuni culturale 

și chiar are fonduri. Așa ne-am întâlnit 

toți epigramiștii la Brăila și am înființat 

uniunea: Trifu, președinte, Mircea 

Ionescu Quintus vicepreședinte și eu 

secretar. 

 

Forumuri ale epigramiştilor români 

 

Pentru fiecare forum sunt menţionate: 

conducerea,  festivalurile pe care le 

organizează, publicaţiile editate. 

 



Baia Mare: Clubul „SPINUL” 

- Președinte, Mircea Pop-Buzești; 

- Editează revista trimestrială „Spinul”, 

director Vasile Țincaș. 

 

Brăila: Cenaclul Umoriştilor din 

Brăila „Ştefan Tropcea” 

- Preşedinte, Mihai Frunză; 

- Editează, sporadic, revista „Ţeapa la 

cub”. 

 

Bucureşti: Clubul Epigramiştilor 

„Cincinat Pavelescu” 

- Preşedinte, Corin Bianu;  

- Editează publicaţia anuală “Caiet de 

epigrame”. 

 

Bucureşti: Cercul epigramistilor 

ingineri ING-EPIGRAMA  

- Preşedinte de onoare, Corneliu 

Berbente;  

- Preşedinte,  Viorel Martin; 

- Editează revista „Lumea epigramei”, 

director Viorel Martin, redactor-şef, 

Nicolae Bunduri; 

- Organizează Festivalul Naţional de 

Epigramă din Bucureşti. 

 

Buzău: Cenaclul umoriştilor „Nicolae 

Grigore Mihăescu–Nigrim”  

- Fondator şi preşedinte, Mihai Sălcuţan;  

- Organizează Festivalului Naţional de 

Epigramă „Cât e Buzăul de Mare”. 

 

Buzău: Cenaclul Umoristic 

„Amprenta” 

- Preşedinte, Vasile Til Blidaru;  

- Editează ocazional revista „Carambol”, 

redactor-şef  Viorel Frîncu. 

 

Câmpulung Muscel: Cenaclul 

umoriștilor „Tudor Mușatescu” 

- Fondator și președinte:  Marian Petry;  

- Organizează Festivalului Național de 

Satiră și Umor „Tudor Mușatescu”. 

 

Chişinău: Cenaclul Asociaţiei 

Epigramiştilor din Moldova 

- Preşedinte, Ion Diviza. 

- Organizează (cu intermitenţe) Festivalul 

Naţional de Epigramă „Donici, cuib de-

nţelepciune”, director festival Gh. Bâlici. 

 

 „Prăvălia cu umor” Constanța: 

Clubul Umoriștrilor Constănțeni 

- Preşedinte de onoare, Ananie Gagniuc;  

- Preşedinte, Dan-Viorel Norea; 

- Editează trimestrial pagina de umor a 

revistei "Agora". 

 

Craiova: Cenaclul Epigramiştilor 

Olteni (C.E.O.) 

- Preşedinte, Petre Gigea-Gorun;  

- Organizează Festivalul Naţional de 

Epigramă „Traian Demetrescu”; 

- Editează revista trimestrială „Cugetul”.  

 

Cluj-Napoca: Asociaţia Epigramiştilor 

Clujeni „Satiricon” 

- Preşedinte, Eugen Albu; 

- Organizează Festivalul Naţional „Eterna 

Epigramă”. 

 

Clubul Umoriştilor „VERVA” Galaţi 

- Preşedinte, Ion Moraru. 

 

Iaşi: Societatea literar-umoristică 

Academia Liberă Veche Păstorel 

- Preşedinte de onoare, George Petrone; 

- Editează revista lunară „Scârţ”. 

 

Iaşi: Asociaţia Literară Păstorel şi 

Cenaclul Academia Liberă Păstorel 

- Preşedintele Asociaţiei, dar şi al 

Cenaclului: Mihai Batog- Bujeniţă; 

- Editează revista trimestrială 

„Booklook”. 



 

Piteşti: Clubul de Umor „AG PE 

RIME”        

- Preşedinte,  Constantin Mîndruţă; 

- Editează revista „Ag pe rime”. 

 

Ploieşti: Clubul Umoriştilor  „Ion 

Ionescu-Quintus”  

- Preşedinte, Florina Dinescu; 

- Organizează anual Concursul de 

Epigrame ,,Întoarse ca la Ploieşti”, la 

Casa de cultură din Plopeni. 

 

Râmnicu-Vâlcea: Clubul Umoriştilor 

Vâlceni 

- Preşedinte, Nichi Ursei; 

-Organizează Festivalul Naţional de 

Satiră şi Umor „Povestea vorbii”; 

- Editează revista bianuală „Ţânţarul”.  

 

Republica Serbia, Novi Sad: Cenaclul 

„Folomoc” 

- Preşedinte, Ionel Stoiţ; 

 

Republica Serbia, Uzdin: Cenaclul 

„Cea Ventilă” 

- Preşedinte, Vasile Barbu;             

- Revista „Floare de latinitate”. 

 

Sibiu: Cenaclul Umoriștilor Sibieni 

„Nicolaus Olahus” 

- Președinte, Ștefan-Cornel Rodean;  

- Editează revista trimestrială „ACUS”. 

 

Strehaia: Asociaţia Literară 

„Speranţa 2014” 

- Preşedinte: Vasile I. Vulpaşu. 

 

-Clubul Epigramiştilor Strehăieni 

„Ghimpele V.V.”  

  - Preşedinte: Vasile I.Vulpaşu;  

  - Vicepreşedinte: Andrada Beatrice- 

Tipărescu.  

- Organizează Festivalul Naţional 

„Strehaia Literară şi Umoristică”; 

- Editează revista trimestrială, „Epigrama 

de Strehaia”.  

 

Târgu-Jiu: Societatea Umoriştilor 

Gorjeni „Adrian Becherete” 

- Preşedinte,  Nicolae Brelea; 

- Editează revista „Bolta Verde”.  

 

Târgu-Jiu: Cenaclul „Hohote” 

- Preşedinte, Marian Grigore Dobreanu. 

- Editează revista ,,Hohote’’  

- Editează publicaţia de epigramă şi 

rebus (inspirat din lumea epigramei) 

"Turburele", director fondator, Nelu 

Vasile; 

-Participă la organizarea Festivalului 

Naţional de Umor „Ion Cănăvoiu”; 

-Nelu Vasile publică selecţii de epigrame 

în revistele “Constelaţii diamantine”, 

“Labirint”, “Teleormanul cultural” ş.a. 

 

Cenaclul de satiră și unor "Ridendo"  

Timișoara  

- Preşedinte de onoare: Ştefan Popa 

Popa’S 

- Președinte: Ionel Iacob-Bencei. 

 

Tulcea : Clubul Umoriştilor Tulceni 

„Haz” 

- Preşedinte, Mihai Moleşag. 

 

Vişeu de Sus: Cenaclul de Satiră şi 

Umor „Pupăza” 

- Preşedinte, Lucian-Liviu Perţa;      

- Organizează Festivalul Naţional de 

Umor „Zâmbete în prier”; 

- Editează revista anuală „Colac peste 

pupăză”.  

 

Mulțumesc epigramistului și 

publicistului Nelu Vasile care m-a ajutat 

cu unele date din bogata sa arhivă. 



O trecere în revistă a celor mai 

talentați epigramiști  

(după părerea mea) 

 

De fapt  sunt mult mai mulți, dar nu au 

mai încăput în cele câteva pagini ale 

articolului. Îi rog să mă ierte! 

 

DIMITRIE TELEOR 

Funcționar (1858-1920) 

 

Mie însumi 

Epigrame eu am multe,  

Căci lucrez întotdeauna. 

Când le cat pe cele bune, 

Parcă nu mai am nici una! 

 

CINCINAT PAVELESCU 

Magistrat (1872-1934) 

 

Unui confrate indiscret 

Amândoi avem o boală  

Şi-am căzut victima ei: 

Eu chelia naturală, 

Tu, chelia de idei! 

 

RADU D. ROSETTI 

Avocat (1874-1964) 

 

Unuia trecut prin toate partidele 

Ne copleşeşte cu poveţe 

De care face mare caz. 

„E bine s-ai mai multe feţe, 

Dar se mai cere şi obraz!” 

 

ION IONESCU-QUINTUS 

Avocat (1875-1933) 

 

Deputaţilor 

Cu gesturi largi, făcute-n vânt, 

De cuvântări voi v-aţi ţinut, 

Dar niciodată n-aţi putut 

Ca să vă ţineţi de cuvânt. 

 

AURELIAN PĂUNESCU 

Ofițer de marină (1894-1986) 

 

Norocul epigramiştilor români 

Avem norocul special 

De a-l citi pe Marţial. 

Şi-l mai avem şi pe acel 

De-a nu fi noi citiţi de el. 

 

PĂSTOREL TEODOREANU 

Avocat (1894-1964) 

 

Consolare 

Două lucruri mai alină 

Al meu chin şi a mea boală: 

Damigeana când e plină 

Şi femeia când e goală. 

 

ION GRIGORE 

Profesor (1907-1990) 

 

Amintiri despre dragoste 

Ce bucurii îmi oferea, 

Alinturi, buze sărutate 

Şi… parcă mai era ceva, 

Dar am un lapsus, din păcate. 

 

VASILE TACU 

Învățător (1910-1993) 

 

Poluare 

Cu ape adăpăm, murdare, 

Acest pământ ce ne-a născut. 

El le filtrează neştiut 

Şi-apoi le plânge prin izvoare. 

 

DIMITRIE JEGA 

Economist (1912-1986) 

 

Amiciţie 

Cu dânsul, mai presus de toate, 

Trăiesc, ce-i drept, în bună pace; 

Eu pâine-i dau pe săturate, 

El stă de-o parte şi mi-o… coace! 



ALEXANDRU CLENCIU 

Artist plastic (1913-2000) 

 

Culesul viilor 

Se tot petrece, anual, 

Aceeaşi milenară dramă: 

Culesul viilor pe deal 

Şi-al... „morţilor” mai jos, la cramă! 

 

SORIN BEIU 

Farmacist (1915-1988) 

 

Epigrama 

În grădina poeziei, 

Epigrama-i trandafirul 

Care îşi înalţă firul 

Plin cu ghimpii ironiei. 

 

ŞTEFAN TROPCEA 

Economist (1915-1986) 

 

Demnitate 

Copacilor cu fruntea-n soare 

Li-i dat să moară în picioare, 

De nu cumva vreun neam de-al lor 

Ajunge coadă de topor. 

 

MIRCEA IONESCU-QUINTUS 

Avocat, om politic, scriitor (1917-2017) 

 

Fugit ireparabile... 

Pentru cine lucră bine, 

Vremea trece, vremea vine, 

Pentru cine doar petrece, 

Vremea vine, vremea trece. 

 

NELU IONESCU-QUINTUS 

Plastician (1919-2014) 

 

Epigramă 

După sens şi parametri, 

Pare disputatul meci, 

Cu un „unsprezece metri” 

În minutul nouăzeci! 

NICOLAE GHIȚESCU 

Medic veterinar (1919-2002) 

 

La vârsta a treia 

Greu e, dragi contemporani, 

Să trăieşti optzeci de ani! 

După aia nu e greu, 

Că te uită Dumnezeu. 

 

MIRCEA TRIFU 

Inginer (1922-1994) 

 

Umorul, ruda săracă a literaturii 

La masa rudei mai bogate, 

Sunt multe feluri de bucate, 

Dar cine vrea să şi petreacă 

Se duce tot la cea săracă. 

 

STELIAN IONESCU-ASTRALUS 

Ofițer, tehnician (1922-2004) 

 

Ratare în viaţă 

Din ale vieţii mari probleme, 

Pe asta cel mai bine-o ştiu: 

Mereu eu m-am sculat devreme, 

Dar veşnic „m-am trezit” târziu! 

 

VIRGIL ŞCHIOPESCU 

Economist, prof. universitar (1922-1997) 

 

Unor zidari 

Mai sunt zidari dintre acei 

Ce nu ştiu graba-n lumea asta; 

Manole de muncea ca ei 

Şi azi îi mai trăia nevasta. 

 

NICOLAE-PAUL MIHAIL 

Ofițer, scriitor (1923-2013) 

 

Diferenţă specifică 

Când te compari cu Păstorel, 

Vorbind de-al epigramei har, 

Tu te deosebeşti de el 

Ca damigeana de pahar. 



GHEORGHE PENCIU 

Proiectant (1926-2011) 

Soţiei mele, a propos de  

statura mea... mini 

Deşi-s cam mărunţel de stat, 

Tot n-am rămas neînsurat: 

M-a luat o fată-aşa cum sunt, 

C-avea nevoie de… mărunt. 

 

VASILE LANGA 

Profesor (1927–1989) 

 

Epigrama 

Catren sprinţar, străin mâniei, 

O-mpunsătură de tăun, 

Ascunsă şarjă-a ironiei 

Sub coada-i mândră de păun. 

 

GEO OLTEANU 

Inginer petrolist (1927-2010) 

 

Integrarea României 

Cei din Apus, cum lesne se constată, 

Lucrează numai după antiteze. 

Ei vor şi România integrată, 

Dar mai întâi să se dezintegreze. 

 

NICUȘOR CONSTANTINESCU 

Profesor (1928) 

 

Prudenţă 

Deşi Guvernul actual susţine 

Că ne va scoate din recesiune, 

Eu, sincer ca să fiu, nu prea aş vrea; 

Mă tem să nu ne bage-n altceva! 

 

MARIAN POPESCU 

Ofițer (1930-2018) 

 

Măria Sa, femeia 

Uite-aşa, cât sunt de mic, 

I-am ajuns pân’ la buric! 

De eram înalt, frumos, 

Ajungeam eu şi mai jos. 

PETRE GIGEA GORUN 

Ambasador (1930) 

 

Copilul și bona care îl alăptează 

Sunt destul de măricel 

Însă bona m-a dat gata: 

Mie-mi dă țâță-ntr-un fel 

Și-n alt fel îi dă lui tata. 

 

GEORGE ZARAFU 

Redactor (1933-2019) 

 

Mărturisire 

Sincera prietenie 

Care-n viaţă-i un tezaur, 

Ca „zaraf” de meserie 

Eu o preţuiesc cu AUR! 

 

EUGEN DEUTSCH 

Inginer electrotehnist (1933) 

 

Efect răsunător 

Nu cred că faptul este nou 

Şi totuşi are importanţă: 

O ştire poate-avea ecou 

Dar zvonul are rezonanţă! 

 

MIRCEA C. DINESCU 

Medic (1934-2009) 

 

Odă 

Am trecut din iadul poleit 

Într-un rai al goliciunii blidelor. 

Pentru traiul nostru fericit, 

Mulţumim din inimă partidelor. 

 

DAN CĂPRUCIU 

Inginer mecanic (1935) 

 

Probă respinsă 

Procesul este lung şi greu, 

Iar mie mi-a scăzut moralul: 

Îmi este martor Dumnezeu, 

Dar nu-l acceptă tribunalul! 



GEORGE PETRONE 

Tehnician (1936) 

 

Conflict între generaţii 

Cei tineri, sinceri cum îi ştim, 

Ne reproşează-n mod concret 

Nu faptul că îmbătrânim, 

Ci că o facem prea încet. 

 

NICOLAE PETRESCU 

Profesor (1936-2020) 

 

Stupefacţie 

S-ajungă sus, uşor şi iute, 

Mulţi, fără nicio reticenţă, 

Obţin, pe căi de ei ştiute, 

Dispensă de inteligenţă. 

 

GIUSEPPE NAVARRA 

Funcționar, publicist (1937-1988) 

 

Testament 

Acum, în cel din urmă ceas, 

Din tot ce n-o să iau cu mine, 

Iubiţii mei amici, vă las… 

 Vă las cu bine! 

 

ION CĂNĂVOIU 

Profesor (1938-1992) 

 

Definiţie 

Epigrama? Proiectil 

Pregătit minuţios, 

Cu trei versuri de trotil, 

Iar al patrulea – focos! 

 

SORIN PAVEL 

Tehnician (1938-1977) 

 

„Ecce homo” 

De i-ai făcut vreun rău, nu strică 

Să-i ocoleşti o vreme faţa... 

De-i faci vreun bine, fie-ţi frică, 

N-o să ţi-o ierte toată viaţa. 

CORNELIU BERBENTE 

Inginer, profesor universitar (1938) 

 

Egalitate 

Şi eu fac parte dintre cei normali 

Şi pot ca să pricep, la o adică: 

În faţa legii toţi suntem egali, 

Dar nu şi-n faţa celor ce-o aplică. 

 

LAURIAN IONICĂ 

Asistent medical (1938) 

 

Perfidul 

Genu-acesta vreau să zic 

Că rămâne-aşa cum e: 

Nu-i în stare de nimic 

Dar capabil de orice.                        

 

ELIS RÂPEANU 

Profesor universitar (1939) 

 

Femeia 

Femeia are drept de vot 

În parlament și peste tot 

Și mulți senatori ar vrea... 

Să fie-n cameră cu ea! 

 

EUGEN ALBU 

Asistent medical (1940) 

 

Mare-i grădina ta, Doamne! 

Cu omul neşcolit şi prost, 

Nu lupt, că n-are nici un rost; 

Dar duc o luptă infernală 

Cu prostul care are şcoală! 

 

GEORGE CORBU 

Jurist (1940) 

 

Cenuşăreasa 

Nu sunt simple aparenţe, 

E-adevăr universal. 

Epigrama umblă-n zdrenţe, 

Oda, în costum de bal! 



IONEL IACOB-BENCEI 

Tehnician (1940-2019) 

 

Opţiune neelectorală 

Prefer să ţin o lună post, 

Cu apă, că mai mult rămâne, 

Decât la capul unui prost 

Să cânt: „Deşteaptă-te, române!” 

 

GHEORGHE CONSTANTINESCU 

Tehnician auto (1941) 

 

Marii demnitari 

Cum respectul este mare 

În aceste triste zile, 

Au onoruri militare 

Dar şi huiduieli civile! 

 

EFIM TARLAPAN 

Jurnalist, scriitor (1944-2015) 

 

Statele 

Chişinău şi Bucureşti – 

Două state româneşti, 

Ar fi foarte fericite 

De-ar fi… Statele Unite. 

 

MIHAI SĂLCUȚAN 

Avocat (1946) 

 

Meditaţie 

Viaţa, bun de căpătâi, 

Cum începe-aşa se curmă: 

Cu pupicul cel dintâi 

Şi sărutul de pe urmă. 

 

VAILE LARCO 

Inginer mecanic (1947) 

 

Omagiu 

I-aş dedica femeii versul, 

Aş umple cupele cu vin, 

I-aş  dărui şi Universul… 

Dar teamă mi-e că-i prea puţin. 

VERON ENE 

Inginer electrotehnist (1948-1997) 

 

Noi şi guvernanţii 

Ne hrănim fideli 

Veşnicei meniri, 

Ei din păcăleli, 

Noi din amăgiri. 

 

GHEORGHE SUCIU 

Tehnician (1943–2014) 

 

Epigrama 

Duc la ea sfidându-i panta 

Trei cărări unite-ntruna: 

Rima, prozodia, poanta, 

Ori sunt toate, ori niciuna. 

 

JANET NICĂ 

Profesor (1948) 

 

Paradox 

Au intrat străinii-n ţară 

Ca-n piftie, până-n vatră, 

Iar la radio se zbiară: 

„Muică, suntem neam de piatră!” 

 

NICHI URSEI 

Asistent medical (1948) 

 

Unor aleşi ai neamului 

Ajutaţi de Dumnezeu 

Au ieşit din prima rundă, 

Dar cu banii o duc greu... 

Nu ştiu unde să-i ascundă! 

 

CONSTANTIN TUDORACHE 

Inginer constructor (1948) 

 

Credo 

În lumea asta infernală 

Cu nebunia în derivă, 

Prefer greşeala personală 

Decât prostia colectivă. 



VASILE TIL BLIDARU 

Tehnician topograf (1949) 

 

Măria sa, ţăranul 

Un alt Ahile,–ajuns la căpătâi, 

Din câmpul luptei nu abdică, 

Deşi îi cântă greierii-n călcâi, 

Iar palma aspră îl furnică... 

 

IULIAN BOSTAN 

Tehnician meteo (1949) 

 

Pe drumul gloriei 

Străbătând literatura 

Dinainte şi recenta, 

Mulţi îşi lasă semnătura 

Şi puţini îşi pun... amprenta! 

 

MARIAN GRIGORE DOBREANU 

Ofițer artilerie (1949) 

 

Fatalitate 

De când m-au scos la pensie, 

Sunt prins ca în harpon, 

Iar viaţa mi-e-n suspensie, 

Atârnă de-un... cupon! 

 

DAN VIOREL NOREA 

Inginer IT (1949) 

 

Catren ciobănesc 

Stă ciobanul circumspect, 

Lung privind la o copaie: 

„Anul ăsta-i an bisect, 

Trebuie să fac o baie!” 

 

CONSTANȚA APOSTOL 

Asistent medical (1950) 

 

Starea naţiunii 

Deşi se pare că-i „debilă”, 

Ea deocamdată e stabilă, 

Dar vai şi-amar de guvernare, 

Să n-aibă naţiunea stare! 

NICOLAE BUNDURI 

Inginer TCM (1951) 

 

Femeia la 40 de ani 

E ca şi vinul bun, sadea, 

Din viţă nobilă şi pură. 

Ce mulţi bărbaţi ar vrea să-l bea… 

Dar nu ţin toţi la băutură! 

 

MIHAI MOLEŞAG 

Profesor (1951) 

 

Cartea 

Prezentă-n spaţii culturale, 

În librării, biblioteci, 

Ea umple rafturile goale 

Dar nu şi capetele seci. 

 

ȘTEFAN CORNEL RODEAN 

Ofițer artilerie (1951) 

 

Ajutor reciproc 

Tătic model, cum altul nu-i, 

Vecinul creşte-al meu băiat, 

Iar eu, profund îndatorat, 

Am grijă... de nevasta lui. 

 

VIOREL MARTIN 

Inginer TCM (1953) 

 

Coautor la invenţii 

De mult fiind pe şefu' supărat, 

Că zeci de inovaţii mi-a furat, 

Aflând că "proiectează" un fecior, 

M-am implicat şi eu... coautor! 

 

FLORINA DINESCU 

Funcționar (1954) 

 

Pământul 

Greu l-a blestemat norocul, 

E-n continuă mişcare! 

Prin vulcani îşi varsă focul 

Şi transpiră prin izvoare. 



PETRU IOAN GÂRDA 

Inginer, profesor (1954) 

 

Drumul către înalta societate  

Terminase şi piscina 

Din beton armat, solid; 

Îi lipsea doar trambulina... 

S-a înscris într-un partid. 

 

ION DIVIZA 

Jurnalist (1955) 

 

Coloana 

Să fi avut ca la Brâncuşi 

Coloana dreaptă, cât un munte. 

Pe-americani, pe nemţi, pe ruşi 

I-am fi pupat numai în frunte. 

 

VALENTIN DAVID 

Inginer chimist (1957) 

 

Tonul face muzica 

În simfonia planetară 

Gălăgioasă sau discretă, 

E rațiunea o vioară... 

Pe când prostia-i o trompetă! 

 

IOAN TODERAȘCU 

Tehnician (1959) 

 

Peisaj stradal 

Cu ochii ţintă dup-o fată, 

Având un trup fenomenal, 

N-am mai văzut-o dintr-o dată... 

Lua-l-ar dracu’ de canal! 

 

GHEORGHE BÂLICI 

Filolog (1963) 

 

Patriotică 

Eu sunt ţăran din talpă lată, 

Am ţara-n inimă şi-n gând: 

Cu ruşii nu m-aş da vreodată, 

Dar cu rusoaicele oricând... 

LAURENȚIU FLORENTIN GHIȚĂ 

Inginer petrolist (1963) 

 

Revoltă 

Un lucru nemaipomenit 

Îmi dă fiori de enervare, 

Plătesc impozit pe venit, 

Când eu am gânduri de plecare. 

 

CĂTĂLINA ORȘIVSCHI 

Inginer textilist (1968) 

 

Epigrama 

Distinsă fată, cu pretenţii,  

Drapată-n rochie de bal,  

Dar vezi ascunsele-i intenţii,  

Când se dezbracă, la final. 

 

FLORIN ROTARU 

Ofițer M.Ap.N. (1968) 

 

Mintea de pe urmă 

Eram puştan, era frumoasă, 

Mă ofticam că nu mă lasă, 

Azi sunt căsătorit cu ea 

Şi ce n-aş da de m-ar lăsa! 

 

ANY DRĂGOIANU 

Psiholog (1975) 

 

Asumarea iadului 

Ce-mi spune popa e de bine, 

Satanei nu vreau să mă vând, 

Dar cînd se uită, fix la mine... 

Habar n-aveți ce-mi dă prin gând! 

 

GRIGORE COTUL 

Profesor (1976) 

 

Declarație 

Conduceam destul de tare 

Înspre casă, obosit 

Și-ntr-o curbă oarecare 

M-am autodepășit. 



 

IONUȚ DANIEL ȚUCĂ 

Procuror (1978) 

 

Hipocrate în medicina românească 

Dotarea actuală din spitale 

Concluzia te-ndeamnă să o pui: 

Păstrăm şi azi îndemnurile sale… 

(Şi-aparatura de pe vremea lui). 

 

Întrucât în ultima vreme multe specii 

devin genuri literare, cer și eu forurilor 

competente să statueze că epigrama este 

un gen literar, cum este de facto. 

 

În loc de încheiere, să încercăm o 

epigramă. 

 

EPIGRAMA 

La-nceput de veac, socot  

Tot frumoasă e și dură; 

Ne-or fura străinii tot… 

Epigrama nu ne-o fură! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulțumesc epigramistului și publicistului 

Nelu Vasile care m-a ajutat cu unele 

materiale din bogata sa arhivă. 
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