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Constantin Gornea s-a născut la data de 29 septembrie
1960, în localitatea Stelnica, județul Ialomița, este un prozator ce îmbrățișează în principal genurile
științifico-fantastice și umoristice, abordând adesea și domeniile eseistic și epigramatic. Devine
membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Dobrogea, în anul 2014. Este, de asemenea,
membru al Uniunii Epigramiștilor din România. Volume publicate: *PĂŢANIILE UNUI NAGHISE –
povestiri umoristice, Constanța, 2001; *RĂZBOIUL COCLONILOR – roman SF, prima parte a ciclului
„Cosmica”, Constanţa, 2008; *COMPONENTA „SEN” – roman SF, a doua parte a ciclului „Cosmica”,
Slobozia, 2010; *SĂMÂNŢA RĂULUI – roman SF, a trei aparte a ciclului „Cosmica”, Slobozia, 2011;
*PLUTONUL 23 – roman umoristic, Slobozia, 2012; *VORBE TRÂNTITE CU GRIJĂ – tâlcuri,
epigrame, povestiri umoristice, Constanţa, 2013; *ÎN GOANA CALULUI DE LEMN – proză scurtă
interactivă, Constanța, 2014; *ESENȚĂ DE ROUĂ – senryu, Slobozia, 2015; *A-E-IOUA – roman SF,
2016; *BARĂ LA BARĂ – duel epigramatic (în colaborare cu Radu Munteanu), București, 2017.

Dilema pensionarului sărac
Bătrân, bolnav şi pe jumate dus,
Se-ntreabă, vrând să iasă-un pic
pe plus:
„Să-mi cheltui banii pe-o
spitalizare
Sau ies mai ieftin c-o
înmormântare?”

Aşteptări de la politicieni
Înţeleg că nu se-abţin
Din furat, dar suntem chei,
Să ne mai ierte puţin,
Să se fure şi-ntre ei!
Ţara în care toată lumea fură
Ne grăbim toţi să furăm –
Aleşii iau cu bascula,
Iar noi, pentru că-i votăm,
Singuri ne furăm căciula.

Alesul local
Primarul vechi era un amărât;
Nepriceput, de-ţi inspira şi milă.
Dar cel de-acum e foarte hotărât ;
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Nu stă deloc – îşi face-a doua vilă.

Amintiri despre Revoluție
Comunismul, ”pe butuci”;
Dărâmat fără cruțare.
Securiști și politruci
Au picat toți… în picioare.

Situația actuală
Parcă-n U.E., cam de la o vreme,
Totul merge spre un nou declin.
Noi românii n-avem a ne teme
Câtuși de… Putin.

Dreptatea ieri şi azi
Demult, dreptatea, foarte oropsită,
Umbla cu capul spart prin vânt şi soare.
Dar azi e mult mai bine îngrijită
Într-o rezervă la „Reanimare”.

Soluţie pentru câinii comunitari
Pentru că unii-au atacat copii,
Hingherii îi adună cu toptanul.
Mai bine i-ar băga în Primării
Să le mănânce ălora „ciolanul”.

„Progres” intelectual în şcoli
În tinereţe te treceau fiori
Când apăreau elevi cu capu-n nori.
Azi nu mai vine nimeni dus de vânt.
S-a rezolvat – cu toţii-s la pământ!

Metamorfoză politică
În cursa lui pentru „ciolan”
Cu nerv retoric te înmoaie.
Ca opozant e „uragan”,
Dar în guvern, „apă de ploaie”.

Scumpirea carburanţilor
Acum, pe plinul de benzină,
Le dau jumate de chenzină.
Dar ce va fi în viitor?
Pe-un plin, le las maşina lor!

Un hoţ, într-un partid
Un hoţ ce tocmai terminase de
furat,
De-un poliţist mai vigilent fiind
văzut,
Chiar într-un sediu de partid s-a
furişat,
Să nu mai poată fi uşor
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recunoscut.

Unui ministru… îndemânatic
E ambidextru declarat;
Un priceput de milioane.
Nu-n minister neapărat,
Dar sigur la comisioane!

Partidele politice, în căutarea
unor persoane nepătate,
care să le repare imaginea
şifonată de DNA
Emblemă nouă ei au căutat,
Pe cineva lipsit de orice viciu.
Curând, partidul s-a epuizat,
Dar i-a salvat femeia de serviciu.

 

Viorel Martin


