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FLORINA DINESCU DINU
 

Născută la 8.02.1954 în Mălăiești, Prahova. A scris mai întâi poezie, apoi nuvelă, proză umoristică și
epigramă, obținând titlul de „Doctor Humoris Causa” din 1986 (Vaslui), dar și alte numeroase premii
la concursurile din țară și Republica Moldova. Conduce „Clubul Umoriștilor Ion Ionescu Quintus” din
Ploiești din anul 1992 și este membră a Uniunii Epigramiștilor din România.
A publicat epigrame în majoritatea revistelor de profil și nu numai, printre care Epigrama, Scârț,
Urzica, Cugetul, Booklook, Revista mea (Israel), Literatura și arta (Republica Moldova), Caietul de
club al Clubului „Cincinat Pavelescu” din București, Ecran magazin, Bobârnacul, Țânțarul, etc…
De asemenea, i-au apărut epigrame în peste 80 de culegeri și antologii de epigramă.
Este coautoare împreună cu Mircea C.  Dinescu la  două volume:  „Pas de deux” și  „Singuri  în
tranziție”  și  autoare  a  volumului  „Cu muza la  taifas”,  carte  în  care  și  grafica  îi  aparține.  De
asemenea, a realizat grafica volumului „Epigrame în doză maximă”, autor Mircea C.Dinescu.

ȘEFUL MEU
E un tip de șef model,
Altruismu-l macină:
Nu oprește pentru el
Nici măcar o sarcină!

CONFIRMARE
Ai lui avură clar dreptate
Când l-au trimis de mititel
C-o bursă în străinătate,
Că ce mai prost ieși din el…

UTOPIE
Visez la vremea ce-o să vină
Cu totul altă conjunctură,
Când toți acei cu burta plină
Vor plânge foamea de cultură…

JUDECĂTOR CHIBZUIT
El îndelung a judecat
Și-i hotărât să curme răul.
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Sentința-i greu de pronunțat:
Să “radă” victima… Călăul??

ROMÂNUL ȘI EXPERIENȚA
Când la vot el merge-n turmă
Îmbrăcat curat, frumos,
Mintea lui, cea de pe urmă,
Tot nu-i este de folos…

REACTUALIZAREA FAPTELOR
Pe vremuri, la Ploiești un sens de mers
Se tot schimba în gară, spune-arhiva.
Azi tot românu-ar face un demers
Ca să se schimbe sus …”locomotiva”!

PRIMIREA REFUGIAȚILOR
Actu-n sine dovedește
Că nu suntem chiar tehui.
Europa îi primește…
N-avea bădărani destui!

“ÎNVĂȚAȚI, ÎNVĂȚAȚI, ÎNVĂȚAȚI”…
Aleargă toată lumea pentr-o pâine,
Dar cum la noi e cârmuirea slabă
E timpul să-nvățăm, că poate mâine
Vom scrie epigrame în arabă!

CARDIOLOG REZISTENT
E groaznic, dar nu s-a aflat
Cum practic, cu al său acord
Domnia sa a suportat
Mulțimea de bătăi… de cord!

MÂNDRIE
Suntem de-a dreptul fascinați…
Poporu-i plin de agerime
Și-avem conducători curați,
Fac uneori băi… de mulțime.

BREAKING NEWS
Se dau pe post la unison
Șocante, multe speculații:
Tridentul lui Poseidon
Pe la fier vechi l-au dus „bronzații”…

ÎN AJUTORUL JUSTIȚIEI
Pentr-o dreaptă judecată,
Themis e-n dilemă mare.
Cum la ochi ea e legată,
Banu-i dă o …dezlegare!

PROMISA REFORMĂ ÎN SĂNĂTATE
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E o reformă foarte bună,
Nimic nu e de-adăugat,
Iar de va merge treaba strună
Vom fi un stat nepopulat!

PERMISIVITATE
Nimic nu-l scoate din sărite
Chiar de-i călcat la greu pe gât!
E-atât de bun ca soț încât
Respiră când i se permite…

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Cu fapte dure, exemplare,
Nu încetează să ne mire
Că are-o ușă de intrare
Și doar vreo zece de ieșire!

CE SPUNE P.S.I.-UL?!
În parlament, la cotă-naltă,
E-o chestiune chiar bizară:
Când se aruncă piatra-n baltă,
Ia foc o țară!

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
RETROCEDAREA PROPRIETĂȚILOR
Nu-i fuse munca în zadar
Și-a dovedit că este aptă
Ca să ne pună-n calendar
Pe …Sfântu-„Așteaptă”.

FOC ȘI PARĂ
Când stăm cu toții gură-cască
De parc-am fi la punctul mort,
Grânarul țării-ajunge iască
Și-„amnarul” vine din import…

CA FRAȚII
Cum nu-i niciunul xenofob,
(Și iată, o dovadă am)
Ivan se joacă iar cu Sam…
Dar nu cu mingea, vor un Glob!
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