
 

 

 

 

REGULAMENTUL 

Festivalului Național — Concurs de Satiră și Umor 

“POVESTEA VORBII” 
“De la lume adunate\Și înapoi la lume. .. date” (Anton Pann) 

 

Ediția a XVI-a, 

Râmnicu Vâlcea - Călimănești, 29 - 31 octombrie 2021 

Concursul se va desUașura pe trei secțiuni: 

A. EPIGRAMĂ 

Creatorii de epigramă vor participa un număr de 6 (șase) epigrame, câte trei 

pentru fiecare temă dată: 

 
Tema 1. Coaliție sau... ambiție? 

Tema 2: „Cheltuiește române 

Și vezi ce-ți mai rămâne” 

(Anton Pann ) 

 
B. FABULĂ 

Tema: Lașitate 

 
C. PARODIE 

Fiecare concurent va participa cu o parodie la poezia de mai jos a poetului Petre 

Tănăsoaica: 

 
ÎNCĂRUNȚESC PE DEALURI HERB ȘI SLAVĂ 

 

Încărunțesc pe dealuri herb și slavă 

Și nu spui nici să stau, nu spui nici pleacă  

Deschid o carte, litera-i bolnavă, 

În sânge, vechi corăbii se îneacă; 

 

Spăl punțile iluziei de vise,  

Închid și ușa casei spre grădină,  

Voi fi în altă toamnă pare-mi-se  

Sortit să putrezesc pe sub lumină; 

 

Că te-ann găsit aproape nu-mi prea place,  

Mă-ngrop deja în casnice porunci, 

Te duc cu vorba, uite, ți se face  

Un loc la masă printre prunci. 

 

Și-ncep ca să pricep că te-am pierdut  

În viitorul nostru de demult! 



 

 
Notă: Poezia originală va fi scrisă în stânga paginii și parodia în dreapta, la acelaşi nivel! 

 

 
Lucrările vor fi expediate în trei exemplare, în sistem motto, până la data de 30 

septembrie 2021, data poștei, pe adresa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Vâlcea, str. Maior V. Popescu, nr.8, Cod 240150, sau on line pe adresa 

culturatraditionalavl@yahoo.com 

Pe fiecare plic se va nota explicit concursul “Povestea Vorbii” și secțiunea la care se 

participi. Nu se acceptă lucrări participante la alte concursuri sau publicate. Organizatorii își 

rezervă dreptul de a folosi ocazional materialele primite. 

 
ATENȚIE: Nu se acceptă pe aceeaşi pagină materiale pentru secțiuni diferite. În caz 

contrar respectivele lucrări vor fi excluse din concurs! 

 
NOTĂ: Autorii vâlceni nu sunt acceptați în concurs. Dacă un concurent se clasează la 

mai multe secțiuni pe un loc de premiu, acesta va primi unul singur, pe cel mai important! 
 

Manager Prof. Alin P VELESCU 
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