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FESTIVALUL NAȚIONAL DE EPIGRAMĂ „LA IZVORUL SOMEȘULUI”, 

Ediția a II-a, 29 august 2022 – ediție online 

REGULAMENT:  

Tema concursului : „Rea/rău/răi… de plată”  

I. Secțiunea EPIGRAMĂ:  

  Se vor trimite, în total, 4 (patru) epigrame:  

- 2 epigrame la tema „Rea/rău/răi… de plată”;   

- 2 epigrame fără temă impusă. 

 

II. Secțiunea PARODIE: 

Se va scrie o parodie după poezia:  

 

Rea de plată 

  de George Coșbuc 

Ea vine de la moară; 

Şi jos în ulicioară 

Punându-şi sacul, iacă 

Nu-l poate ridica. 

Ţi-l duc eu! Cum? Pe plată! 

Iar ea, cuminte fată, 

Se şi-nvoieşte-ndată. 

De ce-ar şi zice ba? 

 

Eu plec cu sacu-n spate. 

La calea jumătate 

Cer plata, trei săruturi. 

Dar uite, felul ei: 

Stă-n drum şi să socoate, 

Şi-mi spune câte toate, 

Că-s scump, că ea nu poate, 

Că prea sunt multe trei! 

 

Cu două se-nvoieşte, 

Iar unul mi-l plăteşte, 

Cu altul să-mi rămâie 

Datoare pe-nserat. 

Dar n-am să-l văd cât veacul! 

Şi iată-mă, săracul, 

Să-i duc o poştie sacul 

P-un singur sărutat! 



Parodia se va scrie pe aceeași pagină cu originalul, în dreapta, pe o a doua coloană. 

Se poate participa la una sau la ambele secțiuni. 

Sunt  acceptate  numai  lucrări  în  limba  română,  nepublicate  şi  nepremiate  la  alte  

concursuri.  

 Concursul se adresează epigramiștilor din ţară şi celor de limbă română din toate colțurile 

lumii. 

Toate lucrările vor fi semnate în sistem motto;  

Cei care participă la ambele secțiuni vor folosi același motto.  

Lucrările vor fi expediate exclusiv pe adresa de email:  

festivalsant@gmail.com 

redactate în format Word (.doc sau .docx), astfel: 

- un document, cu motto, ce va conține cele 4 epigrame; 

- un document, cu motto, ce va conține poezia (în stânga) și parodia (în dreapta); 

- un document ce va conține motto-ul ales și datele personale (nume, prenume, adresa poștală, 

adresa de email, nr. de telefon) 

 

Data limită de expediere a lucrărilor: 15 august 2022 

 

Fiecărui concurent i se va confirma prin email primirea lucrărilor. 

Lucrările vor intra în patrimoniul Festivalului „La Izvorul Someșului”, organizatorii 

rezervându-şi dreptul de a folosi materialele, editate ulterior (numai cu menţionarea numelui 

autorului).  

Vor fi acordate trei premii și o mențiune la fiecare secțiune, care vor fi suportate financiar de 

sponsorii festivalului. 

Laureaţii vor fi anunţaţi, online, în data de 29 august 2022, urmând ca diplomele să fie  

trimise prin Poștă și premiile în bani prin virament bancar. 

 

 Relații la tel. 0787826721 – Grigore Cotul sau 0767689476 – Adela Cotul. 

 

 

         Director festival, 

        Prof. Grigore Cotul 


