
UNIUNEA EPIGRAMIȘTILOR DIN ROMÂNIA 

PRIMĂRIA, CONSILIUL LOCAL ŞI CENTRUL CULTURAL-SOCIAL VIŞEU DE SUS 

DESPĂRŢĂMÂNTUL VIŞEU-IZA AL ASTREI 

CENACLUL DE UMOR PUPĂZA 

 

Organizează 

 

în perioada 29-30 aprilie 2022 

cea de-a XX-a ediţie  

a 

Festivalului Naţional de Satiră şi Umor 

ZÂMBETE ÎN PRIER 

 

      Cu această ocazie se vor întâmpla următoarele concursuri: 

 

I. CONCURS DE EPIGRAME CU TEMELE: 

 

• ”Azi Stan, mâine căpitan” – 2 epigrame 

• ”Mediu” - 2 epigrame. Cuvântul ales nu este obligatoriu să fie folosit în rimă, dar este 

obligatoriu să fie inclus în catren. 

 

II. CONCURS DE PARODIE 

     Concurenţii vor pritoci o parodie la următoarea poezie: 

 

Ion Pillat 

Odaia bunicului 

 

Nu s-a clintit nimica şi recunosc iatacul 

Bunicului pe care, viu, nu l-am cunoscut. 

Rămase patu-i simplu şi azi nedesfăcut, 

Şi ceasul lui pe masă, şi-a mai păstrat tic-tacul. 

 

Văd rochia bunicii cu şal şi malacov, 

Văd uniforma veche de "ofiţir" la modă 

Pe când era el Junker – demult – sub Ghica-Vodă 

Când mai mergeau boierii în butcă la Braşov. 

 

Şi lângă băţu-i rustic, tăiat în lemn de vie, 

Văd putina lui unde lua băi de foi de nuc. 

A scârţâit o uşă... un pas... şi-aştept năuc 



Să intre-aci bunicul dus numai până-n vie. 

 

Un ronţăit de şoareci sau ceasul mă trezi? 

Ecou îşi fac, în taină, ca rimele poemii... 

Şi ceasul vechi tot bate, tic-tic, la poarta vremii, 

Şi şoricelul roade trecutul zi cu zi. 

 

 Pentru o mai eficientă valorificare, vă rugăm să redactaţi şi să trimiteţi parodia pe aceeaşi 

pagină cu poezia (stânga-poezia, dreapta-parodia).  

 

III.  CONCURS DE GAZEL UMORISTIC  

• Un gazel cu tema:  „Despre pensionare” 

 Organizatorii au introdus în concurs această secțiune în speranța revalorificării în 

perspectivă umoristică a acestei specii cu formă fixă a poeziei (de preferat maniera coșbuciană a 

speciei). 

 

 

 Lucrările vor fi trimise în format electronic, pe adresa de mail: muzeuviseu@yahoo.com, 

cu specificaţia: „Pentru concursul de epigrame/parodie/gazel”. Materialul va fi scris într-un 

document word atașat mail-ului, iar în corpul mail-ului se vor menționa: motto, identitatea 

autorului, adresa şi datele de contact. 

 La concurs pot participa epigramişti de pretutindeni, membri sau nu ai Uniunii  

Epigramiştilor din România. 

 

 

IV.  CONCURS  DE  VOLUME 

 Pot participa volumele de umor (epigrame, fabule, proză scurtă, parodii, sonete, 

antologii), tipărite în perioada aprilie 2021 - martie 2022. 

Lucrările vor fi trimise în două exemplare până cel târziu în data de 15 martie 2022 pe 

adresa Muzeul de Istorie și Etnografie, str. Libertăţii, nr.7, Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, cod 

435700, cu specificaţia:„Pentru concursul de volum”. Lucrările destinate concursului nu se  

restituie, ele  intrând în fondul de carte al Centrului Cultural-Social. 

  

 Concurenţii pot participa la toate secţiunile concursului, fără restricţii! 

 Laureaţii vor fi anunţaţi telefonic sau prin e-mail, iar festivitatea de premiere se va 

organiza on-line sau în format fizic, în funcție de situația epidemiologică de la acea dată. 

 Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0741099253 – Lucian Perța, 

0745631787- Iuliu Copândean. 

mailto:muzeuviseu@yahoo.com


 Vă rugăm să popularizaţi invitaţia în rândul tuturor membrilor cenaclului 

dumneavoastră.Vă mulţumim! 

La mulți ani cu sănătate, 

Să vă dea Domnul tot ce doriți, 

S-aveți idei inspirate 

Și la Vișeu să vă gândiți! 

 

Directorul festivalului,                            Preşedintele juriului, 

Anuţa Pop         Lucian Perţa 


