
Premiile obținute la ediția I-a  

a Proiectului Cultural: EPIGRAMA-i la COVASNA, 2020: 

           

Cerințe:  

• Tema „Mocani și... mocănițe”, trei epigrame;  

• Temă liberă, o epigramă.  

 

          Număr de participanți: 28 

 

          Juriu:  

- George CORBU  

- Laurențiu GHIȚĂ  

- Nicolae BUNDURI  

 

          La secțiunea epigramă: 

• Locul I: Florin ROTARU (Buzău)  

• Locul II: Ion MORARU (Galați)  

• Locul III: Mihai MOLEȘAG (Tulcea)  

• Locul IV: George EFTIMIE (Buzău)  

• Locul V: Eugen ALBU (Cluj Napoca)  

• Locul VI: Gavril NECIU (Cluj NAPOCA)  

• Locul VII: Janet NICĂ (Ostroveni)  

• Locul VIII: Mirela GRIGORE (Rm. Sărat)  



Florin ROTARU 

 

La plimbare cu „mocănița” 

Îndrăgostit de aventură, 

Îmi place mocănița asta 

Și mai c-aș da cu ea o tură... 

Dar dacă m-o afla nevasta?! 

 

După ani și ani... 

Mocanul Nae liniște nu are, 

Că mocănița-l duce spre ruină: 

Cam pufăie și urlă, semne clare 

C-ar fi nițel „sărită” de pe șină. 

 

 

Probleme 

De la un timp mecanicul se-agită,  

C-a auzit prin urbe un ecou: 

Pe mocănița sa cea îndrăgită, 

O tot conduce altul la „depou”. 

 

 

Unuia care practică Yoga pentru controlul agresivității 

E bună terapia asta, 

Efectele-i sunt foarte faste, 

Chiar ieri l-a supărat nevasta 

Și nu i-a rupt decât trei coaste. 



 

 

Ion MORARU 

 

 

Noi și mocanii 

 

Am păstrat, c-așa-i firesc, 

De la dânșii, pân’ la  urmă, 

Obiceiul strămoșesc 

De-a ne comporta ca... turmă! 

 

 

Dărnicia mocanului 

 

Tu livrezi, de când exiști,, 

Piei de oaie permanent 

Pentru lupii moraliști 

Din Guvern și Parlament! 

 

 

Mocănița și turiștii 

 

Mocănița cea vetustă 

Are linia îngustă 

Iar turiștii, de îndată, 

Urcă-n ea ...s-o facă lată! 

 

 

Coronavirus 

E-un virus sadic, bată-l vina, 

Adus, ca și-altele, din China 

Dar, dintre lucrurile toate, 

E singurul...de calitate! 

 



Mihai MOLEȘAG 

 

MOCĂNIȚA 

Pe Mocănița asta tuciurie 

E lesne s-o descriu într-un catren 

Căci de departe pare-o jucărie 

Iar de aproape  pare - aproape tren . 

 

 

UNUI MOCAN, LA PETRECERE 

Își admiră lung băcița, 

Ce, din tainice imbolduri, 

Mai ceva ca Mocănița, 

Pufăie și dă din șolduri ! 

 

 

MOCĂNIȚEI 

Auzind că mergi pe lemne 

Începură gurile : 

Trenul ăsta mic, pesemne, 

Ne-a distrus pădurile  !! 

 

 

*** 

Omul cât trăiește-n lume, 

Mohorât sau pus pe glume, 

Crede-n Dumnezeu, săracul, 

După ce a dat de dracul 

 



George EFTIMIE 

 

Istorie  

Aveau și covăsnenii mocăniță 

Ce prin pădure mândră pufăia, 

Acuma-i la depou, e ferfeniță, 

Că cică mult prea des... se mocăia! 

 

Mocanii  

Stau cu oile la munte 

Peisaju-i ca-n povești, 

Lupii știu cum să-i înfrunte 

Chiar de sunt... din București! 

 

Concurență  

Mocanu-i dârz, conduce-o stână 

Cu braț de fier, c-așa se face, 

Dar tot nu iese brânza bună 

De nu-i mocanca... mai tenace! 

 

Eficientizare  

Reformele în viața socială 

Se fac de mult cum scrie-ntr-un papirus 

Dar niciodată fără cheltuială...  

Și-așa a apărut... coronavirus! 

 



Eugen ALBU 

 

MOȚU' LA ORAȘ 

Umblă moțu' legănat, 

Cu rindelele-n desagă, 

Tot strigând că pune doagă 

Domnilor cu cap pătrat. 

 

 

MÂNDRA MEA E MOCĂNIȚĂ 

Mi-am dus mândra cu mașina 

Pân' la muntele Găina, 

Dar ne-am tot oprit din cale 

După ce-am ajuns la poale. 

 

 

MÂNDRĂ DRAGĂ 

Mândra mea de la Câmpeni 

Face focu' cu coceni 

Și m-așteaptă cu căldură, 

Dar nu-n casă, că în șură. 

 

 

LATINITATE 2020 

Italienii, frați cu noi, 

Știindu-ne popor mai mic, 

Ne dau și hoții înapoi, 

Dar nu pretind la schimb nimic. 

 



Gavril NECIU 

 

Viața  oamenilor de la  munte 

Mocanii-nghit în sec amarul,  

Chiar umilința, traiul greu, 

Dar când li s-a umplut paharul 

Să te fereasca Dumnezeu ! 

 

 

Sate mocănești 

Până înconjoară-un sat 

Lângă muntele Găina, 

Mocanul și-a terminat 

Pita, ceapa și slănina ! 

 

 

Mirifică 

Când te plimbi cu Mocănița 

Pe Vaser, vale de vis 

Și te-ncinge mocanița 

Zici că ești în Paradis ! 

 

 

Mijloace în lupta cu Covid-ul 

Pentru a-și atinge scopul 

În război, primii-au dat tonul, 

Medicii cu stetoscopul, 

Polițiștii cu bastonul ! 

 

 



Janet NICĂ 

 

 

UNUI MOCAN 

E bădăran, de bunăseamă, 

Și cu limbajul fistichiu, 

Dar nu pot să-l înjur de mamă, 

Căci e mocan, din tată-n fiu! 

 

 

SEMANTICĂ BIZARĂ 

”Mocănița”, ca idee, 

După nume, după gen, 

Eu știam că e femeie, 

Dar aflai că e…un tren! 

 

 

ALE TINEREȚII VALURI… 

Cu-o mocăniță, domnișoară, 

Eu m-am plimbat pe sub goruni: 

Cu dânsa m-am culcat o seară 

Și m-am trezit… la nouă luni! 

 

 

OMONIMIE BUCLUCAȘĂ 

Eu și vecinu-ntr-adevăr, 

Stăm bine, când vorbim de…păr: 

Al meu, pe cap, vâlvoi, grămadă, 

Al lui, acolo… în livadă! 

 



Mirela GRIGORE 

 

 „Mocănița” monument istoric  

În țară totul ține de retoric, 

Vedem concret și vreau ca să se știe,                            

Doar mocănița-i monument istoric, 

Iar capii... monumente de prostie. 

 

 

Diviziunea muncii 

Se-ntâmplă  asta de mulți ani             

Și muncile sunt tot mai dure; 

Muncesc mocanii toți pe bani, 

Muncește statul... să li-i fure. 

 

 

Fiecare cu treaba lui 

Îmi plimb soția des cu-o mocăniță, 

Iar când îmi pică-n brațe, nu zic pâs,                     

Că treaba asta este...  doar o fiță, 

Iar eu, cu ,,treaba mea...”, mă fac de râs. 

 

 

Stare de necesitate la bloc 

Un ins, sătul de-atâta izolare,  

Urla pe scară ca un leu turbat,                              

Când un vecin, așa din întâmplare, 

L-a prins... chiar la nevastă-sa în pat. 

 


