
Premiile obținute la ediția a XXXV-a a  

Festivalul Internațional de Satiră și Umor „Mărul de Aur”, Bistrița, 2020: 

 

 

          Cerințe:  

• Tema „Mersul vremurilor”, câte trei epigrame la temă, inedite, nepublicate; 

• Temă liberă, câte trei epigrame la alegere, inedite, nepublicate; 

 

 

          Număr de participanți (epigramă): 43 

 

          Juriu:  

- Cornel UDREA – președinte  

- Virgil RAȚIU  

- Grigore CHITUL  

- Alexandru OLTEAN  

- Menuț MAXIMINIAN  

- Alexandru CĂȚCĂUAN – secretar  

 

 

          La secțiunea epigramă: 

• Premiul I: Gheorghe BÂLICI (Chișinău)  

• Premiul al II-lea: Vasile VAJOGA (Iași)  

• Premiul al III-lea: Laurențiu GHIȚĂ (București)  

• Mențiunea I: George EFTIMIE (Buzău)  

• Mențiunea a II-a: Nichi URSEI (Rm. Vâlcea)  

• Mențiunea a III-a: Janet NICĂ (Ostroveni)  

• Mențiunea a IV-a: Valentin DAVID (Orăștie)  

• Mențiunea a V-a: Alexandru ȚICLEA (București)  

• Mențiunea a V-a: Petru Ioan GÂRDA (Cluj Napoca)  

 

 

          La secțiunea proză: 

• Premiul I: Mirela GRIGORE (Rm. Sărat) 

• Premiul al II-lea: Corneliu ZEANĂ (București) 

• Premiul al III-lea: Călin-Ion TIȚA (Constanța) 

• Mențiunea I: Florentina-Loredana DALIAN (Slobozia) 

• Mențiunea a II-a: Marian RĂȚULESCU (Craiova) 

• Mențiunea a III-a: Petre Ioan Florin VASILESCU (Craiova) 

 

 

          La secțiunea volume publicate: 

• Premiul I: Lucian PERȚA (Vișeul de Sus), volumul AULEO, CE PLOAIE VINE DE LA 

CLUJ...! 

• Premiul al II-lea: Vasile LARCO (Iași), volumul NADA RÂSULUI și Florin ALEXANDRU 

(Făgăraș), volumul ȚAȚO, CE MAI FACE SHOPENHAUER? 

• Premiul al III-lea: Ionuț Daniel ȚUCĂ (Medgidia), volumul TUȘE RONDELISTICE 

• Premiul RIDERIO: Alexandru ȚICLEA (București), volumul ESEURI EXISTENȚIALE 

• Premiul ARS LONGA VITA BREVIS: Eugen ALBU (Cluj Napoca), volumul VIZITĂ 

MARE 

• Mențiunea I: Valentin DAVID (Orăștie) și Gheorghe GURĂU (Galați), volumul 

RONDELURI ÎNCRUCIȘATE 



• Mențiunea a II-a: Gavril MOISA (Cluj Napoca), volumul PIȘCĂTURI ȘI PUPĂTURI; 

Violeta PETRE (Constanța) și Valentin DAVID (Orăștie), volumul SĂ PLÂNGI ÎN 

HOHOTE DE RÂS 

• Mențiunea a III-a: Eugen DEUTSCH (Iași), volumul PRIN LABIRINTUL CUVINTELOR 

• Mențiunea a IV-a: Romeo CREȚU (Vaslui), volumul UN CAZ DE (DE)POSEDARE 

• Mențiunea a V-a: Sorin FINCHELSTEIN (Toronto), volumul EPIGRAME INCENDIARE 

 

 

 

Epigrame premiate: 

 

GHEORGHE BÂLICI: 

 

Descoperire 

La vârsta mea deja târzie, 

Când multe nu-mi mai sunt pe plac,  

Nu știu cu timpul ce să fac, 

Dar, uite, el cu mine știe... 

 

Lupta dintre generații 

Știind că viața are-un crez  

Și cel mai tânăr o să-nvingă,  

Sunt gata locul să-i cedez, 

Dar nu suport să mă împingă... 

 

Evoluție 

Copil fiind, ce mult am vrut  

S-ajung cândva cosmonaut,  

Iar azi, bătrân, mă mai încânt 

Cu mersul simplu pe pământ... 

 

Nedumeriri electorale 

O, Doamne, nu-ncetez măcar un pic  

S-admir cum tot făcut-ai din nimic, 

Iar noi votând, marcați de-aceleași ticuri,  

Dorim să facem totul din nimicuri... 

 

Vârsta a treia 

E vârsta plină de tandrețe,  

Când inima, la fel, iubește  

Și vrei să uiți de bătrânețe;  

Alzheimerul îți amintește... 

 

La moartea risipitorului  

Ajuns în iad, îi zise-un drac  

Pe-un ton nespus de elocvent: 

Bre, nu-i de-ajuns c-ai fost sărac,  

Azi dai cu totul faliment!... 

 



 

VASILE VAJOGA: 

 

Filosofie ancestrală 

Fraza asta o voi ține minte, 

Chiar de-o fi memoria să-mi storc:  

Timpul merge numai înainte  

Vremurile, uneori, se-ntorc... 

 

Bilanț prin vreme 

În viață-atunci când anii prind să cearnă,  

Gândindu-te că vremea e fugară, 

De ești bărbat, adaugi înc-o iarnă;  

De ești femeie, scazi o primăvară! 

 

Cogito 

Mi-aș aminti de vremea-aceea  

Când nu știam ce e femeia,  

Dar azi, c-o știu, fir-ar să fie,  

Prefer totala amnezie! 

 

Nu-s chitarist 

E bine să vă pun în gardă,  

Că tot ce zic nu e minciună: 

Am mai ciupit eu câte-o „coardă”  

Dar fără ca să-i cânt în strună! 

 

Bilanț 

Iubita-mi nu-i costisitoare,  

Încât pot afirma pe față: 

Nu m-a costat decât o floare  

Și... patruzeci de ani din viață! 

 

Metamorfoză politică 

Despre domnul deputat,  

Unii spun și-i dovedit,  

Că de-o vreme s-a-ncălat,  

Dar eu văd că s-a porcit! 

 

 

LAURENȚIU GHIȚĂ: 

 

 

Din trecut, spre viitor 

„La trecutu-ţi mare, mare viitor”,  

Recitam odată, foarte-ncrezător,  

Neglijând aspectul, foarte evident, 

Că,-ntre cele două, e-un prea mic prezent! 

 



Antinostalgică 

Milă mi-este de-acel popor  

Ce-şi fixează visu-n azimut  

Nu încrezător, spre viitor, 

Ci privind nostalgic spre trecut! 

 

Apud Eminescu 

Să caut sensul unei teme 

Ca „vreme trece, vreme vine”,  

E, pur şi simplu, pentru mine,  

Curată pierdere de vreme! 

 

Istorie naturală 

Saurieni sub formă de fosile 

N-am mai găsit de ani şi ani de zile,  

Ci doar în viaţă (şi în excedent),  

Sub formă de aleşi în Parlament. 

 

„Casting” 

La teatru, pentru scena Julietei,  

A fost o luptă foarte dificilă,  

Dar n-a luat actriţa rolul fetei, 

Căci a venit o alta, mai... c-o pilă! 

 

Eco-eminesciană  

Recompunem versuri pure  

Lângă-o buturugă-ciot: 

„Unde eşti, a mea pădure,  

Cu copiii tăi cu tot”? 

 

 

 

 

 

GEORGE EFTIMIE: 

 

Schimbare 

Vremea e-n schimbare peste tot în lume,  

Vântul bate tare recunosc și cei 

Ce fiind mai sceptici se țineau de glume,  

Doar jandarmul bate... ca de obicei! 

 

Alte vremuri 

Vremurile-s grele dar spre viitor  

Fetele aspiră și-n înghesuială 

Caută pe-acela care-n dormitor 

Le-mplinește visul... de căpătuială! 

 



Dăinuire 

Am traversat civilizații 

De piatră, bronz și fier ca semn  

C-am fost și noi ceva-ntre nații,  

Nu capete ca azi... de lemn! 

 

Investițiile străine 

Au venit , convingători,  

Foarte mulți investitori,  

Și-a crescut cu fermitate  

Sporul de natalitate! 

 

Măsuri guvernamentale de ridicare a nivelului de trai 

La ce măsuri au adoptat  

Când FMI le-a dat rețeta,  

Pe cei sărmani i-au ajutat 

Ca să-și mențină... silueta! 

 

Progresele medicinei 

Aleșii mei, - de șpagă, mită –  

Nu vor s-audă sau s-admită  

Spunând că e patologie, 

Azi s-au tratat... de alergie! 

 

 

 

 

 

NICHI URSEI: 

 

A venit primăvara 

Când iarna-și închide pleoapa,  

Eu lacrimi culeg în batistă,  

Căci vremea se scurge ca apa  

Și doar sărăcia persistă. 

 

Eu și politrucul în fața publicului 

În vremuri ce curg spre eresuri,  

Ca robi ai diverselor zodii, 

Eu, sigur, vorbi-voi în versuri,  

Pe când, politrucul... în dodii! 

 

Caragiale redivivus 

Văzând cum o duce românul  

Pe reci, mișcătoare nisipuri,  

Eu țip cât mă doare plămânul 

„Ce vremuri, musiu, ce prințipiuri”! 

 



Trăiesc într-o românie „nor-ma-lă” 

Observ, ca tot omul, cu fală,  

Chiar dacă nu sunt politruc,  

Că e România „nor-ma-lă”...  

Dar nu și acei ce-o conduc! 

 

Evoluție românească 

În evul murdar, deșănțat,  

Când toți „dirijorii”-s tehui,  

Românul atât a-nvățat: 

Să-și pună și poftele-n cui! 

 

Dezbateri politicianiste 

Vor naște o stare nocivă  

Și-ți lasă în suflet venin, 

Nu cei care sunt împotrivă,  

Cât cei ce mereu se abțin. 

 

 

 

 

 

NICĂ JANET: 

 

Destin aparte 

Tot cu ochii pe noroc,  

Nicidecum cu ei pe carte,  

Noi, românii, stând pe loc,  

Am ajuns, cred, prea departe! 

 

Paradox 

Într-un veșnic tămbălău,  

Noi o ducem, vede-oricine,  

Cu serviciul, foarte rău, 

Cu serviciile, bine! 

 

Igienă democratică 

Om fi noi proști, în vremi perfide,  

Dar, lucru tare-adevărat, 

Spălați pe creier, de partide,  

Noi suntem un popor... curat! 

 

Politicianul 

Își bate soața des, spontan,  

Chiar dacă nu l-a înșelat,  

Dar el, ca politician, 

O bate-n mod... anticipat! 

 



Prevenire 

Vecina, pentru care ard,  

Cum virusul colindă glia,  

Și-a pus fotografia-n gard 

Să-i pup, de-acum, fotografia. 

 

De ziua clătitelor 

Acest guvern, ce tot promite  

Că face bine orișicui, 

Chiar dacă azi ne dă clătite,  

E vai de cozonacul lui! 

 

 

 

 

 

VALENTIN DAVID: 

 

Mersul vremurilor  

Mersul vremii-i mai sărac,  

Lumea-i mai neroadă: 

Avansăm precum un rac...  

Cu-n covrig în coadă! 

 

Iluzie optică 

Cum merge vremea în prezent,  

Ne paște-o perspectivă sumbră:  

Un om e-atât de transparent,  

Că pe pământ nu lasă umbră! 

 

Circ politic 

Metehnele se inversează,  

Și scara e universală: 

Sunt animale ce dresează,  

Cu biciul, publicul din sală! 

 
Indivizibilitate 

Constat luând minciuna în răspăr  

Și lumea încercând s-o înțeleg,  

Că două jumătăți de adevăr, 

Nicicând n-or să formeze un întreg! 

 
Zodia balanței 

Vrând de clocot să ne fiarbă,  

În al anilor tumult, 

Azi, Justiția cea oarbă 

Stă în cumpănă prea mult! 

 



Aviara poetului 

Zilnic, biciuindu-și zelul,  

Bardu-și adâncește rana  

Căci compune la nivelul  

Gâștei, care i-a dat pana! 

 

 

 

 

ALEXANDRU ȚICLEA: 

 

Constatare I 

Vremurile ne-înconjoară,  

Grijile ne-împresoară, 

În politică se minte,  

Gloata crede în... cuvinte. 

 

Constatare II 

Azi, în vremuri ce sunt noi,  

Coate-goale-s peste tot,  

Dar de-ale țării nevoi 

Pe cei mari îi... doare-n cot! 

 

Sărmanul 

Vremea vine, vremea trece,  

Iar sărmanul... sărăcește. 

Ar vrea pară mălăiață  

În gura lui... nătăfleață? 

 

Asemănări și deosebiri 

Medicii și avocații 

Se aseamănă ca frații.  

Jefuiesc, spun într-o doară.  

Primii... mai ne și-omoară. 

 

Plagiatorului 

Un postulat îi amintim  

Și moralmente îl rostim:  

Nu se poate defel zbura 

...Cu aripile altuia! 

 

Sinceritate 

Recunoaște că e prost, 

Să-l combatem n-are rost.  

Mai bine-l lăsăm așa, 

În... sinceritatea sa! 

 

 



PETRU IOAN GÂRDA: 

 

Climă rebelă 

E o vorbă înțeleaptă  

Și-o repet la o adică: 

Dacă vremea nu se-ndreaptă,  

Vremurile se complică. 

 

Sector reprezentativ 

Situația-i albastră, 

Că, în toate genurile,  

Treburile-n țara noastră  

Merg așa... ca trenurile. 

 

Caz de ghinion 

Când seamănă prin țară frică,  

Având puterea de-a zdrobi,  

Tornada rupe și ridică, 

Dar nu pe cine-ar trebui... 

 

Accident cu victime 

Avusese șansa vieții  

Și, cum fuse vinovat, 

L-au descarcerat băieții  

Spre a fi încarcerat. 

 

Reflecție pe acoperiș 

Pe soacre lumea le vorbește  

De rău, în mod justificat, 

Cu o excepție, firește: 

A mea e bună... de-aruncat! 

 

Schimbări prin alegeri? 

Când vrem în bine a schimba  

Ceva și rău-a șterge, 

Noi spunem: „nu mai merge-așa!”...  

Și uite că mai merge. 

 

 

 


