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a) Secțiunea EPIGRAMĂ 

 

Premiul  I: 

Nichi Ursei (Râmnicu Vâlcea) 

 

Replică la aforismul lui Tudor Mușatescu 

Atent la cuvintele-ți grele, 

Cu lacrimi îți spun dacă vrei, 

Că-n barbă or fi ale mele, 

Da-s trase de păr ale ei! 

 

Casnică 

În barbă-mi curg lacrimi ca-n iaz 

Cu soața când am controverse, 

Dar plânge și ea de necaz 

Că lacrimi nu poate să verse. 

 

Petre Ioan Gârda (Cluj-Napoca) 

 

Soție ingrată 

A plâns cu lacrimi mari, amare 

Și plâng și eu, dar mă ascund, 

Să-i cumpăr cizmele cu care 

Mi-a dat apoi picioare-n fund. 

 

Cu bărbi… 

Că lacrimile-i curg ades 

De se înmoaie glia, 

E lucru lesne de-nțeles: 

Îi pune bărbi soția. 



Premiul al II-lea 

 

Gheorghe Bâlici (Chișinău) 

 

Angajată și soție modernă 

Se plânge de salariu mic 

Și bossul îi dă bani în plic; 

Cu soțul în iatac, frumoasă, 

De altă sumă plânge-acasă… 

 

Declarația pensionarului 

Plângeam – îți amintești, iubire – 

De nu veneai la întâlnire? 

Și-acuma plâng, mimând plăceri, 

Când vii, un rendez-vous să-mi ceri… 

 

Gheorghe Eftimie 

 

Riscuri 

De-acest golan și zurbagiu din sat 

S-a-ndrăgostit lulea, ca într-o vrajă 

Și l-a luat, desigur, de bărbat, 

Acum se plânge…că o ia „pe coajă”! 

 

Capricii 

Femeile își mai înfrâng 

O lacrimă din vanitate, 

Dar și bărbații-adesea plâng 

De-un dor nespus…de libertate! 

 

Petre Ioan Florin Vasilescu (Craiova) 

 

Viața bate filmul 

Bărbatul Putin, dur, chiar drastic, 

Sfidând covizi, blesteme, patimi, 

Prezintă lumii-n chip bombastic 

Cum…Moscova nu crede-n lacrimi! 

 

Și bărbații plâng câteodată… 

Când soața sa, cu lacrimi vederate, 

L-a prins în pat c-o fufă – infidel –  

Schelălăia, dorind să îi arate 

Că nu e el…ci dragul lor cățel! 



Premiul al III-lea 

 

Ion Moraru (Independența, Galați)  

 

Unor bărbați politicieni 

Viața-n tihnă s-o parcurgă, 

Nu bocesc la vreun necaz… 

Lacrima pe ce să curgă, 

Dacă dânșii n-au obraz?! 

 

Lacrimile femeii 

Că acestea au un scop, 

Nu e nicio îndoială: 

Totdeauna curg potop 

La o plângere penală! 

 

Stelică Romaniuc (Ploiești) 

 

La înmormântarea socrului 

L-a plâns soția mea pe drum  

Cu lacrimi ce-i curgeau șuvoi, 

Iar eu vărs lacrimi și acum, 

Că soacra s-a mutat la noi. 

 

Panaceu  

Nu rezolvă niciodată 

O problemă delicată, 

Cum o fac de obicei, 

Lacrimile la femei. 

 

Grigore Marian Dobreanu (Târgu-Jiu) 

 

Bărbăție  

De la lege nu m-abat, 

N-o bat să-i rup oasele, 

Dar i-arăt că sunt bărbat 

Și…nu mai spăl vasele. 

 

Tinerii de azi 

Veniți cu fetele mănunchi 

La teatru, ori la expoziții, 

Cu pantaloni rupți la genunchi… 

Chiar nu mai știți alte poziții? 



 Mihai Haivas(Iași) 

 

Nu vreau să se creadă că sunt misogin, 

Vorbind despre lacrimi, când asta susțin: 

Chiar sincere par la bărbatul „cu stil”, 

Pe când la femeie-s doar…„de crocodil”. 

 

Opinia unei femei despre noblețea masculină 

Cu toate c-am avut și grele zile, 

A fost frumos, chiar când negam că-i bine: 

Căci ea n-a râs de lacrimile-mi „pile”, 

Ci doar de cele stoarse pentru mine. 

  

Mențiune 

 

Grigore Chitul (Bistrița) 

 

Când s-a-ntors bărbatul beat, odată, 

Și i-a dat nevasta trei scatoalce, 

El s-a plâns de-o coastă fisurată, 

Ea – că n-a mai apucat să-l toace! 

 

Cavalerismul și libertinismul 

Cu soțu-n gând plângea domnița, 

Tot așteptându-l în cetate, 

Atunci când nu-și găsea cheița 

Centurii ei de castitate. 

 

 

 

b) Secțiunea MADRIGAL 

 

 

Premiul I 

 

Vasile Vajoga (Iași) 

 

Câmpulung Muscel și Câmpulung Moldovenesc –  destine paralele 

După niște juste-opinii 

Se mândresc – urmând firescu’ – 

Cei din Nord cu Mușatinii, 

Cei din Sud, cu Mușatescu! 

 



Nicușor Constantinescu (București) 

 

Un fel de madrigal 

Drumul către Câmpulung 

Nu e greu, nu-i nici prea lung 

Pentru cei ce pot și vor 

Să se-ntreacă în umor. 

 

Vasile Larco (Iași) 

 

Orașului Câmpulung Muscel 

Cel Sfânt i-a dat ciment și oameni buni, 

Prin munca lor ei săvârșesc minuni, 

Ca nimeni să nu fie-n urbe trist, 

I-a dat pe Mușatescu, umorist! 

 

Premiul al II-lea 

 

Mihai Sălcuțan (Buzău) 

 

Melancolie 

De Câmpulung acum mi-e dor, 

De-al său, scuzați, vă rog, Pardon, 

De-al Mușatescului umor 

Și de Merci,  ce-a fost bonton! 

 

Vasile Vulpașu (Strehaia) 

 

Câmpulung, oraș de vis 

Câmpulung, pe hartă, ca reper, 

Are astăzi, sigur, o alură 

De oraș integru și prosper, 

Da-i și fruntea țării în cultură. 

 

Eugen Albu (Cluj Napoca) 

 

Omagiu orașului Câmpulung Muscel 

Cum ai putea să nu iubești 

Orașul Câmpulung Muscel, 

Simbolul Țării Românești 

Fiind identificat cu el?! 

 

 



Premiul al III-lea 

 

Vasile Till Blidaru (Buzău) 

 

Câmpulung Muscel  

Întâia noastră capitală 

E azi oraș cu musceleni, 

Că n-a dorit îngrămădeală 

Nici târg cu politicieni! 

 

Vasile Manole (Galați) 

 

Câmpulung 

Prima capitală-a țării  

Apărată strașnic de Carpați, 

E din zorii-neatârnării 

Un izvor de oameni luminați. 

 

Mențiune 

 

Viorica Găinariu   

 

Umoriștilor maestrului Tudor Mușatescu 

Aici e-n Câmpulung firescu’ 

Și-n veci rămân admirator, 

Vestit rămâne Mușatescu 

În : „…Vals”, mereu și în umor. 

 

Gavril Moisa (Cluj Napoca) 

 

Câmpulung  

Că-i un oraș și vechi și mare 

Este știut de toată lumea 

Dar MUȘATESCU, prin valoare 

Îi crește mult dimensiunea. 

 

 

Notă: Au fost sancționate  greșelile de orice tip și absența madrigalului. 

Organizatorii mulțumesc tuturor participanților la festival.  

  


