
Premiul special pentru madrigal: Laurenţiu Ghiţă 
 

Tangoul argentinian la Plopeni 

Din Argentina, în Plopeni, 

Cânta cu patos, un “gaucho”: 

-Patroanei BES, dragi cetăţeni, 

Îi dedicăm: “BESame mucho”! 

 

Premiile pentru epigramă: 

 

Marele premiu: Nichi Ursei 

1. Tema: Fructele... mândriei 

TUTTI FRUTI 

O viaţă cei doi s-au iubit 

Dar astăzi dau vamă prostiei: 

Ea muşcă din fructul oprit, 

El pierde tot fructul mândriei! 

 

COMPASIUNE 

Deplâng pe bărbatul acel 

Cu-o soaţă de muscă mai rea; 

Din fructul mândriei la el, 

Rămâne un soi de peltea! 

 

 

2. Tema: Garduri şi vopsele 

,,CINE SARE GARDURI MULTE...” 

La garduri ce zilnic apar, 

Vopsite în veselul ton, 

E musai să fie şi-un par 

Ce-ţi poartă, ades, ghinion… 

 



VIOLENŢĂ DOMESTICĂ 

N-ascund adevărul sub fard, 

Dar ea se purta ca o ţaţă 

Şi dând-o cu capul de gard 

Vopseaua-i sări… de pe faţă. 

 

Premiul I: Nicolae Bunduri 

Tema 1: “Fructele mândriei” 

FRUCTELE PREFERATE 

Românul – pe întinsul gliei – 

Crescut în spirit strămoşesc, 

Iubeşte fructele mândriei 

(De prune nici nu mai vorbesc) 

COPIII, FRUCTELE MÂNDRIEI 

Pe tot cuprinsul României, 

Cu-o dragoste ce-ţi dă fiori, 

Copiii-s fructele mândriei... 

Dar nu când sunt făcuţi din flori. 

 

Tema 2: „Garduri şi vopsele” 

OPULENŢA ALEŞILOR 

Aleşilor – azi pe „felii”, 

Le tragem cu drag, la castele, 

Şi garduri vopsite, dar şi... 

Ce scriu vagabonzii pe ele. 

 

SOŢIEI MELE 

Ca orişicare din femei, 

Soţia-i toată numai farduri; 

Vopseaua de pe faţa ei, 

Ajunge pentru şapte garduri! 



Premiul al II-lea: Petru Ioan Gârda 

 

Fructele... mândriei 

LA NUDIȘTI 

La Costinești, iubita mea, 

În cea mai călduroasă lună, 

Ce fructe mândre mi-arăta! 

Ce mere, Doamne! Și ce prună! 

CONSTATAREA UNUI EUROSCEPTIC 

Am investit, “așa se cade”, 

Să netezim spre Vest cărarea, 

Dar când e vorba despre roade... 

Ne roade numai indignarea. 

 

Garduri și vopsele 

OU SONT LE VIGNOBLES D'ANTAN? 

Eram exportatori notorii, 

Prin "garduri" UE, aurii, 

Dar am intrat, visând la glorii 

Și-apoi am fost mâncați... de vii. 

 

CERERE ÎN CĂSĂTORIE 

Am intrat la ei în vatră, 

Căci tradiția e sacră; 

Dinafară - gard din piatră, 

Înăuntru… mama soacră! 

 

 

 



Premiul al III-lea: Grigore Cotul 

 

TEMA 1: „Fructele... mândriei” 

FRUCTUL MÂNDRIEI 

E mândru că s-a însurat 

Și fericit cum altul nu-i, 

Că ea va naște un băiat 

Ce s-ar putea să fie-al lui. 

LIPSA FRUCTULUI MÂNDRIEI 

Destul de multă lume-l știe, 

Că-i filantrop, inteligent... 

De-avea și-o doză de mândrie, 

N-ar fi ajuns în parlament. 

TEMA 2: „Garduri și vopsele” 

GINERE MODEL 

Pe mama soacră o iubesc, 

Mă duc la ea c-un trandafir, 

Și-atunci când merg îi și vopsesc 

Gărduțul de la cimitir. 

„ATENȚIE, PROASPĂT VOPSIT!” 

Pitiți la gard, prin rarele-i zăbrele, 

Ne sărutam ca niște porumbei... 

Mai am și-acuma urme de vopsele 

Pe unde-a dat c-o șipcă soțul ei. 

 

 

 

 

 

 



 

Menţiune I: Nică Janet 

 

1.Tema: Fructele…mândriei 

PRILEJ DE MÂNDRIE 

Vecinul meu trăiește grea năpastă, 

Căci e bătut de soacră și nevastă; 

Deși nevasta mi-i destul de acră, 

Eu iau bătaie numai de la soacră! 

 

MATURIZARE 

Cum, la concursuri, premiile-s ”ioc” 

Și n-am, ca unii, mai cu moț, noroc, 

Maturizat, în fine, mă dezmierd 

Și-s mândru-acum, că reușesc… să pierd! 

 

2. Tema: Garduri și vopsele 

LA AFIȘELE ELECTORALE 

Porcii grași, cu părul creț, 

Cu obrajii plini de farduri, 

Evadară din coteț 

Și-i vedem, acum, pe garduri! 

 

VOPSEA DEMOCRATICĂ 

Rugina vechiului sistem 

Noi am vopsit-o-ades, cu știre, 

De-aceea, permanent, avem 

Rugină…sub acoperire! 

 

 



Menţiune II: Florin Rotaru 

 

 

Tema Fructele... mândriei 

Productivitate 

Mândruța mea, frumos altoi, 

La fel ca pomii roditori, 

Produce fructele de soi 

(Vreo două le-a făcut din flori). 

Efectele mândriei 

Ca gospodină ce-și lucrează glia, 

Vecina mea, frumoasă dar fudulă, 

A cultivat de când o știu mândria 

Și s-a culcat o viață nesătulă... 

 

 

Tema Garduri și vopsele 

Soluție de criză 

Vecinul meu, un tip deosebit 

Și-a tatuat organul din dotare, 

Că și pe-un gard mai vechi și șubrezit 

Vopseaua e ce-l ține in picioare. 

Meșteșug 

Când vecina m-a rugat 

S-o ajut, mi-am pus obrazul: 

Gardul nu i-am reparat, 

I-am lărgit, în schimb, pârleazul. 

 

 

 

 

 

 



 

Menţiune III: Vasile Larco 

 

1. Tema: ,,Fructele… mândriei” 

 

COMPORTAMENT 

Mândria este-unvechi sindrom 

Ce-l face, des, pe om neom, 

Iar fructele-i îmbietoare 

Ajung la cei ce n-au valoare. 

 

După un refuz de internare la Gastroenterologie 

Toate roadele câmpiei 

Sănătăţii bine fac, 

Numai fructele mândriei 

Greu se lasă la stomac! 

 

2. Tema: ,,Garduri şi vopsele! 

RECLAMĂ 

Vorba asta, spun cinstit, 

Circulă prin lumea toată: 

Gardul care nu-i vopsit 

E ca diva nefardată! 

 

MASCĂ PROTECTOARE 

Aşa-i în lumea asta, orişiunde, 

Pe ale meseriei paliere: 

Vopseaua gardului defecte-ascunde, 

La fel ca un posac a lui părere. 

 


