FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE UMOR URZICENI – 2020
(”REVELIONUL CARICATURIȘTILOR”)
REZULTATELE CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE EPIGRAMĂ – URZICENI -2020
1. Premiul I – ex-aequo
- Nicolae Bunduri – Brașov (Brașov) -7,90
-Florin Rotaru – Buzău(Buzău)- 7,90
2. Premiul al II-lea – Florian Abel - Valea Măcrisului (Ialomița) – 7,72
3. Premiul al III-lea – Grigore Chitul – Bistrița (Bistrița- Năsaud) – 7,62
4. Stelică Romaniuc – Ploiești (Prahova)– 7,60
5. Ion Moraru – Independența (Galați) – 7,58
6. Marian Grigore Dobreanu – Târgu Jiu (Gorj) – 7,53
7. George Eftimie – Buzău (Buzău) – 7,53
8. Petru Ioan Garda – Cluj-Napoca(Cluj) – 7,48
9. Gheorghe Cireap - Cluj –Napoca (Cluj) - 7,47
10. Sorin Finchelstein – Toronto (CANADA) – 7,17
Participanți: 33
JURIUL:
Vasile Larco (Iași) – Președinte
Gheorghe Bâlici (Chișinău) – Membru
Laurențiu Ghiță (Ploiești) – Membru
Nicolae Petrache (Urziceni) – Membru (Organizator)

Premiul I - Nicolae BUNDURI
Tema: Asimptomatici cu şi fără pandemie
...
1 Parlamentarii asimptomatici
Românii noştri, cam apatici,
Pe demnitarii renumiţi,
Îi pot numi asimptomatici
(Că sunt de-a dreptul...nesimţiţi).

2 În pandemie
Cu pandemia asta-n toi,
Asimptomatic sunt, fireşte,
Dar vine soacra pe la noi
Şi simt cum febra brusc îmi creşte.
...
3 Deocamdată sunt asimptomatic
Cu covidu-n Europa,
Am aflat şi eu misterul:
N-am să fac ce zice popa,
Nici ce face Premierul!
…
4 Imunitate parlamentară
Parlamentarii noştri – buni,
Pe lângă alte utopii,
La pandemie sunt imuni…
Dar la hoţie şi mai şi.
...
5 Soacra asimptomatică
În vremea asta, tare grea,
Cu pandemia cea acută,
Când iese-n stradă soacra mea,
Covizii speriaţi...strănută.
...
Tema: URZICENI
...
La Urziceni
Mi-a plăcut - scuzaţi-mi fiţa,
Urziceniul într-o toamnă,
Când eram pe Ialomiţa
(Ialomiţa e o doamnă).
Teme libere
1 La şcoli, pe timp de pandemie,
şi educaţia sexuală se face on line
Cum şi ora sexuală
E on line, la modul practic,
Numai profa e la şcoală
(Ca material didactic).
...

2 Declaraţia unui professor
Profesor eu am fost, o viaţă,
Prin şcolile din Ferentari
Şi-am stat cu catalogu-n faţă...
Ca să mă apăr de şcolari!
…
3 La medic
Un medic ce vorbea pe şleau,
Văzându-mă puţin confuz,
Mă întrebase dacă beau...
Şi n-am putut să îl refuz.
...
4 La tribunal, după accident
În trafic eu am fost lovit,
De şeful mare, pe la spate,
Dar la proces s-a stabilit,
C-am fost lovit de nulitate

Premiul I - Florin ROTARU
Tema: Asimptomatici într-o Românie cu și fără pandemie
Riscuri pe vreme de pandemie
Mi-e teamă de calamități,
Și, sincer, sunt îngrijorat,
Am grave comorbidități:
De patru luni sunt însurat.
Vremuri de pandemie
A fost un an de-a dreptul anormal
Ce ne-a înfipt în inimă un cui,
S-a consumat la spirt medicinal
Cam cat se bea-ntr-o lună la Vaslui.
Perpetuarea tradițiilor
De sărbători, organizat,
Și, de permite sanepidul,
O să pornim la colindat
Cu Plugușorul, cu Covidul...

Partaj în pandemie
M-a prins nevasta cu vecina
Și la divorț mă bagă-n boală,
Că-mi ia și casa, și mașina
Și-o să mă lase-n... masca goală.
Apa și săpunul, principalul mijloc de combatere a Covid 19
Nu stau ca blegul să contemplu,
Eu de specialiști ascult
Și iau Guvernul drept exemplu,
Că s-a spălat pe mâini demult.
Tema liberă
Riscul purtatului măștii
Nu am știut că e nevasta mea
Și-am invitat-o-n târg la o cafea,
Dar am avut noroc - fiind mascat,
Nu m-a recunoscut... și-a acceptat.
De-ale pandemiei
Stau închis de-o lună-n casă,
Liniștit și împăcat,
Soacra urlă, dar nu-mi pasă...
Oare m-am imunizat?
Zoon politikon
Mă uit adesea la televizor
Și-l urmăresc pe domnul senator
Convins fiind de spiritul meu critic,
Că omul e un animal... politic.
Niciodată să nu spui niciodată
În viață m-am lovit de toate,
Nimica nu-mi mergea prea bine,
Mai rău credeam că nu se poate...
Și-apoi te-am cunoscut pe tine.

Tema: o epigramă care să conțină cuvântul „Urziceni”
Fantezie
Aș mai avea un singur dor,
Vorbind de politicieni,
Să văd și eu un senator
În fundul gol... prin Urziceni.
Premiul al II-lea - Florian ABEL
Tema: "Asimptomatici, într-o Românie cu și fără pandemie"
Efecte covidice
Asimptomatica-mi soție
Afirmă, fără de sfială,
Că sigur este pandemie:
Nici nu mai simte când mă-nşeală.
Mai bine
Mai bine e (deși-i dramatic)
Covidu-n mine de-i găsit,
Că pot să mor asmptomatic
Şi n-am habar de ce-am murit.
Ei şi?
Acest covid distrugător
Nu îmi trezește interese,
E drept, prea tânăr sunt să mor,
Dar prea sărac să îmi mai pese.
Efect etern
Se zice că, de ești pragmatic,
În funcții mari, te pierzi cu firea
Şi că devii asimptomatic
De nu-ți mai simți nici nesimțirea.
Sunt bine!
Covidul n-a găsit o cale
Să intre-n mine, sigur ştiu:
Privesc la ştiri electorale
Şi simt mirosul cafeniu.

***
Compensație
În Urziceni nu e metrou,
N-aterizează avioane,
Nu s-a născut vreun erou,
Dar au niște Revelioane! ...
*** Temă liberă
Constatare
Nerupîndu-mă de turmă
Toată viața-am suferit,
Fi'ncă mintea de pe urmă
Vine numai la sfârșit.
Nu cred!
S-a spus că adevărul doare
Şi-am vrut să ştiu de la-nceput
De e iubita fată mare.
A zis că da! Şi n-a durut.
Jale mare!
Un necrofil şi-a plâns ursita,
Lovit de soarta cinică,
Fiindcă şi-a pierdut iubita,
C-a fost în moarte clinică.
Rugăciune aproape scoțiană
-Ajută-mi, Doamne, ce-am gândit
C-aş dărui în lung și-n lat,
Să mi se-ntoarcă înzecit.
Anticipat!
Premiul al III-lea - Grigore CHITUL
Tema: „Asimptomatici într-o Românie cu şi fără pandemie”
1. Bolnavul de Covid 19 aproape vindecat
Pacientul a scăpat dramatic,
După ce a „vizitat” edenul,
Căci, văzând ca e asimptomatic,
I-au tăiat de tot şi oxigenul.

2. Pensionarul şi efectele secundare ale tratamentului balnear
A fost benefică şederea,
Deşi-ntr-un fel resimte criza:
I-a dispărut la băi durerea
Iar când s-a-ntors, în tren,... valiza!
3. Atracţia în cuplu la bătrâneţe
În a iubirii performanţă
Nu-i niciun semn sau vreo speranţă,
Căci de la o aşa etate
Ei îşi inspiră… pietate!
4.Reflex condiţionat
La noi e-aşa birocraţie
Că dai de câte-un indolent
Ce n-o să mişte vreo hârtie
Decât mişcat de-un stimulent.
5.Schimbare la vârf
Azi l-au demis pe unul, pus în post
Doar cu recomandări de la partid,
Fiindcă se simţea de-o vreme prost,
Deşi n-avea simptome de Covid.
Tema: „Urziceni”
6.Ieşirea din pandemie
Constrânşi de criza asta mondială,
Ne vaccinăm cu toţii, mari şi mici
Şi-apoi vom da la Urziceni năvală
Că primăvara mai găsim urzici!

Temă liberă
7. Filosofie conjugală
Amorul, care e un lucru mare
În burlăcia-atâtora adulţi,
E tot la fel şi după-nsurătoare,
Chiar dacă se împarte la mai mulţi!
8. La expoziția de artă postmodernistă
Sper, admirând o oală spartă,
Că marii amatori de artă
Cât de curând o să-nțeleagă
Şi-o capodoperă întreagă.
9. Fatalitate
Când este critica nedreaptă
Tu ca poet n-ai ce să faci:
Scrii versuri doar cu mâna dreaptă
Dar toţi îţi spun că eşti stângaci!
10. Epitaful unui pseudoumorist
Volumele acestui autor
Se află într-un clar raport disjunct
Cu cea mai mică urmă de umor,
Deci, vă rugăm, nu râdeţi de defunct!

