Premiile obținute la ediția a XXXVIII-a a
Festivalul Național de Satiră și Umor „Zâmbete în Prier”, Vișeu de Sus, 2020

Cerințe:
• Tema „Boii se leagă cu funia, iar oamenii cu cuvântul”, două epigrame
• Tema „A emigra, emigrare”, două epigrame
Număr de participanți (epigramă): 40
Juriu:
- Lucian PERȚA
- Maria CHIRTOACĂ
- Ioan MÂRZAC

La secțiunea epigramă:
•
•
•
•
•
•
•

Premiul I: Petru Ioan GÂRDA (Cluj Napoca)
Premiul I: Grigore COTUL (Șanț, Bistrița Năsăud)
Premiul al II-lea: Laurențiu GHIȚĂ (București)
Premiul al II-lea: Eugen ALBU (Cluj Napoca)
Premiul al III-lea: Mirela GRIGORE (Rm. Sărat)
Premiul al III-lea: Petru Ioan Florin VASILESCU (Craiova)
Mențiunea specială (Premiul publicului): Nicolae BUNDURI (Brașov)

Epigrame premiate:

Petru Ioan GÂRDA:
Tema1: „Boii se leagă cu funia, iar oamenii cu cuvântul”
Nevastă-mea, cuceritoarea
Eram un boulean și-n fine,
La primărie m-a târât
Și-așa sunt de legat, că-mi vine
Să-mi pun o funie de gât!
Legătură pe viață
Acum, la nunta lor de aur,
Realizează-acest erou
Că zece ani a fost un taur
Și patruzeci a fost un bou.

Tema2: „A emigra, emigrare”
Dacă pleacă toți, mă sacrific eu...
Vreau în țară să îmi lase
Emigranții, drept cadou,
Zece tinere frumoase
Și o populez din nou.
Blestem
S-au dus nevasta și vecinii
Să spele pe la dos străinii;
Neemigrând, e vai de mine,
Că spăl pe spate trei vecine!

Grigore COTUL:
Tema1: „Boii se leagă cu funia, iar oamenii cu cuvântul”
La cununie
Rețin și-acuma jurământul
Din ziua când m-am însurat...
În fața ei, mi-am dat cuvântul
Și nu l-am mai recuperat.
După ani și ani...
Din toate câte i-am promis,
Cerând-o în căsătorie,
Îmi reproșează c-am omis
Un termen clar de garanție.
Tema2: „A emigra, emigrare”
Prosperitate
Ca emigrant în țări străine,
Trimite banii câștigați
Și-au început s-o ducă bine
Soția și... vreo trei bărbați.
(Pre)selecție
Din cei cu gând de emigrare,
Curajul parcă-i însoțește
Cu mult mai mult pe ăia care
Abia o rup pe românește.

Laurențiu GHIȚĂ:
Tema1: „Boii se leagă cu funia, iar oamenii cu cuvântul”
Puterea unui cuvânt
Nu te leagă lanțuri, nu te leagă funii,
Cu înțelepciune glăsuiesc străbunii,
Cum te țintuiește, practic pe vecie,
Simplul „DA”, odată spus la Primărie!
Un președinte pentru liniștea noastră!
Românii cred în poze și-n cuvinte
Și pot să facă și-astăzi legământ
Că-i încă Iliescu președinte
Și le va da, - că le-a promis - pământ!
Tema2: „A emigra, emigrare”
Reacție
Când un val de emigrare
Copleșește-a lumii scenă,
Simt că, de îngrijorare,
Mă apucă-o e...migrenă!
No, așe!
Chiar dacă traiu-n zonă-i greu,
Iar Perța știți cât e de gureș,
Pentru horinca de Vișeu
Aș emigra în Maramureș.

Eugen ALBU:
Tema1: „Boii se leagă cu funia, iar oamenii cu cuvântul”
Crăciun însângerat sau sfârșitul cuplului Ceaușescu
Mă-ntreb de ce i-au și legat
Cu funiile ca pe boi,
Completul s-o fi speriat
C-au fost doar singuri, dânșii doi?
La vârsta mea
Arma mea de apărare,
Uneori și de atac,
Nu e banul, că-s sărac,
Ci cuvântul de onoare.

Tema2: „A emigra, emigrare”
Dezamăgire
Am reușit să emigrez
Ieri în Viena cea frumoasă,
Da-n loc de șnițel vienez,
Mi-au dat doar lebede la masă.
Faptele vorbesc
Fac cozi românii permanent
Și azi la câte-o ambasadă
Să emigreze-n occident,
La câinii cu covrigi în coadă.

Mirela GRIGORE:
Tema1: „Boii se leagă cu funia, iar oamenii cu cuvântul”
Efectele „evoluției”
Progresul e prezent la noi în viață,
Nu mai găsești un bou, să dai cu tunul;
Pe mine totuși soarta mă răsfață,
Că nu e zi să nu mă-mpungă unul.
Cuvântul care leagă
Un „DA” sfios, rostit c-un nod în gât,
Întreaga existență-o să-ți răstoarne
Și dintr-un taur dur și hotărât,
Ajungi „vițel” cu funia-ntre coarne.
Tema2: „A emigra, emigrare”
Ce-și iau fetele care emigrează?
Românce tinere, voioase,
Cu-o frumusețe ce uimește,
Au părăsit părinți și case
Și-au emigrat, luându-și... „pește”!
Abordare umanitară
Spre umanism cu toții tindem,
Și, emigrând mulți spre Apus,
Fecioarele nu le mai vindem,
Că-s „marfă”... dusă la „produs”.

Petre Ion Florin VASILESCU:
Tema1: „Boii se leagă cu funia, iar oamenii cu cuvântul”
Părerea mea...
Un bou zălud de vrei să potolești,
Cu-o funie la stâlp îl faci cuminte,
Dar omul rău nu poți să-l lecuiești
Nici risipind... o samă de cuvinte!
Un cunoscut demnitar
Îți dă cuvântul, dar nici gând
Să fie gaj, de vrun folos...
Că boul este OM doar când
I-ajunge funia la os!
Tema2: „A emigra, emigrare”
În sfârșit, în rândul lumii
Străvechiul obicei de-a emigra
De secole strămută omenirea;
Par și românii a se integra De trei decenii, asta li-e menirea!
Tardiva remușcare
N-am emigrat la timp din țară,
Iar azi, bătrân, nici nu mai pot...
Regretul zilnic mă omoară
Și-atunci, clamez că-s patriot!

Nicolae BUNDURI:
Tema 1 ”Boii se leagă cu funia, iar oamenii cu cuvântul”
Obiceiuri
Un bou în funii e cuminte,
Iar eu – cu bunul obicei –
Mă „leg” de soață prin cuvinte
(Și uneori de mama ei).
Spre plăcerea amantelor
De doamne dulci, sub raza lunii,
Mă simt legat prin vorbe bune,
Ca și un bou legat în funii...
Spre placul vacilor nebune.

Tema 2 „A emigra, emigrare”
Anul 1980, excursie în RFG, prin UTC
Prin UTC – întreaga clasă,
Pornit-am miercuri spre germani
Și vineri ne-am întors acasă
(Dar după două zeci de ani).
Românii anului 2030
Ca emigranți porniți haihui
Spre vest – să iasă din impas,
Plecat-au nouă din Vaslui...
Din zece câți au mai rămas.

Alte secțiuni:

Juriul secțiunilor VOLUME DE UMOR și GAZEL:
Prof. Gabriela SZERASZ
Prof. Lucian PERȚA
Prof. Valer GRIGA
Cristina ȘIMON
Preot Ioan DUNCA
Juriul secțiunii PARODIE:
Lucian PERŢA - PREȘEDINTE
Maria CHIRTOACĂ – MEMBRU
Ioan MÂRZAC – MEMBRU

•
•
•
•
•
•

PREMII LA SECȚIUNEA PARODIE (26 participanți)
Premiul I – Petru Ioan GÂRDA și Nichi URSEI
Premiul al II-lea – Grigore CHITUL și Vasile LARCO
Premiul al III-lea – Gheorghe BÂLICI și Elena LEACH
PREMII LA SECȚIUNEA GAZEL (26 participanți)
Premiul I – Mihai SĂLCUȚAN și Dorel LAZĂR
Premiul al II-lea – Nicolae BUNDURI și Gheorghe BÂLICI
Premiul al III-lea – Elena MÂNDRU și Vasile VULPAȘU

PREMII LA SECȚIUNEA VOLUME DE UMOR
• Carte de epigramă: Gavril Moisa – Pișcături și ...pupături
• Carte de parodie:
Premiul I: Any Drăgoianu – Sunt celebră, invidiați-mă!
Premiul II: Eugen Coța – Zbor prin anotimpuri

•
•
•
•
•

Carte de proză umoristică: Ioan Tița-Călin - Dumnezeu a fost arestat!
Carte de poezie umoristică: Violetta Petre, Valentin David – Să plângi în hohote...de râs!
Carte de sonet umoristic: Eugen Deutsch – Prin labirintul cuvintelor
Carte de rondel umoristic: Valentin David și Gheorghe Gurău – Rondeluri încrucișate
Antologie:
Premiul I: Mihai Haivas – Cel mai iubit dintre epigramiști
Premiul II: Laurențiu Bădicioiu – Romeo și Julieta la Mizil
Premiul III: Ștefan-Cornel Rodean – Mușchetari după 45 de ani
• Carte de debut:
Premiul I: Grigore Chitul – Călcâiul lui Ahile
Premiul II: George Eftimie – Umor pe poante
PREMIUL OPERA OMNIA: Eugen Albu - Vizita mare
PREMIUL Centrului Cultural-Social Vișeu de Sus: Tadeu Nagacevschi – Trăsnet din senin
PREMIUL Revistei Colac peste pupăză: Ioan Siman – Refacem lumea, ca la noi
PREMIUL Cenaclului de Umor Pupăza: Lucian Dobârtă și Marian Avramescu
În dorința de a acorda un imbold și un sprijin organizatorilor Festivalului ZÂMBETE ÎN PRIER,
Uniunea Epigramiștilor din România a luat decizia de a suplimenta fondul de premii, lovit de
pandemie, cu un număr consistent de reviste EPIGRAMA și de cărți de specialitate, care vor fi
adăugate recompenselor oferite de gazde.

