
 

 

Premiile acordate la Festivalul internațional de Satiră și Umor “Mărul de Aur” 

Bistrița, 2021 

 

Secțiunea epigramă, 32 participanți: 

 

Premiul I – Florin Rotaru 

Premiul al II-lea – Grigore Cotul 

Premiul al III-lea – Gheorghe Bâlici 

Mențiunea I – Laurențiu Ghiță 

Mențiunea a II-a – Mihai Moleșag 

Mențiunea a III-a – Nichi Ursei 

 

 

Secțiunea proză scurtă umoristică, 12 participanți: 

 

Premiul I – Calotă  Rodica 

Premiul al II-lea – Gheorghe Gheorghe 

Premiul al III-lea – Florin Alexandru 

Mențiune I – Silvia Hodaș 

Mențiune II – Tița-Călin Ion 

Mențiunea III – Călin Emanuel Sebastian 

 

 

Juriu:  

- Cornel Udrea – președinte 

- Grigore Chitul 

- Alexandru Oltean 

- Vasile Vajoga 

- Mirela Grigore 

- Virgil Rațiu 

- Menuț Maximinian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Premiul I – Florin Rotaru 

 

Tema Acul și seringa 

 

1. Se poate și mai rău 

Vaccinul ăsta, ca părere, 

Mi-a provocat ceva durere, 

Dar mult mai rău m-am „înțepat” 

Atuncea când m-am însurat. 

 

2. Antivacciniștilor 

Când își bagă coada dracul  

Pandemia nu se lasă: 

Seru-i bun, e bun și acul, 

Pielea, însă, e cam groasă! 

 

3. Efecte secundare 

L-au vaccinat pe-un senator 

(Se face mâine săptămâna), 

Efectu-a fost devastator: 

Îl doare-acum când „pune mâna”. 

 

  Tema liberă 

 

1. Pedagog de școală veche 

Directorul e indispus, 

Că școala nu-i ca altă dată: 

Elevii nu-s atenți și-n plus, 

Online îi e mai greu să-i bată. 

 

2. Rugă 

M-am însurat și, de se poate, 

Te rog pe Tine, Doamne Sfinte: 

Să-mi dai de-acuma sănătate, 

Că n-ai avut de unde minte! 

 

3. La cimitir 

Poet – uitat de cititori, 

Având la cap un epitaf, 

Se schimbă în pământ de flori... 

(Oricum o viață a fost praf). 

 

 

 

 



 

Premiul al II-lea – Grigore Cotul 

 

Tema: Acul şi seringa  

 

Profesionalism  

Asistenta se pricepe:  

Ia seringa și pe loc  

Simte-o poftă să mă-nțepe...  

(Sentimentu-i reciproc.)  

 

Efect secundar  

Ac, seringă, înțepat –  

Nu mi-au provocat sechele  

Ca atunci când mi-a intrat  

Asistenta… pe sub piele.  

 

Prima noapte cu un tip robust  

Când să meargă la culcare,  

Ea, zâmbind: „Aș vrea să-ți zic:  

Geaba e seringa mare,  

Dacă-i acul foarte mic!”  

 

Tema: Epigrame la alegere  

 

Eșec  

Chiar de l-a ademenit  

Cu un vin și-o vorbă dulce,  

Soțul ei a adormit 

Înainte să se culce.  

 

Paradox  

Din cauza acestei pandemii  

Cu distanțări – se-arată într-un studiu –  

Apar pe lume tot mai mulți copii…  

E clar că nu e vreme de preludiu!  

 

Investiții în infrastructură  

Se fac lucrări și pot să spun  

Că s-a turnat recent asfalt,  

Iar drumul nu-i deloc mai bun,  

…da-i mai înalt. 

 

 

 

 

 



 

Premiul al III-lea – Gheorghe Bâlici 

 

„Acul și seringa”: 

 

Rugă în pandemie 

Trimite-mi, Doamne, îndurarea, 

Nu fă covidul să mă-nceapă 

Și nici, măcar, ca vaccinarea 

Să fie ultima mea țeapâ... 

 

Urare vecinului bogat 

Vecinul meu cu trei palate 

Un panaceu și-a injectat. 

Să îi dea Domnul sănătate, 

Chiar dacă umblă înțepat!... 

 

Egalitate pentru masele populare 

Deși nu sunt mai de elită, 

Nici nu-s înscris în vreun partid, 

Azi, cu seringa pregătită, 

Ma-nscrie-un doctor la covid... 

 

Epigrame la temă liberă: 

 

Unui poet 

Constat, și nu din răutatate, 

Că el să scrie nu prea poate, 

Deși ne spune-n poezie 

Că nu mai poate să nu scrie... 

 

Răzbunare  

Crezând că încă e o divă, 

Moșneagului, în ani destui, 

Îi face baba iar colivă,  

Aluzie la...  mortul lui. 

 

Fata tatei 

Nu mai ascultă de povețe 

Și-o face des pe învățata, 

Căci poate iubi s-o învețe,  

Mult mai în vârstă decât tata... 

 

 

 

 

 



 

 

Mențiune I – Laurențiu Ghiță 

 

1. ACUL ŞI SERINGA  

 

 

Constatare 

La noi în bloc există, mi se pare, 

Un centru clandestin de vaccinare, 

Căci doamna ce pe scări curat ne face 

Adună sute de seringi şi ace. 

 

Mărimea (nu) contează...? 

Pentru bărbaţi, e-o scuză din vechime 

Ce, la injecţii, azi, se adaptează: 

Nu prea contează-a acului mărime 

Ci cât lichid seringa injectează! 

 

Valentine’s day, 2021 

Pentru-a-i proteja pe Dragobeţi, 

Un Covid cumva să nu-i atingă, 

Nu mai are Cupidon săgeţi, 

Ci-i dotat cu ac şi cu seringă! 

 

 

2.  LIBERE 

 

Românul e născut poet 

Românul e născut poet, 

A spus-o-Alecsandri concret, 

Dar nu vă bucuraţi prea mult, 

Că-i trece pân-ajunge-adult! 

 

La luptă, tovarăşi! 

La luptă pentru o mai bună viaţă 

Încep românii-n stradă a ieşi, 

Chiar dacă vântul bate tare-n piaţă 

Şi mai apoi jandarmii... şi mai şi! 

 

Trecem noi şi de pandemie!! 

Gena românească-a rezistat 

Cât au asaltat-o homicizii 

Care pe aici s-au perindat: 

Goţii, vizigoţii şi covizii! 

 

 



 

 

Mențiune II – Mihai Moleșag 

 

 Tema Acul și seringa 

 

Din pandemie 

Un ceferist a provocat 

Dezastru-n urbea lui, săracul, 

Căci s-a grăbit la vaccinat 

Și a uitat să schimbe acul. 

  

La spital 

Stau în salon, bolnav și trist 

Și asistente-n jur roiesc, 

Nerăbdătoare, bănuiesc, 

Să-nțepe un epigramist ! 

  

Operație biblică 

Injectând în coastă seva 

Creatoare de urmași, 

Domnul promovă, cu  Eva, 

Înmulțirea prin butași. 

  

Tema liberă 

 

Poftă mare 

Eu, când stau la masă și  mă simt mai bine, 

Beau până mă umflu și mănânc de  sparg 

Și, în consecință, iau din magazine, 

Haine destinate publicului  larg. 

  

Perpetuare 

Privind parlamentare oști 

Vezi plenul înțesat de „foști” 

Și spui încet, strâmbând din gură: 

Rămas-au tot acei ce„fură” ! 

  

  Traseiștii politici 

O practică mai greu  de înțeles 

În limitele clarei înțelegeri, 

Căci drumu-n viață nu și l-au ales 

Și umblă din  alegeri în alegeri… 

 

 

 

 



 

 

Mențiune III – Nichi Ursei 

 

Tema Acul și seringa 

 

Internare involuntară 

Injecții și-n venă îmi fac 

Și-ades mă aprind ca o torță... 

Le-aș da eu seringă și ac, 

Dar sunt... în cămșă de forță. 

 

Sunt acuzat că mă injectez 

Doresc adevărul să-nvingă 

Și spun cu putere în glas: 

Eu nu am nici ac nici seringă 

Da-s meșter... la trasul pe nas. 

 

Unui fost cadru medical 

Trăia singurel, ca burlacul 

Și pofta în dânsul țipa, 

Umbla cu seringa și acul 

Și, Doamne, ce multe-nțepa... 

 

Tema liberă 

 

Tandrețe conjugală 

Cu soața ca-n basme trăiesc, 

La vorbe nu sunt veninos 

Și astăzi îi spun c-o iubesc... 

C-am fost și rămân mincinos! 

 

Românii au talent 

E lucru curat, evident 

Și-n van mai aștepți un răspuns, 

Românii cu toți au talent, 

Dar mulți îl păstrează ascuns. 

 

Atent cu soacra 

Stă soacra – curat ghilotină – 

În dreapta când eu pilotez 

O veche și rablă mașină... 

Că numai așa le-asortez! 

 

 


