
          Laureații 

Festivalului Naţional de Epigramă „Cât e Buzăul de mare” - 

                                     ediţia a XXII-a, 2021 

 

Juriul: Mihai Sălcuţan, Florin Rotaru, Mirela Grigore, George Eftimie, Liviu 

Gogu. 

Premiile constau în diplome și sume de bani, astfel: premiile I – 500 lei, 

premiile II – 400 lei, premiile III – 300 lei, mențiunile – 200 lei, premiul special al 

juriului – 500 lei. Premiile vor fi trimise câștigătorilor după data de 10 mai.  

 

            La concursul de epigramă cu temele „Totul sau nimic” și „Mintea de pe 

urmă”: 

 

 Premiul  I  Gârda Petru-Ioan, Cluj-Napoca 

 Premiul al II-lea Moraru Ion, comuna Independența, județul Galați 

 Premiul al III-lea  Ursei Nichi, Rm. Vâlcea  

          Mențiuni:   Vajoga Vasile, Iași 

             Bâlici Gheorghe, Chișinău 

           

            La concursul de madrigal cu tema „Vasile Voiculescu”: 

 

Premiul  I  David Valentin, Orăștie, județul Hunedoara 

 Premiul al II-lea Diviza Ion, Chișinău  

Premiul al III-lea  Gheorghe Gheorghe, București 

Mențiuni:    Moldovan Constantin, comuna Mănăstirea Humorului, județul 

Suceava       

            Ionică Laurian, sat Boureni, comuna Afumați, județul Dolj 

            

             La concursul de „Creaţie literară”: 

 

Premiul I Corbu George, București, Kir Papas, Târgoviște, pentru 

volumul „Muzeul   statuilor” 

             Premiul al II-lea  Cotul Grigore, localitatea Șanț, jud. Bistrița Năsăud, 

pentru volumul „Registru de intenții” 

             Premiul al III-lea  Moleșag Mihai, Tulcea, pentru volumul „Belciugul lui 

Gheorghe” 

             Mențiune:    Larco Vasile, Iași, pentru volumul „Întâmplări din vremea lui 

Carlo Valesi” 

             Premiul special al juriului: Moisa Gavril, Cluj-Napoca, pentru volumul 

„Fabule trăsnite” 



 

 

 

EPIGRAMELE PREMIATE 

Petru-Ioan Gârda – premiul I 

 

(1) Totul sau nimic 

 

GHINION 

I-am sugerat iubitei mele 

Să mă accepte, de-o putea, 

Cum sunt, cu bune și cu rele, 

Dar pe nevastă nu mi-o vrea. 

 

UNUI PRIMAR 

Când a cerut mulțimii votul, 

El a promis că face totul, 

Dar n-a făcut nimic în sat; 

…Se pare că e constipat. 

 

(2) Mintea de pe urmă 

 

NOSTALGIE 

Mă uit la soața mea cu albe fire 

Și-mi amintesc, pe lângă anii grei, 

Ce splendidă și plină de iubire 

Era în tinerețe… sora ei. 

 

ALEGEREA GREȘITĂ? 

Am ales atunci penalii, 

Noi, votanți cu mintea slabă; 

Dacă le-alegeam rivalii, 

Ar fi fost… aceeași treabă. 

 

 

 

 

 

 

 



Ion Moraru – premiul al II-lea 

 

                                          Tema 1: „Totul sau nimic” 

Unora 

Fie mare, fie mic, 

Pun la toate cele botul… 

Unii-s oameni de nimic, 

Alții sunt așa…„cu totul”! 

 

„Nimicul”  este totul 

Dacă te gândești un pic, 

Zero este un nimic 

Însă, pus cu-ndemânare, 

Este cel ce dă…valoare! 

 

                                           Tema 2: „Mintea de pe urmă” 

 

Progres tehnic 

Nu mai e ca înainte, 

Astfel că deduci ușor 

Cum că cea din urmă „minte” 

E un …microprocesor! 

 

„În mintea copiilor” 

Fiecare, ca părinte, 

Singur când, bătrân, rămâi 

Vezi că cea din urmă minte 

E la fel… cu cea dintâi! 

 

 

 

Nichi Ursei – premiul al III-lea 

 

1. Tema: ,,Totul sau nimic” 

 

PRECOCITATE 

Pe Domnu-l rugam chiar de mic 

Cu firea-mi uşor agasantă, 

Ca totul să-mi dea sau nimic, 

Şi-a mers pe-a mai rea variantă... 



 

AŞA E-N VIAŢĂ 

Sunt unii ce nu intuesc 

Ce-nseamnă să fii mai calic 

Şi totul îşi strâng cât trăiesc, 

Dar nu iau când ,,pleacă” nimic! 

 

 

2. Tema: ,,Mintea de pe urmă” 

 

MINTEA DE PE URMĂ 

Rămân cu-o tristeţe în veci 

Şi liniştea, iată, mi-o curmă, 

Când văd tărtăcuţele seci 

Ce mintea-şi dosesc... de pe urmă. 

 

UNUI EPIGRAMIST CIUDAT 

Epigramistul rupt de turmă, 

Când ura-i crez şi căpătâi, 

Nici chiar cu mintea de pe urmă 

Nu a mai scris de premiu-ntâi! 

 

 

Vasile Vajoga – mențiune 

 

TEMA 1. „TOTUL SAU NIMIC!” 

 

EFICIENȚĂ 

(în amfibrah) 

Aleșii, când noi „punem botul”, 

Urmează, fideli, un tipic: 

Se-agită în plen și fac totul.  

Fac tot să nu facă nimic! 

 

TOTUL SAU NIMIC! 

 E-un îndemn, ce-n felul său, 

Parlamentul îl susține: 

Face tot ce e mai rău 

Și nimic din ce-ar fi bine! 

 



TEMA 2. „MINTEA DE PE URMĂ” 

 

ÎNȚELEPCIUNE... 

De vrei să ieși din marele impas, 

Un lucru-i bine să-ți rămână clar: 

Când te deștepți în cel din urmă ceas, 

Alege după care fus orar! 

 

ÎNCHINĂCIUNE ROMÂNEASCĂ 

În genunchi, cu suflet pur, mă 

Rog la Cel jertfit în cuie, 

Să-mi dea mintea de pe urmă, 

Dar la standardele U.E.!... 

 

 

Gheorghe Bâlici – mențiune 

 

„Totul sau nimic”: 

 

Puterea tandreței 

De la o fată un voinic 

Dorește totul sau nimic, 

Iar unul slab și mărunțel 

O-ncepe de la degețel... 

 

Un alt moș Ion Roată 

Îmi spune moșul, patriotul, 

Că în Unire este totul, 

Nimicul că-i în dezbinare... 

Cam cât e Rusia de mare. 

 

„Mintea de pe urmă”: 

 

„Înțelepciune 

Trăind în omeneasca turmă, 

Devii atât de priceput 

Încât, cu mintea de pe urmă... 

Vezi ce prostie ai făcut. 

 

 



Meditații, aproape erotice, la bătrânețe 

În tinerețea mea fierbinte, 

Gândesc acum, în nopți târzii, 

De-aș fi avut mai multă minte... 

Era să fac mai mult prostii. 

 

 

MADRIGAL 

 

Valentin David – premiul I 

 

„Ultimul berevoi” 

În „Țara zimbrului”, „Destinul”,  

Te-a aruncat prin vers să sângeri, 

Urmând „Întrezăriri” și chinul...  

Apoi „Urcușul” între îngeri... 

 

Ion Diviza – premiul al II-lea 

 

Madrigal dedicat lui Vasile Voiculescu 

E timpul o eternă rugăciune, 

Poemul învierii infinit; 

Când soarele la Pârscov iar apune, 

Poetul strălucește la zenit… 

 

Gheorghe Gheorghe – premiul al III-lea 

 

„Demiurgul” 

„Din ţara zimbrului” venit, 

Purtând în suflet armonia, 

„Destinul” său a fost menit 

Să ne aducă Poezia. 

 

Constantin Moldovan - mențiune 

 

VASILE VOICULESCU  

Poeții au în frunte câte-o stea, 

Iar cel mai mare, clar, e Eminescu 

Și totuși, mi-aș dori, de s-ar putea, 

Să scriu precum Vasile Voiculescu! 



Laurian Ionică - mențiune 

 

Marelui poet Vasile Voiculescu 

Ca un martir ce glorii duce 

Ai suferit și nu ai spus, 

Dar știm că ai fost pus pe cruce 

Cu spini pe frunte, ca ISUS. 


