
Premiile acordate la Festivalul de umor ”Ion Cănăvoiu”, 2021 

 

Premiul I epigramă – Nicolae Bunduri din Brașov 

Premiul I proză scurtă – Constantin Bidulescu din Ploiești 

Premiul pentru cea mai bună carte de epigramă – Ion Moraru din Galați  

Premiul I fabulă – Vasile Larco din Iași 

Premiul I parodie – Vasilescu Petre din Craiova 

Premiul I caricatură – Codruț Duduman din Bacău 

Premiul pentru cea mai bună carte umoristică – Traian Cosma din Iași  

Premiul pentru poezie umoristică - Gârda Petru Ioan din Cluj Napoca 

 

Juriul  

președinte: Nicolae Dragoș 

membri: Ion Popescu Brădiceni 

Spiridon Popescu 

Marian Dobreanu 

Gabi Roșianu 

 

Epigramele premiate: 

 

3 epigrame pe tema ,,Distanţare”, 

 

PARLAMENTARII PĂSTREAZĂ  

DISTANŢA ÎNTRE EI 

 

Pe şefii cu mare prestanţă 

Şi vile la munte, la mare, 

Îi ţine-ntre ei la distanţă, 

O curte de şapte hectare 

 

SOŢIA MEA MUNCEŞTE  

ÎN SPANIA 

 

Nutrind prin muncă o speranţă 

Şi-un trai mai bun ce va să vină, 

Soţia lucră la distanţă, 

Da’i ţine locul o vecină. 

 

DISTANŢARE DE SOACRĂ, 

ÎN TIMPUL PANDEMIEI 

 

Fiind de pandemie, “raşi”, 

Pe soacra mea cu chip hidos, 

Aş vrea s-o ştiu la patru paşi 

(La patru paşi de sus în jos). 

 

 



 

3 epigrame pe tema ”On-line”, 

 

PRIMARUL ÎN ON LINE 

 

Primarul are viaţă grea 

Că şi on line el a furat 

Şi stă ascuns după-o reţea 

            …de fier forjat. 

 

ŞCOALA ON LINE 

 

La şcoală a-nceput beleaua 

Cu-acest on line având avarii 

Şi cred că a picat reţeaua, 

Că prea se bucură şcolarii! 

 

ÎNVĂŢÂND SĂ LUCREZE PE ON LINE 

 

Nu-i degeaba învăţatul 

C-un “profesor” tare fain 

Că s-a prins şi deputatul, 

Cum se fură în on line. 

 

2 epigrame la LIBERE 

 

ÎN NOAPTEA NUNŢII 

 

Mireasa, mândră ca o floare, 

Jurase, când ne-am logodit, 

Pe crucea ei, că-i fată mare... 

Şi toţi vecinii s-au crucit. 

 

MĂ RECĂSĂTORESC 

 

Am avut în vremuri acre, 

Cinci neveste – balamuc – 

Şi cam tot atâtea soacre 

(Încă una . . . şi mă duc) 

 

 

 



1 replică la epigrama ”Solidaritate... medicală”, de  

Ion Cănăvoiu) 

Solidaritate... medicală  

Asistenta-i, la spital, 

Cea mai dulce doctorie. 

Ai sorbi-o-ntr-un pocal... 

Dar ce medic ţi-o prescrie?! 

 

MALPRAXIS 

 

Medicul, păstrându-şi tenta, 

M-a ucis cu-o doctorie 

Prescriindu-mi asistenta 

(Nu ştia că mi-e soţie). 

 

 

 


