
Premiile acordate la Concursul de epigramă „ETERNA 

EPIGRAMĂ”, Cluj-Napoca, 2021 

 

 

Tema: Pandemie și pandalie, două epigrame 

Temă liberă: două epigrame 

Nr de participanți: 63 

Juriu: 

Gavril Moisa 

Mihai Teognoste 

Radu Păcurar 

 

Secțiunea epigramă: 

Premiul I - Slavu Vali – Aninoasa, Huedoara 

Premiul al II-lea - Diviza Ion – Chișinău 

Premiul al III-lea - Norea Dan– Constanța 

Mențiunea 1 - Bâlici Gheorghe – Chișinău 

Mențiunea a 2-a - Șchiop Gheorghe – Porumbacu de Jos, Sibiu 

Mențiunea a 3-a- Bunduri Nicolae – Brașov 

 

Secțiunea Volum: 

Premiul I – Rotaru Florin, Buzău – Urma scapă turma 

Premiul al II-lea – Cenaclul umoriştilor Sibieni, Sibiu - Muşchetari după 

45 de ani 

Premiul al III – lea - Moleşag Mihai, Tulcea - Belciugul lui Gheorghe 

 

M1 Dobreanu Grig, Târgu Jiu - Pas cu pas...Parol 

M2 Deutsch Eugen, Iași - Epigrama între infern şi paradis 

 

S-au mai acordat două premii speciale: 

Al Bibliotecii Județene Octavian Goga, lui Cotul Grigore pentru cartea 

Registru de intenții; 

Al Juriului, lui Câțcăuan Alexandru, pentru cartea Povestea merelor de 

aur și a regelui de râs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Slavu Vali – Aninoasa, Huedoara 
 

ROMÂNII ȘI STAREA DE URGENȚĂ 

Am trecut încet și cu prudență 

Printr-o perioadă foarte grea, 

Cât am fost în stare de urgență... 

(În sfârșit, în stare de ceva!) 

 

FĂRĂ EVENIMENTE ÎN PANDEMIE! 

Pandemie... nuntă anulată... 

Mirilor le-a fost destul de greu, 

Dar așa se-ntâmplă câteodată, 

Să-ți mai dea o șansă Dumnezeu. 

 

EPIGRAMIST AFECTAT DE COVID 

Scriam atât de simplu înainte, 

Dar, cum s-a răspândit perfida boală, 

Ideile, deși îmi trec prin minte, 

Păstrează distanțarea socială. 

 

REACȚII ADVERSE LA CORONA 

Mi-e clar, văzând că pică din picioare 

Vecinul X și spune doar prostii: 

CORONA dă reacții secundare... 

Când bei prea multe sticle într-o zi. 

 

II. Diviza Ion – Chișinău 
 

Tema 1. ”Pandemie și pandalie”  

 

SFÂRȘIT DE PANDEMIE 

Mulțimi de indivizi astenici 

Apar din blocuri și palate, 

Sunt toți ca unul schizofrenici, 

În schimb, cu mâinile curate! 

 

AVANTAJ ÎN PANDEMIE 

Când soțul rău se enervează, 

Tratându-și soața cu sudalme, 

Doar masca îl mai protejează 

De plesniturile de palme! 

 

 



Tema 2. Fără temă impusă  

 

REVENIRE LA NORMALITATE 

În pandemia lungă, infernală, 

Eu m-am ascuns în locuință, solo, 

Și azi revin la viața cea normală, 

Ca să constat… că nu mai e acolo! 

 

LIDERUL MEU DE PARTID 

Credeam că-i plin de har și dibăcie, 

Speram în posturi mari să avansez, 

Dar minte cu atâta stângăcie  

C-aș fi un prost, pe el să mă bazez! 
 

III. Dan Norea – Constanța 

 

Tema 1- Pandemie și pandalie 

 

PE STRADĂ 

Văzându-l la plimbare pe Van Gogh, 

Un polițist, în timp ce-amenzi împarte, 

Începe scurt cu el un dialog: 

- Ia zi, de ce ai masca într-o parte? 

 

PARADOX 

Un hoț începător și neatent, 

Ce-o bancă își dorea să jefuiască, 

E arestat de polițiști urgent: 

- Ce, ești nebun? Cum intri fără mască? 

 

Tema 2 – Fără temă impusă 

 

ETIMOLOGIA EXPRESIEI “A-ȚI LUA INIMA ÎN DINȚI” 

C-o parașută a sărit, 

Rugându-se la sfinți 

Și chiar așa l-au și găsit,  

Cu inima în dinți. 

 

ÎN ORAȘU-N CARE PLOUĂ (MINULESCIANĂ) 

De trei ori pe săptămână, 

Un bătrân și-o dulce fată 

Merg ținându-se de mână... 

El defect și ea stricată. 



 

M1. Bâlici Gheorghe – Chișinău 

 

Epigrame la tema „Pandemie și pandalie”: 

 

DUPĂ ANULAREA TUTUROR RESTRICȚIILOR  

Din izolare vom ieși, 

Dar sper să nu avem temei 

A crede că-s normali doar cei 

Pe care nu-i vom întâlni... 

 

DOCTORUL PLIN DE ATENȚIE 

Îmi cere să-i mai dau o mie, 

Fiindcă, zice el, ar vrea 

Să bea de sănătatea mea, 

Chiar de nu scap de pandemie. 

 

Fără temă impusă: 

 

SALVAREA SUFLETULUI 

Are grijă un arhiereu 

De salvarea sufletului meu, 

Dar îmi ia, ce-i drept, și bani destui 

Că mai are grijă și de-al lui... 

 

Femeia irezistibilă 

De dorul ei, ce mă sfâșie, 

Mă-mpunge și mă înfioară, 

Când vede că iar mor, mă-nvie, 

Iar când mă-nvie, mă omoară!... 

 

 

 

M2. Șchiop Gheorghe – Porumbacu de Jos, Sibiu 

 

TEMA: Pandemie şi pandalie 

 

VIRAJ PANDEMIC 

COVID-ul mi-a schimbat, se pare, 

Blajina fire-n violentă, 

Că-având acces la vaccinare, 

Am pălmuit o asistentă. 

 



DIN PANDEMIE 

Măscuţa dându-i jos oleacă, 

S-o ţuc, ce tărăboi făcu 

Punând a pandemiei placă, 

Dar când i-am dat chiloţii, nu. 

 

Tema liberă 

 

FEMEIA, VIRUS AL IUBIRII 

Te-mbolnăveşte pân’ la moarte, 

Vaccinul în zadar l-ai face, 

Că are-un antigen aparte 

Numit empiric vino-ncoace. 

 

INUTILĂ PRUDENŢĂ 

Am mers pe ocolite căi, 

Să nu dau ochi cu răi şi fameni, 

Cu şerpi şi cu turbaţi dulăi, 

Dar peste tot am dat de oameni. 

 

M3. Bunduri Nicolae – Brașov 

 

ÎN AŞTEPTAREA SOACREI 

Masca - versus pandemia, 

E un paravan mai vechi, 

Dar când vine „pandalia”... 

Pun şi vată în urechi. 

 

ÎN AŞTEPTAREA SOCRULUI  

În pandemia asta crasă, 

Când e închisă chiar şi şcoala, 

Pe socru l-aş primi în casă, 

Dar mi-e că vine şi cu „boala”! 

 

Tema liberă 

 

BORDELUL  

E casa cu un vechi atu, 

Ce îţi alină des, bufeul; 

În care te goleşti şi tu 

           ...şi portmoneul. 

 



FETIŢA CU BLUGII RUPŢI  

ŞI GLEZNA GOALĂ 

Reflectă zveltele-i picioare, 

Economia de mâncare 

Iar glezna goală - presupun, 

Economia de săpun. 
 


