Premiile acordate în cadrul Proiectului cultural: EpigraMa-i la
Covasna, ediția a II-a, 2021
Tema: COVASNA BALNEARĂ (trei epigrame)
Temă liberă – o epigramă
Nr participanți: 33
Juriu:
Laurențiu Ghiță
Ani Drăgoianu
Mihai Haivas
Premiul I – Gheorghe Bâlici
Premiul al II-lea – Grigore Cotul
Premiul al III-lea – Florin Rotaru
Mențiuni:
Ion Moraru
Nicolae Bunduri
Constantin Moldovan
Janet Nică
Gheorghe Bălăceanu
Petru Ioan Gârda
Premiu special acordat de Asociație – Marian Grigore Dobreanu
Premiul I – Gheorghe Bâlici
De la stațiune, în excursie la cetatea Ika din munții Bodocului
Mi-a zis o doamnă cu-agerime Nu mai intrăm în amănunte C-am fost cu ea la înălțime
Doar când am mai urcat pe munte...
Ținutul Secuiesc este vestit prin palincile sale
Băui licoare cât putui
Din prune, pere și gutui,
Apoi, c-o mândră în pădure,
Am mai putut... din cea de mure.
Arta sculpturii în pănușe impresionează la Odjula
Această artă a sculpturii
Am învățat-o-n dosul șurii
Stând în pănușe cu o fată,
Și profă bună, și sculptată!...

Premiul al II-lea – Grigore Cotul
Dialog bilingv la Covasna
Soacra a căzut în apă…
Salvamarul: „Figyelem!”
Soața l-a-ntrebat: „Mai scapă?”,
El m-a liniștit c-un „Nem!”
Amintire din stațiune
Ei mai aveau vr’o nouă puradei,
Iar la hotel s-a petrecut năprasna,
Născând-o pe a zecea dintre ei O blondă cu ochi negri - pe Covasna!
Expunere la risc
Eu la Covasna nu mai vin,
Că am trecut prin clipe grele:
Am stat aproape de-un bazin,
Dar nu de al nevestei mele.
Premiul al III-lea – Florin Rotaru
Soția, la tratament la Covasna
Nevasta mea cumplit s-a supărat
Și de atunci pe mine are boală,
Că eu, ca tratament, i-am sugerat
Să folosească un cazan cu smoală.
Concediu ratat la Covasna
La stațiune-a renunțat ușor
Și n-are mari motive să regrete,
Oricum, bărbatul său, în dormitor,
De-o vreme o tratează cu mofete.
Tratament la Covasna
La băi, o asistentă fină,
Din ziua-n care am sosit,
M-a-mpachetat cu parafină
Și mai apoi m-a-mbrobodit.

Mențiune 1 – Ion Moraru
Guvernanți la Covasna
Vin aici, adesea, pentru
Tratament și a vedea
„Balta Dracului” din Centru
Ca să dea cu bâta-n ea!
Eu, la Covasna
Scriu, când merg pe la mofete,
Epigrame și sonete
Dar, mai mult din toate cele,
„Inspiratele”…gazele!
Femei la tratament
La Covasna, tratament să-și facă,
Vin femei cu boală cardiacă
Fi-ndcă, după cum am constatat,
Merg cu cardul des la …bancomat!
Mențiune 2 – Nicolae Bunduri
Tratament balnear, la Covasna
Reumatismul l-am stârpit,
Mofeta şi-a cam pus amprenta,
Dar inima mi s-a oprit,
La un masaj cu asistenta.
Tratament la hotelul „MONTANA” din Covasna
Mult mai sfântă ca icoana,
S-a tratat în vară, fata,
Şapte zile la MONTANA
Şi-a venit „montată” gata.
Tratament CARDIO-VASCULAR, la Covasna
Inima, ca şi-altădată,
Am tratat-o-n timp record,
Dar la nota mea de plată,
Mai să fac atac de cord.

Mențiune 3 – Constantin Moldovan
Reciprocitate
În Covasna balneară De câștig acest concurs Vin cu soacra...Și-ntr-o vară
Nu mai vezi picior de urs!
Cu autoturismul, la băi
Sub rezerva frânelor
Duc, cu pasul racului,
Soața-n Valea Zânelor,
Soacra-n Balta Dracului!
Unui pensionar
În Covasna balneară,
Dacă vei aduce fete,
După ce...erupi, spre seară,
Să ai grijă la...mofete!
Mențiune 4 – Janet Nică

Nedumerire
Eu, la băi, veni-voi solo
Însă apele curate,
Dacă fac păcate-acolo,
Spală, oare, şi păcate?
Adevăr grăiesc!
La Covasna, pe-ndelete,
Apele, de şapte ani,
Chiar m-au curăţat de pete
Iar turistele, de bani!
Covasna; Hotel “Căprioara”
La Covasna, cu agape,
M-am scăldat în alte ape
Şi-azi, îmi stoarce-o căprioară,
Pensia alimentară!

Mențiune 5 – Gheorghe Bălăceanu
Atrași de faima ionilor negativi de la Covasna
Năvală dau, aflând că-s buni la toate
Convinși că vor simți eficiența
Și la înalt nivel, putând combate,
Prostia sau... măcar incompetența!
Mofeta de la Covasna
Cum savuram în tihnă țigareta,
Constat sorbind o bere la tarabe:
Așa de fain m-a-nfierbântat mofeta,
Că ochii îmi fugeau și după babe!
Covasna - „Stațiunea inimii”
Văzând și guvernanți aici cazați,
Întreb respectuos precum un lord:
Un pacient cu inimă-l tratați
Ca și pe cel ce are numai cord?!
Mențiune 6 – Petru Ioan Gârda
La o pensiune covăsneană...
Eu m-am tratat de multe ori
Și simt progrese-adevărate,
Căci Attila mi-a dat unsori,
Iar Enikő m-a dat pe spate.
La o pensiune din Covasna
Ferm convins că junghiurile-mi trec,
Dacă-not în apele cabanei,
Am riscat adesea să mă-nec
În bazinul mare… al patroanei.
Ochii văd, inima cere…
Am umblat flămând o săptămână Că așa-i e dat săracului Să agăț, în “Valea” lor, o zână,
Să-mi arate “Balta Dracului”.

Premiu special - Marian Grigore Dobreanu
Covasna… toponimică
Cum apele-s mereu stăpâne,
De mii de oameni vizitată,
Covasna pentru noi rămâne
O stațiune… fermecată!

