Premiile acordate la Festivalul Național de Umor „LIVIU OROS”
Deva, 2021

Premiul I - Nicolae Bunduri
Premiul al II-lea – Constantin Moldovan
Premiul al III-lea - Vasile Vajoga
Mențiune - David Valentin
Mențiune - Stelică Romaniuc
Mențiune - George Eftimie

Premiul I - Nicolae Bunduri

Tema: „SUNT IMUN, DAR MĂ TRATEZ”
SUNT IMUN, DAR MĂ TRATEZ
Deşi mă ştiţi puţin nebun
Şi cu o viaţă libertină,
De gura soaţei sunt imun
Că mă tratez...cu o vecină.
„IMUNITATE”
Tratându-mă cu tot ce-i bun
Şi cum îmi văd de sănătate,
În faţa morţii sunt imun...
Dar moartea vine pe la spate.

Temă liberă
POLITEŢEA GINERELUI
Politicos - făcând bravada Voiam ca soacrei, cea divină,
Să-i spun când poate trece strada...
Dar nu venea nicio maşină.
SOARTA MEA
Trecând pe nesimţite anii
Şi eu purtându-mă ca servii,
Soţia îmi mănâncă banii
Iar soacra…îmi mănâncă nervii.

Premiul al II-lea – Constantin Moldovan

TEMA ,,SUNT IMUN DAR MĂ TRATEZ"'

Ipohondrie
Eu, la soacra-mi belicoasă
Sunt imun - așa glumea Dar insist să stea acasă...
Pentru sănătatea mea!
Amintiri
A fost frumos - ce ani simpatici Păstrez în inimă comoara:
Eram imun la matematici,
Dar mă tratam cu profesoara!

TEMĂ LIBERĂ

Din cugetările unui catolic
Cândva eram ironizat
Că mă gândeam la preoție,
Dar astăzi sunt imunizat:
Am trei amante și soție!
Profani
Precis vor face unii caterincă,
Fiindcă nu-s capabili să priceapă
Că mă tratez cu vin și cu palincă,
Să uit ce-i ăla suc, ce-i aia apă!

Premiul al III-lea - Vasile Vajoga

TEMA 1. „Sunt imun, dar mă tratez”
EFECTUL NEGLIJENȚEI
Cum bolnavul n-a urmat
Tratamentul cu strictețe
Și nici hapuri n-a luat,
A murit... de bătrânețe!
EFICIENȚĂ TERAPEUTICĂ
Au relatat ziarele puhoi
Că pe aleși îi doare-n cot de noi;
Dar s-au tratat pe plajă-n Baleare,
Încât, de-o vreme, nici în cot nu-i doare!!

TEMA LIBERĂ
PARAFRAZĂ DUPĂ FRAȚII GRIMM
Românii-au adaptat plămada
Poveștii vechi de la bunici,
Sub titlul: „Halbă ca zăpada,
Alături de cei șapte mici”!
TRAIECTORIE STRADALĂ
Amicul ce-a băut lichide „tari”,
Avea ceva cu stâlpii laterali,
Că-i ocolea pe cei imaginari
Și își făcea cucuie-n cei reali...

Mențiune - David Valentin
1. Sunt imun dar mă tratez
Imunitate de grup
Femeile m-au dat pe spate,
Am fost bolnav de-amor rebel
Dar am acum imunitate,
Făcând și la divorț... rapel!
Imunitate online
Mulți băieți și multe fete
De liceu și generală,
Cu online și cu tablete,
S-au imunizat... de școală!

2. Tema liberă
Înnobilare
Bând licoarea de Cotnari
Stors din struguri în cofiță
Și bețivii ordinari
Se pretind bețivi de viță!
Coronavirus românesc
România ar pieri,
Ca și Ana lui Manole,
De un virus s-ar găsi
În iahnia de fasole!

Mențiune - Stelică Romaniuc

Tema impusă: ”Sunt imun, dar mă tratez” - două epigrame
Condiționalitate pandemică
Precum un comunist chinez
Mă spăl pe mâini, le dau cu spirt,
Deși-s imun mă vaccinez
Și pot să mă tratez … la birt.
Soluție de criză
Nevasta nu mai este-n vogă,
Iar viața-i tot mai grea-n comun,
Dar mă tratez c-o psihologă,
Când la amantă sunt imun.

Temă liberă - două epigrame
Bolnavul (definiție)
Albit la păr și tras la față,
Cu cheltuieli ținut în viață
De niște aparate grele,
Ce se numesc și … păcănele.
Ipocritul în pandemie
Prea dificil i-a fost mereu
Pe sine să se recunoască,
Acum îi vine și mai greu,
Că trebuie să poarte mască.

Mențiune - George Eftimie
Tema: Sunt imun dar mă tratez - 2 epigrame

Imunizare
Cu vaccinu-american
Ne-am imunizat „sus-pușii”,
Nu cumva ca peste-un an
Să ne „vaccineze”... rușii!
Vaccinul anticovid se poate procura și de pe net
Vaccinul său când s-a imunizat
S-a dovedit a fi un „surogat”,
Covidul - când se duse la spital S-a dovedit a fi „original”!

Fără temă impusă - 2 epigrame
Verificarea calității
Scriu de-o vreme-ncoace epigrame bune
Și dovadă-i cartea ce v-o dăruiesc,
Pentru care-amicii uită să mă sune
Și câțiva dintr-înșii... nici nu-mi mai vorbesc!
Învățăminte
Toți recunosc că se putea mai bine
Ca țara să-aibă-n lume drumul său,
Aleșii noștri care nu-s oricine,
Ne-arată că se poate... și mai rău!

