Premiile acordate la concursul literar din cadrul Festivalului Internaţional
de Grafică Satirică şi Literatură Umoristică „Umor la... Gura Humorului”,
Ediţia a XXXI-a, 2021

Secțiunea epigramă

Premiul I – Grigore Chitul
Premiul al II-lea – Valentin David
Premiul al III – a – Stelică Romaniuc
Mențiune I – Laurențiu Ghiță
Mențiune II – Cătălina Orșivschi
Mirela Grigore
Mențiune III – Ion Ruse

Secțiunea poezie umoristică

Premiul I – Valentin David
Premiul al II-lea – Ana Drăgoianu
Premiul al III – lea – Grigore Chitul
Grigore Cotul
Mențiunea I – Vasile Vajoga
Mențiunea II – Sanda Nicucie
Mențiunea III – George Eftimie

Premiul I – Grigore Chitul
Tema: „Relaxare”
Anxietate pandemică
Cum ştirea despre relaxare
S-a reluat, ar fi absurd
Să n-o fi auzit oricare.
Dar dacă e Covid-ul surd?
Yoginul şi criza mondială
Să fii cu capu-n nori e-o şansă,
Dar astăzi aş părea neom
Să stau în „lotus” ca în transă,
Când toată lumea e în pom.
Marinarul şi bazarul
Pe feribot, în Marea Marmara,
Stând în hamac, mă leagăn monoton
Şi c-un pahar de rom m-aş relaxa,
Dar n-am găsit la turci un tirbuşon.
Vara pe uliţă
Pătruns de relaxarea de la ţară,
Aud în zori cocoşii, foarte clar,
Un cor de greieri melomani spre seară
Şi noaptea, când se-mbată, ...un măgar!
Tema: „Humor”
Oportunitate
Relaxarea, pusă în contextul
Unei mult prea călduroase veri,
Îţi oferă la Humor pretextul
Să-ţi răcească Gura două beri!

Premiul al II-lea – Valentin David
Relaxare
Calmant bio
Mă arde-un foc, dar nu contează,
Am sânge de-aventurier:
Noroc că mă mai relaxează
Nevasta unui pompier!
La moaște
Când nervii intră în sevraj,
Nu mă calmez privind la stele,
Ci fac un scurt pelerinaj…
Pân’ la mormântul soacrei mele!
Clarificare
Mi-am prins nevasta cu un popă-n pat,
În timp ce se iubeau pe o saltea;
I-am dat doi pumni, apoi m-am relaxat...
Că nu slujea în parohia mea!
Trăiască berea!
Beau berea „Ciucaș”, însetat,
C-un cerb, pe plaiuri carpatine
Și sunt extrem de relaxat...
Că-i mai încornorat ca mine!
Humor
Humor- oraș predestinat
Chiar la Humor, Ștefan Cel Sfânt
A strănutat cumplit în cramă
Și balonat, scăpă un vânt…
Lansând concurs de epigramă!

Premiul al III-lea – Stelică Romaniuc
Relaxare-n pandemie
Cum nu-mi doresc nebun să mor,
Mă relaxez pe-această criză
În casă, la televizor,
Atunci când nu-i băgat în priză.
Unui parlamentar
S-a relaxat întreaga viață,
Dar votul l-a făcut un domn:
Se scoală dis-de-dimineață,
Să meargă-n parlament … la somn.
Edilitară
Trăim în stresul citadin,
În noxe, zgomot și putoare,
Dar parcă nu le simți din plin
Ca-n locuri pentru de relaxare.
Prietenie
Amicul meu, de-o perioadă,
Îmi zice să mă-nsor și eu,
Că nu suportă să mă vadă
Atât de relaxat mereu.
Ciocănitoarea - definiție
O pasăre cu ciocul tare
Sau gură la cuvântătoare,
Pe care-l folosește des
La relaxare ori la stres.
Politically correct
Albastru pur de Voroneț
Sau roșu unic de Humor,
Acuma nu-s la mare preț,
Că negru-i cel … dominator.

Mențiune I – Laurențiu Ghiță
Odihnă la Gura Humorului
De vreţi o relaxare la Humor,
Veniţi aici în perioada-n care
Se ţine Festivalul de Umor...
Vedeţi atunci pe naiba relaxare!

Umoristul
Este scriitorul care ştie
Ca, prin harul său concret, sublim,
Să se relaxeze-atunci când scrie,...
Nu ca noi atunci când îl citim!
Viaţa la bloc
La orele când, pentru relaxare,
Se recomandă linişte deplină,
Se tot găseşte câte unul care
Se relaxează cu o bormaşină.
Concediu pe litoralul românesc
Am fost acum trei săptămâni la mare,
C-aveam nevoie de o relaxare,
Şi-atât m-am relaxat şi mi-a fost bine,
Că încă iau şi-acum Algocalmine!
Metodă de „relaxare”, la munte
La munte, în relâche de vă veţi duce,
În caz că vi se face de fumat,
Luaţi ţigări destule, sau trabuce,...
Că altfel trag în aer ozonat!

Mențiune II – Cătălina Orșivschi
OFUL UNUI DEMNITAR
Când să mă relaxez și eu,
Că mi-am scăpat acuma pielea,
Constat c-oriunde, tot mereu,
Există-un cui al lui Pepelea...
LA NOI ÎN ȚARĂ, DUPĂ PANDEMIE
Suntem săraci, flămânzi și goi,
Dar vin și timpuri mai firești
Când ne vom relaxa și noi...
Pe la calendele grecești.
EVIDENȚĂ
Noi doi ne relaxăm frecvent:
Eu, în balcon, c-o bere bună,
Visând că totu-mi merge strună,
Tu – de doi ani în Parlament.
CONFORMARE
Vreau să mă relaxez eu și
Atent, mă conformez pe dată,
Că n-o s-o fac cu soața, ci
Cu șefa, căci e vaccinată.
EPIGRAMIȘTII PIERD TEREN ȘI SUSȚINĂTORI
Susținătorii-s tot mai rari,
Ici, colo, mai găsești vreunul...
Și la Humor, din doi primari,
Rămas-a unul.

Mențiunea II – Mirela Grigore
Sursă de relaxare aproape de casă
Muncesc din greu, de parcă-s posedat,
Soția mă așteaptă, ades, cu cina
Și ca să fiu puțin mai relaxat,
Când vin acasă... trec pe la vecina.
După concediu
Pe la noi vezi lucruri rare–
Nici acesta nu-i străin:
După-orice relaxare,
Ne mai odihnim puțin.
Terapie antistres
Urmând constant o practică mai veche,
Sărmani, bogați și orice tip vexat
Fac terapii de grup și de pereche,
Prin crâșme și... efectu-i garantat!
După o zi epuizantă...
Când stresul zilei rău m-a dărâmat,
Puțină relaxare-aș vrea,-n final,
Dar, când mă-ntind în patul conjugal,
La soț, observ că... totu’-i relaxat.
Precizare importantă
Ni se confirmă, astăzi, la Humor,
Că-n rândul celor cu un simț sprințar,
Ca să ajungi să scrii un bun umor,
E musai ca să fii ani buni... primar.

Mențiunea III – Ion Ruse
CORIGENT LA DIRIGENȚIE
La noi, s-a relaxat învățământul,
Atât de mult, încât mă trec fiorii:
În școală doar elevii au cuvântul
Și își notează, drastic, profesorii.
REVENIREA LA NORMALITATE
Ca un parlamentar, valabil,
Declar, scăpat de suferințe:
Nimic nu este comparabil
Cu relaxarea la ședințe!
TRAI PE VĂTRAI
Arunc de astăzi purgativul
Simțind din plin normalitatea,
Fiind chiar simplu și motivul:
S-a relaxat fiscalitatea!
FĂRĂ GRIJI
La sfert de veac e relaxat
Având asigurat voinicul
Venitul minim garantat...
Cât este-n pensie bunicul.
FESTIVAL BUCOVINEAN
Din presă am aflat o știre,
Că la HUMOR, de mergi, asiști,
Cum e admis, la mănăstire,
Soborul de... epigramiști!

