REZULTATELE FESTIVALULUI „SCÂRȚ UMOR”- IAȘI, EDIȚIA A DOUA - 2021
Scțiunea epigramă și madrigal
PREMIUL I – Florin Rotaru – Buzău
PREMIUL AL II-lea – Ioan Petru Gârda – Cluj-Napoca
PREMIUL AL III-lea – Laurențiu Ghiță – București
MENȚIUNI: Constanrin Moldovan – Mănăstirea Humorului- Suceava
Ionel Riti – Brașov
Valentin David - Orastie
Juriu:
Adrian Grăjdeanu
Vasile Vajoga
Daniel Bratu

Epigrame premiate:
1. FLORIN ROTARU
GUVERNANȚILOR
În toată-această mare tevatură,
De parcă-ntreaga lume e un bal,
Destul că ținem masca pe figură,
Nu ne mai dați și ochelari de cal!
DEXTERITATE
Atât talent au unii când te fură!
O fac lejer, cu zâmbetul pe față,
De pildă, fără mască pe figură,
Nevasta mea m-a jefuit o viață
IAȘI
Cu multă abnegație și sârg
Această urbe veche și-actuală
Parcurge drumul de la „dulce târg”,
La capitala noastră culturală.

2. IOAN PETRU GÂRDA
LA FRIZERIȚĂ, ÎN PANDEMIE
În vremuri hâde,
Zvârlind ochiade,
O mască râde,
O mască rade!

DAT ÎN URMĂRIRE
Acuzat de niște fapte,
Hăituit și-nfometat,
Am găsit, târziu în noapte,
Mas, că masca m-a scăpat...
IAȘI...
Iubind Copoul, arta, poezia,
Mă leg de Iași mai mult, pe zi ce trece,
Așa cum „Păstorel” – Academia –
Se leagă tot mai mult de... „Bolta Rece”!
3. LAURENȚIU GHIȚĂ
SCANDALAGIILOR ANTI-MASCĂ
Fără urmă de tăgadă,
Prin prestația prostească,
Cea mai mare mascaradă
O fac ăia fără mască!
ADIO, CARNAVAL
O să ne luăm curând adio
De la Carnavalul de la Rio:
L-a-ntrecut, cu măștile-i grotești,
Parlamentul de la București!
IAȘI – ORAȘUL CELOR ȘAPTE COLINE
Prin Iași, prin orașul-grădină,
Plimbându-mă-adesea, eu sper
Să urc de pe-a șaptea colină,
Direct într-al nouălea cer!

CONSTANTIN MOLDOVAN
DEFINIȚIE
Loc cu oameni cumsecade
Care par sub tratament,
Plin de măști și mascarade:
Se numaște... Parlament!
VIAȚA – UN BAL MASCAT!
În lumea plină de șarade
Suntem de multe ori „în pom”,
Iar printre măști și mascarade,
Cu greu mai întâlnești un OM!

IAȘUL MARILOR IUBIRI
Revin cu drag în urbea-nălțată pe coline,
Cu flori de tei pictate în dulcile-amintiri
Ce s-au lipit de suflet... și înțeleg prea bine
De ce i se mai spune „a marilor iubiri”!

IONEL RITI
PROTECȚIE EXCESIVĂ
Mai vezi la câte o „figură”
-Să nu îi fie de deochiCă poartă două măști la gură,
Dar vrea și una peste ochi.
TRADIȚII DE ACTUALITATE
Nou protest la primărie:
Strigăte neîntrerupte,
Demonstranții bat spre-o mie,
Iar mascații bat pe rupte!
POVESTE DESPRE IAȘI
Oraș ce-a-nsuflețit coline
Cu fii smeriți și plini de zel,
Obișnuiți să se închine
La moaștele lui... Păstorel!

VALENTIN DAVID
NOI SUNTEM URMAȘII ROMEI
Romanii, cu o fire retrogradă,
Voiau doar pâine, circ și mascaradă;
Iar la aleși, și fără pandemii,
E-o mascaradă felul de a fi!
ABUZ DE PUTERE
L-au pus jandarmii să plătească
Amenda, fără de blândețe:
Avea primarul doar o mască,
Dar, din păcate, două fețe!
COPOUL...
Copoul are vechi comori,
Alei cu tei și poezii,
Statui, având pe umeri ciori...
Și deținuti în „colivii”!

