
 

 

 

 

Festivalul Național de Epigramă „La Izvorul Someșului” 

Ediția I, 29 august 2021, 

ȘANȚ - jud. Bistrița-Năsăud 

REZULTATE CONCURS și EPIGRAME PREMIATE 

 

Nr 

crt 

Numele și 

prenumele 
Motto Locul Premiul obținut 

1 Nichi Ursei Drumarul (1) 1 Premiul I 

2 Nicolae Bunduri „De mă voi scula…” 2 Premiul al II-lea 

3 Nică Janet Reziliență 3 Premiul al III-lea 

4 Carmen Chioinea Errare humanum est 4 Mențiune 

5 Ion Diviza Deșănțatul 5 Mențiune 

6 Vasile Vajoga „Cu un picior (metric) în Șanț” 6 Mențiune 

7 Cătălina Orsivschi „Din Șanț în Tur e cale lungă…” 7 Mențiune 

8 Ion Moraru Circ 8 Mențiune 

9 Stelică Romaniuc Țuică de prune 9 Mențiune 

10 Dan Norea Credinciosul iluminat 10 
Premiul special al Revistei 

„Izvorul Someșului” 

11 * Drumul focoaselor 

11 

 
12 * „Invidios e-un munte, un canal…” 

 
13 * COTUL ȘANȚULUI… 

 14 * Investiții europene 

 
15 * Drumarul (2) 

12  16 * Contorsionism 

 17 * NE SUTOR ULTRA CREPIDAM  

 18 * Săpătorul de șanțuri 

13 

 19 * Pe Someșul neliniștit 

 20 * Pe lângă drum 

 
21 * „Grig, cuceritor convins…” 

 22 * Sunt vagabondul vieții mele… 

 23 * Rigoletto… în Șanț! 

14  24 * Surpriză 

 25 * „Din amuțiri se naște poezie” 

 26 * Duios Anastasia trecea 

15  27 * Epigrame deșănțate 

 28 * Să fim sănătoși 

 

Revista                                               



29 * 
La ivirea zorilor, întunecimea devine 

blondă. 
16 

 
30 * „E Șanțul o localitate…” 

17 
 31 * Destin 

 32 * Speranțe-n... Șanț! 

 33 * Galileo 

 34 * Radio Șanț 18 

 35 * Mă cheamă Sfântul Petre 19 

 36 * Alea jacta est! 
20 

 37 * Şanţoneta 

 38 * Vivite laeti! 
21 

 39 * Libertate 

 40 * Treisprezece 22 

 41 * Românașului îi place… 
23 

 42 * Soare de august 

 43 * Crai Nou 24 

 44 * Și viespea înţeapă, dar nu vindecă. 

25 

 45 * Au gust dulce 

 
46 * 

„Spre Șanț trimit felicitare 
În aste vremuri ce văd drama…” 

 47 * Arpegiu 

 48 * Rimătorul 

26 

 49 * Un bobocel de pe Someş 

 
50 * 

Mă bucur când plouă, pentru că și 
dacă nu m-aș bucura, tot ar ploua! 

 51 * Cucuruz în lapte 

 52 * DUM SPIRO SPERO 27 

 
53 * „Când e vorba de odihnă…” 

28 
 

54 * 
Fiecărei lacrimi un zâmbet îi 

răspunde 
 55 * Motto-n shantz. 29 

 56 * Epigrame de prin șanț 30 

 57 * Alb și negru 

31 
 58 * Cine iubește epigrama iubește viața 

 
59 * 

Nu te lăsa dictat de dogme, dar nici 
de mine, nici de ei. 

 60 * Inginerul inventator 32 

  

 

NOTĂ: Premiul special al sponsorului SC SANGEOSILV SRL – Ramona Ilade – Iași 

 



 

Juriu: 

Grigore Cotul – secretar 

Petru-Ioan Gârda – membru  

Constantin Moldovan – membru  

Florin Rotaru – membru 

 

Număr de participanți: 60 

Cerințele au fost: 

Tema „Din Șanț… în șanț!” – 2 epigrame 

Temă liberă – 2 epigrame 

 

Valoare premii:  

Premiul I – 400 lei;  

Premiul al II-lea – 300 lei;  

Premiul al III-lea – 200 lei 

Mențiuni: 100 lei 

Premii speciale: 100 lei 

Epigramele premiate: 

Premiul I – Nichi Ursei – Râmnicu Vâlcea 

Tema: „Din Șanț… în șanț!” Tema liberă 

GENETICĂ 

Bunicul slujind o idee, 

C-o genă ce dăinuie-n lanţ, 

Găsitu-şi-a moartea-n tranşee... 

Nepotul o caută-n... şanţ. 

 

VIAŢA LA ŢARĂ 

Ţăranul şi ultimul şfanţ 

Îl bea cu amicii-n taverne, 

Iar soaţa, pe margini de şanţ, 

Desface şi face guverne. 

CONSILIERUL LOCAL 

Primaru-i ades agasat 

De-un tip cu a criticii armă, 

Că nu sunt nici şanţuri în sat 

Prin câte e-n stare să doarmă... 

 

UNUI VECIN 

Eu nu sunt defel ofticos 

Că are maşină şi case; 

Din şanţuri, cu grijă, l-am scos... 

Şi-adesea din ce mai călcase. 

Premiul al II-lea – Nicolae Bunduri – Brașov 

Tema: „Din Șanț… în șanț!” Tema liberă 

PRIMARUL ŞI CONTROLUL FINANCIAR 

Cu „fracturi” la un bilanţ, 

Dom’ Primar avea o vină, 

C-a sărit din Şanţ... în şanţ 

Şi din vilă... în piscină. 

 

ÎN SATUL ŞANŢ 

În ŞANŢ - sătucul minunat, 

Trecând etapă cu etapă, 

E drumul bine asfaltat: 

Din şanţ în şanţ, din groapă-n groapă. 

TEAMA DE MOARTE 

Betegit de spaima lacrei, 

Leacul bun săracului 

Este, fie „limba soacrei”, 

Fie „gheara dracului”. 

 

NOUL ALES 

Cum azi aleşii noştri-s hoţi, 

În spirit solidar - spre bine, 

Cel nou intră în rând cu toţi 

(Să nu rămână de ruşine). 

 



 

Premiul al III-lea – Nică Janet – Ostroveni, Dolj 

Tema: „Din Șanț… în șanț!” Tema liberă 

ADEVĂR ADEVĂRAT 

După un proverb latin, 

Corectat de nou bilanţ, 

Adevăru-ncepe-n vin 

Şi se termină... în şanţ!              

 

ADEVERIRE DE ZICALĂ 

Cum omul, din exces de zel, 

Sfințește locu-n timp de pace, 

Așa vecinul, om și el, 

Sfințește șanțu-n care zace!             

DE MOŞ NICOLAE 

Cătarăm cizme, mult și bine, 

Să le-ncărcăm cu jucării, 

Dar n-am găsit prin magazine, 

Căci noi le-am pus… în primării! 

 

PREA TÂRZIU 

Deşi în minte am năluci, 

Pricep, ca fiu de vechi oştean : 

Ni-i ţara, astăzi, pe butuci, 

Căci toţi românii dorm…buştean! 

 

Mențiune – Carmen Chioinea – Italia 

Tema: „Din Șanț… în șanț!” Tema liberă 

CERTITUDINE 

În al concursului bilanț, 

Vă spun și n-am de gând să cruț: 

Destui vor da din Șanț în șanț, 

Dar și mai mulți din lac în puț.                          

 

DIN Șanț ÎN șanț 

Făcute-s aceste butade, 

Ca mintea ușor să-ți descalți: 

Din șanțuri în șanțuri se cade, 

Din Șanț-ul lui Cotul te-nalți.           

EMIGRANȚI PRIN EUROPA 

Ca emigranți, porniți haihui 

Să vadă-n jur cum e cultura, 

Plecat-au nouă din Vaslui, 

Că-n bar secase băutura. 

 

 (SP)ERRARE HUMANUM EST… 

Românii cu firi optimiste, 

Sperau, observându-i tulpina, 

Rebelul microb să reziste, 

Ca tot ce e „MADE IN CHINA”.          

 

Mențiune – Ion Diviza – Republica Moldova 

Tema: „Din Șanț… în șanț!” Tema liberă 

TÂNGUIALA UNUI ARDELEAN DIN 

PROVINCIE 

La Cluj ni l-au momit pe Cotul 

Și Șanțu-i azi orfan cu totul: 

Ne părăsesc specialiștii, 

Se duc la șanț epigramiștii! 

 

MOTIVAȚIE PRIN COMPARAȚIE 

Acolo unde munții se țin lanț,  

Transilvănenii și-au durat un Șanț; 

Își fac și moldovenii vreun hindichi, 

Când prea mult vin le trece prin rinichi!...           

UNUI POET 

A avut succes în poezie, 

Însă perspectiva i-i opacă: 

Muza îl inspiră să mai scrie, 

Soața îl ghiontește să mai tacă! 

 

UNUI CONFRATE EPIGRAMIST 

Văzându-l chinuit de furii 

Pe la concursuri fel de fel, 

Îmi vine să mă rog la jurii 

Să fie premiat doar el! 

 



 

 

Mențiune – Vasile Vajoga – Iași 

Tema: „Din Șanț… în șanț!” Tema liberă 

ANALIZĂ POLITICĂ 

Contextul general nasol e 

La noi, fiindcă, din păcate,  

Cu iz de șanțuri și rigole 

Parcurgem vremuri... deșănțate!  

 

EFICIENȚĂ 

Au astupat ieri șanțul, dar, 

Azi văd că-l sapă iar, c-un scop, 

Că nu găsesc un târnăcop 

Pe care-l au în inventar!            

DIALOG LA O GRĂDINĂ  

DE VARĂ 

- Ospătar, văd că această 

Bere ce-o servești la sondă, 

Este foarte, foarte proastă!... 

- Nu vă contrazic. E... blondă! 

 

UNUI SCHIOR 

S-a remarcat și-n plan zonal, 

Dar și pe-ntinsul Terrei, 

La proba „slalom special”  

Pe... muntele Venerei!! 

 

Mențiune – Cătălina Orsivschi – Vama, Suceava 

Tema: „Din Șanț… în șanț!” Tema liberă 

ÎNAINTE  ȘI  DUPĂ  AȘA-ZISA  REVOLUȚIE 

Am fost plinuț, azi sunt slăbuț 

Și am ajuns, făcând bilanț, 

Tot comparând, din lac în puț,        

                       Din Șanț... în șanț.   

 

SUPĂRAREA  UNUI  BEȚIV 

Din Șanț e unul ce pe drum 

Adesea cade beat și cum    

Să-mi râdă-n nas că beau și eu? 

Eu dorm în șanț, da-n șanțul meu! 

REFLEXIE 

Cu circulația de-acum 

E bine-n șanț, e rău pe drum 

Și cu ăst trai ce ne tot sapă, 

E rău aici, e bine-n groapă...   

 

DISPUTĂ  CONJUGALĂ 

Eu cad în șanț, dar nu-s de lemn; 

Când spune soața, cu ochi duri: 

Din Șanț cunosc doar... uscături! 

Din morți mă scol și-i las... un semn. 

 

Mențiune – Ion Moraru – Independența, Galați 

Tema: „Din Șanț… în șanț!” Tema liberă 

ȘANȚURI ȘI... ȘANȚURI!  

Mă întristez și mi-e necaz,  

Când văd, pe unde mai cutreier,  

Bătrâni cu „șanțuri” pe obraz  

Iar alții nici măcar... pe creier!  

  

ȘI BĂRBAȚII NASC, NU-I AȘA?  

Veniți acum cu noul val,  

Acestora le-om trage clapa:  

Cu ei vom face un Canal  

Că, dacă... li se rupe apa?! 

ROMÂNII STAU LA COADĂ PENTRU 

VACCINARE  

Privind în jur, aș vrea să spun că  

Ar fi sublim, ar fi divin,  

Să punem umărul la muncă  

Precum îl punem la... vaccin!    

  

UNUI POLITICIAN IPOCRIT  

Repetă ca pe un slogan  

Că dânsu-i vegetarian,  

Dar, adevărul gol și trist,  

E că-i un mare... fripturist! 



 

 

Mențiune – Stelică Romaniuc – Ploiești 

Tema: „Din Șanț… în șanț!” Tema liberă 

ULTIMA DORINȚĂ A UNUI BEȚIV 

Cenușa să mi-o dați pe apă 

Când moartea mă va prinde-n lanț, 

Că eu nu pot dormi în groapă, 

La fel de bine ca în șanț.  

 

UNUI AMIC 

Mai doarme-n șanț când are-o toană 

Să-i curgă doar jinars prin venă, 

În rest, e om să-l pui la rană, 

Atunci când vrei să faci cangrenă. 

TOAMNA 

Se adună-ncet, tenace, 

Poamele de soare coapte, 

Însă dintre toate-mi place 

De vecina de la șapte.  

 

DISCURS DUPĂ SCRUTIN 

Ne-a mulțumit că l-am votat, 

Trădând un fel de tensiune, 

Dar la final s-a ușurat… 

Pe orișice promisiune. 

 

Premiul special al Revistei „Izvorul Someșului” – Dan Norea – Constanța 

Tema: „Din Șanț… în șanț!” Tema liberă 

NICIUN ȘANȚ ÎN ȘANȚ 

În ciuda numelui, comuna 

Un șanț n-avut-a niciodată;  

Concluzia e numai una: 

E o comună de-șănțată! 

 

OAMENII DIN ȘANȚ 

Comunitatea de valoare 

Ar vrea să fie protejată 

De-un șanț adânc de apărare 

Cu țuică dublu distilată.                 

INTERNAREA 

La un azil, un tip mai bătrâior. 

- În tinerețe, unde ați muncit? 

- La tribunal, am fost judecător. 

- Oo, buun venit! 

 

IEȘIND PE POARTA BISERICII 

Exclam, c-un chip iluminat 

Și-o voce tare ce răsună,  

Privind spre un Merțan parcat: 

- Ce slujbă bună! 

 

Premiul special al sponsorului SC SANGEOSILV SRL – Ramona Ilade – Iași,  

pentru epigrama: 

ULTIMA DORINȚĂ 

A fost mereu un insurgent: 

Lui Bachus doar i-a fost supus 

Și a lăsat prin testament 

În Șanț, prin șanț să fie dus. 

 

Deoarece ne aflăm la prima ediție a Festivalului Național de Epigramă „La Izvorul 

Someșului”, am considerat că aduce un plus de haz un grupaj de… 

…epigrame selectate, la tema „Din Șanț… în șanț!”: 

 

La recepţia unui nou drum comunal 

Prezent la o inaugurare,  

Primarul beat făcu bilanţul: 

 – Și drumu-i o realizare, 

Dar cel mai mult îmi place... șanţul! 

Grigore Chitul – Bistrița 

Dragoste… 

El bea de nu mai are-un șfanț 

Și merge-acas՚ din șanț în șanț; 

Iar soţioara, drept urmare, 

Îi pune masa… în spinare. 

Grigore Marian Dobreanu – Târgu Jiu 
 



De la crâșma din comună   

Cădeam de-a rostogolu-n vale 

Când mi-a ieșit un șanț în cale 

Pe care, că-s milos și-mi pasă, 

O noapte l-am împins spre casă... 

Gheorghe Bâlici – Republica Moldova 

 

Curbă strânsă în localitatea Șanț 

Îmi spunea, mai ieri, nepotul,   

Imitând un fel de danț: 

De nu iei ca lumea COTUL, 

 Poți, în ȘANȚ, să dai în șanț! 

Ioan Toderașcu – Costești, Vaslui 

 

Comuna Șanț – centru cultural 

Sector al marelui Olymp 

Ce-i cheamă-aici din timp în timp 

Pe toți acei cu har și liră 

Pe care Bahus îi inspiră. 

Mihai Moleșag – Tulcea  

 

Șeful e șef și în Șanț 

N-am în pungă nici un sfanț, 

Mare șef s-ajung nu pot; 

Chiar de nimeresc în Șanț, 

Nu mă doare nici în Cot! 

Valentin David – Orăștie  

 

O aluzie amicală 

Când ai simțiri cu etalări măiestre, 

Iar muzele te prind în sacrul danț, 

Vin premii și-mpliniri, mănoasă zestre, 

Chiar dacă scrii ...la margine de Șanț! 

Petre Ion Florin Vasilescu – Craiova  

 

Egalitate de şanse 

La noi i-atâta voie bună 

Că-s sărbători ce se ţin lanţ 

Şi nu-i bărbat azi în comună 

Să n-aibă alocat... un şanţ. 

Vasile Manole – Galați  

 

Pilangiul urban 

Deosebit de cel din sat, 

Ce cade-n șanțuri când matol e, 

Ca orășean civilizat   

El pendulează-ntre rigole. 

Gheorghe Șchiop – Porumbacu de Jos, Sibiu 

 

Cugetare 

Mergând prin Șanț, pe lângă plopi, 

Gândeam: „halal infrastructură! 

Edilii sigur dau prin gropi, 

Când nu o iau pe arătură.” 

Violeta Urdă – București 

Mers în gol 

Cu îmbătător „parfum”, 

De duhnește în tot satul, 

Trece un bețiv pe drum... 

Nu de-a lungul, ci de-a latul! 

Mihai Sălcuțan – Buzău 

 

Gratuități 

E Bistrița o zonă minunată 

Jinarsul curge chiar de n-ai un șfanț, 

Și-n nopțile de vară fără plată 

Cazarea cea mai bună... e în „Șanț”.  

George Eftimie – Buzău  

 

,,Din Șanț... în șanț!” 

Sintagma  asta este vlăguită 

De oameni culți, dar și de toți boemii, 

Că șanțu-a devenit de-un timp ispită 

La umoriștii ce se bat... pe premii. 

Mirela Grigore – Râmnicu Sărat 

 

Specific local 

În Bistrița pălinca-i tare 

Și cel mai vajnic dorobanț, 

Când dă să meargă pe picioare 

E propulsat din… șanț în șanț! 

Gheorghe Cireap – Cluj-Napoca 

 

Cuplu: el chefliu, ea prostituată 

Pare-o faptă de bilanț 

Cum îi ,,sprijină” paharul: 

Merge el din șanț în șanț, 

Dânsa … ține trotuarul. 

Vasile Larco – Iași  

 

Imunizare de turmă 

Pe uliță, în Șanț, la mine, 

Când bem o țuică sănătoasă, 

Nici moartea Morții, nu mai vine, 

Că-i tot dispare câte-o coasă. 

Emil Felician Bodea – Cluj-Napoca 

 

Furtuna  minții      

După strașnica furtună,  

Toți sătenii sunt cam triști; 

Au de curățat vreo lună 

Șanțul de... epigramiști! 

Florin Leșan – Botoșana, Suceava 

 

În Şanţ, cu Cotul 

Cum nu prea ţin la băutură, 

Zăcând, am fost găsit cu totul 

Cu un genunchi pe o bordură 

Şi, nu ştiu cum, în şanţ cu cotul! 

Laurențiu Ghiță – București 



 

Spre Europa 

Mă bucur mult ca cetățean 

Că sunt și eu european, 

Dar cum belelele curg lanț, 

Noi mergem tot din șanț în șanț. 

Gavril Moisa – Cluj-Napoca 

 

Din Șanț…în șanț     

Veneau flăcăii la o fată  

În inimă spre a-i pătrunde,  

Din Șanț…în șanț câteodată…  

Și cred că bănuiți de unde!  

Petre Prioteasa – Craiova  

 

Mulțumim tuturor participanților! 

    Vă așteptăm, din nou, la anul! 

 

Director festival, 

  Grigore Cotul 


