
REZULTATELE CONCURSULUI NAȚIONAL DE EPIGRAMĂ 

”URZICENI 2021” 

 

În concurs au intrat 358 epigrame primite de la 36 concurenți din 

România, Moldova și Canada. 

 

Juriul a fost compus din: 

Gheorghe Bâlici (președinte), 

Vasile Larco (membru), 

Laurențiu Ghiță (membru), 

Nicolae Petrache (membru, organizator). 

 

Vă prezentăm primii 22 clasați: 

 

Premiul I: 

Nicolae Bunduri ………………8,35 

Florin Rotaru .……………….....8,35 

 

Premiul al II-lea 

Moraru Ion ………………………8,10 

Diviza Ion …………………….....8,10 

 

Premiul al III-lea 

Gârda Ioan Petru ……………..8,00 

 

4. Dobreanu Grig ………………….7,85 

5. Blidaru - Til Vasile……………..7,80 

     Balăceanu Gheorghe ………......7,80 

6. Peiu Nicolae …………………....7,65 

7. Ruse Ion ………………………..7,55 

8. Cireap Gheorghe ……………….7,50 

     Finchelstein Sorin ……………..7,50 

     Efimie George …………………7,50 

9. Sălcuțan Mihai ………………….7,45 

10. Caruceru Nicolae ………………7,40 

        Vasilescu Petre Ion Florin ….....7,40 

11. Opait Maximilian ……………….7,25 

12. Stoicescu Passionaria …………...7,20 

       Batog Mihai Bujeniță ………..…7,20 

13. Gurău Gheorghe…………………7,10 

14. Ilade Ramona ……………………7,00 

       Mardare Valeriu …….…………..7,00 

 



 

Premiul I (ex aequo) - Nicolae BUNDURI 

... 

Tema 1: „De sărbători” 

 

1) LA BLOC, DE SF. NICOLAE (La Bucureşti) 

Frigu-i mare în odaie 

Şi mă-ntreb la bloc, de zor: 

Ăsta-i Sfântul Nicolae, 

Sau Primarul Nicuşor?! 

… 

2) DORINŢA UNUI BUCUREŞTEAN 

Aş vrea la bloc un trai mai bun, 

Dar cum primarul o cam scaldă, 

Îl rog frumos pe Moş Crăciun, 

Să îmi aducă apă caldă! 

… 

3) LA BUCUREŞTI 

Cum gerul suflă ca taifunul 

Şi-n Bucureşti e hărmălaie, 

Aştept să vină iar Crăciunul 

Că poate prind să fac o baie. 

… 

4) DE CRĂCIUN 

Sunt bogaţi în multe locuri, 

Cu piscină şi cu vilă, 

Dar la oamenii din blocuri, 

O să vină Moş Gerilă. 

… 

5) VIAŢA LA BLOC 

Crăciunu-aduce bucuria, 

Precum promit parlamentarii 

Şi tremură la bloc piftia 

(Dar mai puţin ca locatarii) 

…… 

 

Tema: URZICENI 

… 

1) RĂSTURNĂRI 

Aş vrea stimaţi concetăţeni, 

Prin răsturnări, de-acu-nainte, 

Un Premier din Urziceni 

Şi din Caracal…Preşedinte! 



… 

2) EU ŞI SOŢIA, LA NUNTĂ 

La ospăţ cu mulţi meseni, 

Foamea e pe noi, iubito: 

Cu urzici de Urziceni, 

Cred că am …“şparanghelit-o” 

 

Tema liberă 

… 

1) LA UN TÂRG DE CARTE 

La târg de carte-n Bucureşti, 

Pe unde multă lume trece, 

O carte bună greu găseşti, 

Dar sandvişuri…de nota zece. 

…  

2) POSTUL CRĂCIUNULUI 

Ca s-avem pe lume rostul, 

Să-l slăvim pe PreaÎnaltul, 

Noi românii ţinem postul… 

De la un Crăciun la altul. 

… 

3) ALIANŢA CU ALT PARTID 

Alianţa mi se pare, 

Că-i făcută cu un rost: 

Ori s-arăţi că eşti mai mare, 

Ori de două ori mai prost. 

 

 

 

Premiul I (ex aequo) - Florin ROTARU 

 

 

Tema: DE SĂRBĂTORI 

 

 

Unui politician extremist 

A-ncercat sperând că prinde, 

(De-și va modera discursul), 

Pe la UE să colinde, 

Dar i-au spus să plimbe ursul... 

 

 

 



 

 Miracol de Crăciun 

Sunt momente dificile, 

N-o să am ce pune-n gură: 

Porcul meu, de patru zile, 

A “zburat” din bătătură. 

 

 Meniu de sărbători 

Tobă, caltaboș, piftie 

Eu pe masă le aștern, 

Dar mai fac și alergie... 

La cârnații din Guvern! 

 

 Neam de designeri 

În țara nostră, cum se pare, 

Avem înscrise în genom 

Abilități în  decorare: 

De-o vreme, suntem toți în pom... 

 

 Facerea de bine 

Să-și poată repara dantura, 

I-am dat o primă de Crăciun 

Și-acuma, când deschide gura, 

Mă mușcă parcă-ar fi nebun... 

  

 

Tema: 2 epigrame conținând cuvântul URZICENI 

 

 

 Dorință 

Un singur lucru îmi doresc: 

Aș vrea, pe politicieni, 

De s-ar putea să-i tăvălesc 

... prin Urziceni. 

 

 Neșansă 

Trăiesc o existență acră 

Precum o floare-n buruieni: 

Nu-i de ajuns că-mi este soacră, 

E și născută-n Urziceni! 

 

 

 



Tema liberă: 3 epigrame 

 

 Socializare  

Pe o vecină mai frumoasă 

Am invitat-o ieri, la masă; 

Nu i-a plăcut, că n-a mâncat, 

Dar nu s-a plâns deloc de pat... 

 

 Selecție 

De la Vaslui, când mi-am luat soție, 

Cum stau cu banii, soacra vru să știe, 

Dar socrul meu atât m-a întrebat: 

Cum stau cu analiza la ficat..? 

 

 Motive de îngrijorare 

Eu liniște de-o vreme nu mai am 

Și sunt îngrijorat de nu se poate, 

Că-alatăieri, la prânz, când ne certam, 

Nevasta mea mi-a spus că am dreptate! 

 

 

Premiul al II-lea (ex aequo) – Ion  DIVIZA 

 

Tema 1. De sărbători 

 

Masa de revelion a pensionarului 

Bucate mai exotice aș vrea, 

De preferință, provenind din mare; 

Nădăjduiesc, din pensioara mea, 

Eu o să-mi cumpăr totuși... niște sare! 

 

Doleanța unei tinere neveste 

I-a scris răvaș lui Moș Crăciun 

Ca să-i aducă-un soț mai bun 

Iar pe-actualul, un imberb, 

Să-l ia cu dânsu-n loc de cerb! 

 

Revelion în pandemie 

Gândeam c-o să mâncăm pe săturate, 

Dar gazda noastră, un cumnat avid, 

Servindu-ne bucate nesărate, 

Ne-a speriat pe toți c-avem covid... 

 



 

Consecințe gastronomice 

Umblând tot din agapă în agapă, 

Se pare că un pic m-am îngrășat 

Și voi slăbi, că vreau să mă încapă 

La anul... lenjeria mea de pat!  

 

Constatare post-revelion 

Trecând de sărbători, mereu 

Mă simt de parcă gata, mor, 

Mi-i capul tulbure și greu; 

Doar portofelul mi-i ușor! 

 

Tema 2. Urziceni 

 

În ziua de ajun 

Pornesc să ne colinde optimiștii, 

Și pocnete s-aud până-n fruntarii: 

La Urziceni dau bice umoriștii,  

La București dau tunuri demnitarii... 

 

La marginea Europei 

Prieteni, situația-i albastră 

Și parcă-am vrea în anii ăștia grei 

O sărbătoare și pe strada noastră; 

La Urziceni n-avem paradă gay!... 

 

 

Tema 3. La liberă alegere 

 

 

Comisiile electorale 

Votându-și doar persoanele loiale, 

În fine, deputații-au jubilat: 

Cu-asemenea structuri electorale, 

Nici nu-i nevoie de electorat! 

 

Relație la bloc 

Când iar la cuibul ei mă cheamă dorul, 

Îmi spune-n prag vecina mea frumoasă: 

- Mai du gunoiul, dă cu-aspiratorul; 

Vreau să te simți, Ioane, ca acasă!... 

 



Confesiune  

Am strâns în anii tinereții, 

Prin osteneala mea, bani grei; 

Mi-ajung pân’ la sfârșitul vieții, 

De mor chiar mâine, pe la trei!... 

 

 

Premiul al II-lea (ex aequo) – Ion  MORAU 

 

         1.   Tema: „De sărbători” 

 

Metamorfoza Moșului 

Cum la curent și gaz, ne spun 

Că prețul crește fără milă, 

O să mai vină Moș Crăciun 

Dar, deghizat în ...Moș Gerilă! 

 

Urătură în pandemie 

Aho, aho, copii și frați, 

Mai mergeți să vă vaccinați! 

Primiți muștar și câte-un mic, 

Un vaucer și un loz în plic! 

 

Lipsesc utilajele de dezăpezire, de sărbători 

Cetățenii, într-un fel, 

Pleacă de la ipoteza 

Că, fiind primarul chel, 

N-a trecut pe-aici cu...freza! 

 

Rețete de Crăciun 

E bună, e cea mai aleasă, 

Rețeta de tobă de casă 

Dar, unică e, de departe, 

Rețeta de tobă...de carte! 

 

Musafiri de Revelion 

În seara de Vasile Sfântul, 

De-ar fi ca musafiri să-mi vină, 

Eu tuturor, vă dau cuvântul, 

Le spun că sunt în...carantină! 

 

 

                                      



       2. Epigrame care conțin cuvântul Urziceni 

 

Revelionul Caricaturiștilor, în pandemie 

În iarna asta blestemată, 

La Urziceni, deși-i păcat, 

Revelionul de-altădată 

Va fi un fel de...bal-mascat! 

 

Casa de Cultură din Urziceni 

La Urziceni, în mijloc de câmpie, 

E un pământ fertil, de-naltă clasă, 

De-aceea poate,-așa precum se știe, 

Aici „cultura” e...la ea acasă! 

 

           3. Epigrame cu temă liberă 

 

Toamnă pandemică 

În toamna asta, pas cu pas, 

Pădurea toată frunza-și pierde 

Norocul nostru-i c-a rămas 

Măcar... certificatul verde! 

 

Control la domiciliul celor aflați în carantină 

În casa lor, păstrând tăcerea 

Și izolați precum sihaștri, 

S-au bucurat la revederea  

Băieților cu ochi albaștri! 

 

Unirea la români 

Mână ca să dăm cu mână 

Din păcate, nu se poate 

Fi-ndcă nația română 

Stă cu mâinile la spate! 

 

Premiul al III-lea – Petru Ioan GÂRDA 

 

1. De sărbători 

 

O, VREMURI! 

S-a lăsat pe uliți neaua, 

Și copiii mici, ciopor, 

Au venit și-acum cu Steaua, 

Dar e vai de steaua lor! 



PLUGUȘOR 

Aho, aho, copii și frați, 

Apucați-vă și-arați 

Să “aduceți un aport” 

Pentru pâinea de… import! 

 

OBICEI 

În Ajun, pe înserat, 

Capra fermei noi, vecine, 

A venit să stea la mine… 

Și a stat. 

 

COLIND CA-NTRE VECINI 

M-a rugat vecina mea, 

Când acasă am condus-o, 

Să îi pun în pom o stea… 

Și i-am pus-o. 

 

CU SORCOVA LA BLOC 

Când a intrat la noi în casă, 

Cu sorcova, un tip de sus, 

Nevasta l-a primit voioasă: 

Să știți că și al meu e dus! 

 

2. Urziceni 

 

FOTBAL 

De “Urziceni” ne amintim 

C-avea victorii fără număr; 

Azi bate pe-orișicare team… 

Pe umăr. 

 

Aproape 10% dintre locuitorii Urziceniului au etnie necunoscută! 

ANONIM - FOLCLORICĂ 

E un ins din Urziceni, 

Stă-n pădure, prin poieni, 

N-are tată, n-are mamă… 

Unii-i spun Șancló Fandamă. 

 

 

 

 

 



3. Libere 

 

MISTERE 

Răsărea, în depărtare, 

Steaua ca o taină mare, 

Iar acum, ca o nălucă, 

Taina stelelor lui Ciucă. 

 

PREȘEDINTELE ȘI GOLFUL 

Când lovește mingea, scurmă, 

Niciodată nu dă-n gol; 

Las’ că-i bine, pân’ la urmă, 

Poate va găsi petrol. 

 

SPERANȚĂ 

Îmi vine-n minte-un gând păgân - 

De vină este viața-mi, acra: 

Atuncea când voi fi bătrân, 

Să nu mă îngrijească soacra! 

 


