Rezultatele Concursului de Epigramă din cadrul Festivalului Internațional
de Satiră și Umor Mărul de Aur, ediția a XXXVIII-a, Bistrița, 2022
Tema: vaccina-te-aș, dar n-am cui – 3 epigrame
Temă liberă – 3 epigrame
Număr de participanți – 34
Juriu:
George Corbu – președinte
Virgil Rațiu - membru
Florin Rotaru - membru
Rodica Calotă - membru
Grigore Chitul - membru
Alexandru Oltean - membru
Menuț Maximinian - membru
Alexandru Câțcăuan - secretar
Premiul I - Laurențiu Ghiță (București)
Premiul al II-lea – Ioan Toderașcu (Costești, Vaslui)
Premiul al III-lea – Nicolae Bunduri (Brașov)
Mențiunea I – Gheorghe Cireap (Cluj-Napoca)
Mențiunea a II-a – Ion Moraru (Independența, Galați)
Mențiunea a III-a – Valentin David (Orăștie, Hunedoara)
Mențiunea a IV-a – Grigore Cotul (Șanț, Bistrița Năsăud)
Mențiunea a V-a – Constantin Tudorache (Ploiești)
Mențiunea a VI-a – Sorin Finchelstein (Canada)
Mențiunea a VII-a – Alexandru Țiclea (București)
Mențiunea a VII-a – Liviu Kaiter (Constanța)

Premiul I - Laurențiu Ghiță (București)
Motivație
Un bun român, de felul lui,
Având obârșie vitează,
În primul rând se face „cui”,
Și-abia apoi se vaccinează!
Definirea vaccinului
Pe înțelesul tuturor,
Prin mecanismele-activate,
Vaccinul poate fi, ușor,
Un fel de „cui pe cui se scoate”!
Influencerii români
De la Arad pân la Vaslui,
Ca unic caz în Europa,
Ne-am vaccina și cu un cui,
În caz c-așa ne-ar zice popa!
Paște în pandemie
După drob și cozonaci,
De la mesele pascale
Nu te scoli până nu faci
Doza booster de sarmale!
La sfârșit de pandemie
Și-atinse, în cele din urmă,
Covidul, funestul său țel:
O imunitate de turmă
Și-o inteligență la fel!
Scene de viață
Nevasta îi bătea obrazul
Că arde de pomană gazul,
Și-atunci, tot gratis, cu sudalme,
I-a ars și el vreo două palme.

Premiul al II-lea – Ioan Toderașcu (Costești, Vaslui)
Dorință
Vaccina-te-aș, dar n-am cui,
Bine-ar fi să... te opui!
Tânăra de pe strada mea
Când o văd trecând pe stradă,
Gându-mi zboară brusc hai-hui:
Vaccina-o-aș, dar n-am cui...
Pentru-asemenea „grenadă”!
Noua și frumoasa mea vecină
Chit că tot încerc să mă combin,
Iar când o-ntâlnesc vorbim mereu,
Ea nu crede – culmea! – în vaccin,
Eu nu cred, de-un timp, în cuiul meu...
Satul cu părinții dragi
În satu-n care ai cu greu acces,
Îndeosebi când vremea este rea,
Copiii și nepoții vin ades,
Cât timp bătrânii au ce să le dea...
Primarul agronom
E contestat de-o vreme agronomul,
Că n-a făcut nimic la el în sat,
Din ce-a promis să facă, doar că omul
N-a precizat anume-n ce mandat!...
Afectată de o boală incurabilă
Grav bolnavă, dar și-acum glumeață,
Ieri mi-a spus, sătulă de „război”:
-Ce-i atâta luptă pentru viață,
Când avem o viață de apoi...

Premiul al III-lea – Nicolae Bunduri (Brașov)
Vaccina-te-aș... că am „cui”
Fetei ce-nțelege gluma,
I-am șoptit precum tehuiu’:
Nu te „vaccinez” acuma,
Da’ diseară... rupem cuiu’!
Efect imediat
Cum bine vreau să fac întruna,
Sunt cel mai tare „cocoșel”,
C-am „vaccinat-o” ieri pe una
Și astăzi vine... la rapel.
Burlacul, către iubită
Nu-i de glumă-n pandemie,
Când Covidul ne pătrunde
Și ca bine să îți fie,
Vaccina-te-aș, dar n-am unde!
Erori la geneză
Credința spune că Preasfântul,
Privind la noua lume, starea,
Femeilor le-a dat cuvântul,
(Bărbaților le-a dat răbdarea).
Partidă de iubire, la senectute
Cu fata – ca argintul viu,
Partida-aceea amoroasă,
Bătrânul o-ncepu târziu...
Când ea deja plecase-acasă.
Mentalitate românească (autoepitaf)
Acuma, că îmi cântă popii
Prohodul – și pământu-i greu,
Mă rog aici, pe fundul gropii:
-Mai rău să nu dea Dumnezeu!

Mențiunea I – Gheorghe Cireap (Cluj-Napoca)
Medicul pragmatic
Eu în viață am repere,
Bani adun, dar nu fac chetă,
Sunt pornit să fac avere
Cu vaccinul... la chiuvetă!
Vaccinist pesimist
Îi cred pe-acei care susțin
Că n-au încredere-n vaccin,
Și spun acum făr’ de ocol:
M-am vaccinat... să merg la „mol”!
Un vacina(n)t nostalgic
Eu „vaccinam” în tinerețe...
Și nu pe bani, pe frumusețe;
Iar azi, nostalgic, spun oricui:
Aș face-o iarăși, dar... n-am cui!
Zice soția dominatoare
Pe soț l-am dominat în toate
Pe când era mai tinerel,
Dar și acum îl dau pe spate
Din când în când... c-un strat de gel!
Un bucureștean optimist
Cu riscul de-a vă intriga,
Vă spun: de-ar fi concurs de „scaldă”
Bucureștenii-ar câștiga
Cu cea mai rece apă caldă!
Calcul la întreținere
Din facturi, acum rețin
Că mă costă mai puțin
Dacă stau cu două dive
Toată iarna în Maldive!

Mențiunea a II-a – Ion Moraru (Independența, Galați)

Apar noi valuri pandemice
Ca să scap de o viroză,
Am făcut a treia doză
Însă, pentru viitor,
O să-mi iau un... dozator!
Vaccinarea bucureștenilor, iarna
Nu poși face nimănui,
Azi vaccin, că nu ai cui:
Cum căldură-n casă nu e,
Toată lumea... „taie cuie”!
Vaccinarea și migrarea românilor
Eu sunt convins că, pân la urmă,
Când s-o-ncheia, nutrim speranța,
Imunizarea cea de turmă,
Putem începe... transhumanța!
Românii de azi
Azi, cu găuri în buget,
Le-a scăzut, de trai, nivelul
Și-s bolnavi de diabet
Fi-ndcă-s duși cu... zăhărelul!
Legea din Parlament
Am crezut în ea ca blegii,
Că ne este scut și pază
Dar sunt mulți de-asupra legii
Care azi o... violează!
Unei senatoare
Colegii ei o roagă insistent,
Când vine-n plen „cu jalba în proțap”,
Să poarte pantaloni în Parlament,
Să nu-și mai pună poalele în cap!

Mențiunea a III-a – Valentin David (Orăștie, Hunedoara)
Risc calculat
Să fac vaccin am ezitat,
M-am hotărât destul de greu,
Dar pân’ la urmă am riscat...
Să-mi bat un cui în copârșeu!
Opțiune justificată
Chiar dacă sunt un medic de spital
Femeile-l preferă pe Ion:
Eu fac vaccinul cu un ac banal,
Iar el le injectează c-un piron.
A patra doză
Cum am avut covidul din născare,
M-au vaccinat fiind periculos:
Am patru cuie-n mâini și în picioare
Și m-au imunizat... ca pe Cristos!
Culmea ironiei
Prin jalnice găinării,
Acei pe care i-am ales,
De stres ne umplu zi de zi...
Și încasează spor de stres!
Umorul ca armă
Umorul e periculos
Că în corupție lovește,
Iar omul râde copios...
Dar printre hohote, gândește!
Presa liberă
Aleșii noștri buni de gură
Și amatori de cașcaval,
Ca în Olanda se înjură...
Dar fiecare pe-un canal!

Mențiunea a IV-a – Grigore Cotul (Șanț, Bistrița Năsăud)
8 Martie – finalul stării de alertă
A fost total neinspirată
Când s-a grăbit un pic soția...
De ieri, săraca-i vaccinată,
Iar azi e gata pandemia.
Vulnerabilitate
Cu toate că nu-s vaccinat,
Speram să rămân sănătos,
Dar trag, de trei zile, în pat...
În patul vecinei de jos.
Ghinion
Am trei doze-administrate,
Cu vaccin de-același tip,
Și vă spun că, din păcate,
N-am prins nici măcar un cip.
Unui Casanova
A tot zburat din floare-n floare,
Fiind un tip cuceritor
Și-acum, bătrân, abia-i în stare
S-adune orele de zbor.
Pentru o viață sănătoasă
Eu și soața consumăm
Cam doi litri de lichide,
Dar e greu să ne-ncadrăm,
Până cârciuma se-nchide.
La psihiatrie
Pacientul e bolnav,
Însă-i foarte norocos,
Că, fiind atât de grav,
L-au convins că-i sănătos.

Mențiunea a V-a – Constantin Tudorache (Ploiești)
Vaccina-m-aș și n-am de ce
Întregul meu flux sanguin
Nu crede nicicum în vaccin,
Că are efecte adverse
Și multe reacții... perverse.
Măsură de protecție
Voi păstra, neapărat,
O distanță socială
Și de prostul vaccinat
Și de cel trecut prin boală.
Pandemie, pandemie
Perioadă furtunoasă,
Petrecută foarte fain,
Când am stat mai mult în casă
Și am înjurat online.
Sfat
Bunicul meu adeseori spunea,
Cu harul unui mare înțelept:
De n-ai făcut un zid în viața ta,
Să nu te bați cu cărămida-n piept!
Unui cusurgiu
Cu aceeași voce gravă,
Pe aceeași canapea,
Îți ridică azi în slavă
Tot ce ieri nu îi plăcea.
Covidul stă cu Pfizerul la masă...
Covidul stă cu Pfizerul la masă,
În Pandemia asta de poveste,
De când sunt hoți, de când prostie este,
Duc laolaltă cea mai bună casă.

Mențiunea a VI-a – Sorin Finchelstein (Canada)
Alternative la Covid
Doctorii ne avizează
Pe un ton prietenesc:
Foarte mulți se vaccinează,
Restul... supraviețuiesc.
Leacul universal
La urma urmei am scăpat de chin,
De panica atroce și de teamă,
Noi redescoperind un vechi vaccin
Din patru doze: sfânta epigramă.
Richard al treilea și pandemia
King Richard, rege legendar,
Aflând de virusul hain,
Vestește printr-un olăcar
Că dă regatul pe-un vaccin.
Evoluționară
De Charles Darvin păcălită,
Trecând maimuța-n noul rol,
A exclamat dezamăgită:
Ca om, sunt tot în fundul gol!
Birocrație
Năvălesc puhoi, călare,
Neamurile migratoare;
Dar, de faci o analiză,
Tot ce vor e doar o viză.
Căsnicia ca teatru
De stăm să deslușim ce fel de rol
Actorii pe afiș aici dețin,
Vecina, evident, e dracul gol,
Iar soacra-i categoric dracul plin.

Mențiunea a VII-a – Alexandru Țiclea (București)
Scuze
Te-aș vaccina, dar nu am cui,
Nu am seringă și nici ac,
Un androgin; o spun oricui.
Ca urmare, nu pot s-o... fac!
Ineficiență
Cuiul, dacă nu există,
Penetrantul instrument,
Vaccinarea nu subzistă;
E lipsă de... armament.
Condiții
Dacă vrem să „vaccinăm”
Trebuie s-avem pe cine,
Fie brune ori blondine
Și pe „cui” să ne... bazăm!
Dezamăgire
După noaptea amoroasă,
Dânsa, care-i curioasă,
Face-o altă constatare:
Nici venitul nu-i... mare.
După mai mulți ani de la căsătorie
Consoarta lui s-a îngrășat...,
Soțul, prudent, i-a cuvântat:
Când ne-am luat erai o floare,
Acum ești... buchet..., un soare!
Scriitorul și soția
Când se străduia să scrie,
Soața-i strigă cu furie:
„Fă o treabă serioasă,
Strânge gunoiul din casă!

Mențiunea a VII-a – Liviu Kaiter (Constanța)
Vaccin antiprostie
Vaccinul de s-ar inventa,
Vor fi, desigur, comentarii
Și până s-o implementa,
Să-l facă-ntâi parlamentarii!
Imunitate
S-a vaccinat și-acum pretinde,
Că este rezistent la boală
Și că de el nu se mai prinde,
Nimic... din ce se face-n școală!
Vaccin
Dup-o doză de vaccin,
M-am gândit la berea „Ciuc”
Și mi-am zis, așa... senin:
„Încă una și mă duc!”
Sfat
Tata mi-a spus-o permanent,
Ca să învățși-avea dreptate,
C-altfel ajung în parlament
Și locurile-s ocupate!
Machiaj
Privindu-i părul ca de smoală,
Machiată cu mult fond de ten,
Gândesc că, fata asta-n școală,
Avea doar patru la desen!
Înnotătoarea
E-notătoare consacrată
Și are-un corp ca de felină,
Dar capu’-i bine ca să-l țină,
Mai mult în apă când înoată!
Notă:
Epigramele de mai sus au fost postate în forma trimisă de către participanți,
așa cum au fost primite de la organizatori.

