
EpigraMa- i … la Covasna, Ediția a III-a, 2022, 

Tema: Sântilia Voineștenilor 

 

Juriu: Any Drăgoianu 

  Mihai Haivas 

  Nicolae Bunduri 

 

Clasament Nume epigramist Media Obs. 
 

1 Maria Chirtoacă 7.92 Pr 1  

2 Florin Rotaru 7.72 Pr 2  

3 Liviu Kaiter 7.42 Pr 3  

4 Laurentiu Ghita 7.39 M1  

5 Dobreanu Grigore Marian 7.28 M2  

6 Vasile Larco 7.25 M3  

7 Grigore Cotul 7.17 M4  

8 Leșan Foca Florin 7.11 M5  

9 Constantin Moldovan 7.08 M6  

10 Gheorghe Schiopu 7.08 M7  

11 Gavril Neciu 7.00    

12 Gheorghe Balici 6.83    

13 Gheorghe Cireap 6.64    

14 Morar Ioan 6.61    

15 George Eftimie 6.58    

16 Catalina Orsivschi 6.50    

17 Constantin Bidulescu 6.42    

18 Teodora Pascale 6.38   

19 Petru Ioan Garda 6.31    

20 Neculai Florian 6.17    

21 Basno Stefan 6.11    

22 David Valentin 5.97    

23 Petre Strachinaru 5.89    

24 Gavril Moisa 5.86    

25 Cornelia-Livia Bejan 5.83    

26 Ioan Hodaș 5.28    

27 Rodica P. Calota 4.83    

28 Lazar Ioan 4.44    

29 Condrat Plesca 4.33    

30 Vasile Vajoga 2.75    

 

 

 



 

Premiul I – Maria Chirtoacă, Clung Muscel  

Nota 7.92 (8,93; 8,67; 6,17)  

 

1. Ambiție 

Spre Voinești făcând naveta,                    

Cred c-aș tot veni o viață     

De-ar cădea sub nuc la Neta     

Și...o pară mălăiață. 

 

2. Mire iubitor de datini 

Am, ca mire, o idee, 

Voineștenilor, haioasă: 

Introduceți în nedeie 

Și...furatul de mireasă! 

 

3. Mire petrecăreț 

Ciobănașul în nedeie 

Nicio șansă nu ratează, 

Că de-abia-și luă femeie 

Și e prins... cu altă brează. 

 

Premiul al II-lea – Florin Rotaru, Buzău 

Nota 7.72 (7,67; 7,83; 7,67)  

 

1. O achiziție bună 

Vecinul meu, la târg, de Sântilie, 

La mâna-doua și-a luat soție; 

De garanție nu-i preocupat, 

Rodajul, însă, e asigurat. 

 

2. La Sântilia din Voinești - Covasna 

Vezi la Voinești, de sărbători, 

Femei frumoase, jocuri, flori, 

Cornute mici, cornute mari... 

Aleși locali, parlamentari. 

 

3. La târgul Sântilia Voineștilor 

Am fost la Sântilie vara asta 

Să vând o oaie și să-mi plimb nevasta; 

Cerințele pe oaie n-au fost certe... 

(Pe soață am avut vreo trei oferte). 



 

Premiul al III-lea – Liviu Kaiter, Constanța 

Nota 7.42 (7,17; 7,73; 7,75)  

 

1. Conchioluitul miresei  

Mireasa e aproape gata, 

De nuntă, dar a mai rămas, 

Ca nașa să convingă fata, 

Să-și scoată piercing-ul din nas. 

 

2. Mirele la descălțatul nașei 

Privind spre cer, o rugă vrea să-nalțe, 

Dar o grimasă-i întristează fața; 

Dacă pe nașă-ncepe s-o descalțe, 

Mireasa l-a-ncălțat pe toată viața! 

 

3. Breaza pe paie aprinse 

Mireasa, numai fericire, 

Dasând cu nașul se gândea, 

Cum să-l determine pe mire, 

Să joace … cum îi cântă ea! 

 

Mențiune 1 – Laurențiu Ghiță, București 

Nota 7.39 (7; 7,83; 7,33)  

 

1. Modernizare 

Mai nou, la Sântilie, la Voineşti, 

E târg de fete în continuare, 

Dar dacă vrei nevastă şi-ţi găseşti, 

O iei cu bon fiscal şi cod de bare. 

 

2. „Târgul de fete” de Sfântul Ilie, patronul tunetelor şi fulgerelor 

Pe când tuna, la Sântilie, 

Ceream pe mândra de soţie; 

Nu bănuiam, ca un netot, 

C-o iau cu tunete cu tot! 

 

3. Sântilia voineştenilor 

Obicei ce-aduce multă bucurie 

Dacă el s-ar ţine, cum e necesar, 

Şi de Sfântul Petru, şi de Sântilie, 

Şi de sfinţii ceilalţi, toţi, din calendar. 



 

Mențiune II – Grigore Marian Dobreanu, Tg. Jiu 

Nota 7.28 (7,50; 6,83; 7,50)  

 

1. Sântilia la Voinești 

Sântilia-n iarmaroc, 

Unde toată lumea cântă, 

Fetele se-ncing la joc, 

Iar feciorii toți… la trântă. 

 

2. Vis de mamă la Târgul de fete de la Voineștii Covasnei 

Cum e sărbătoare mare 

Eu aș vrea, măcar o dată, 

Să renunțe la mioare, 

Și să-ncerce cu o fată. 

 

3. Descălţatul la nuntă… 

După ce bem adălmașul, 

Zice obiceiul trac, 

Să-l descalț ușor pe nașul, 

Iar pe nașa s-o dezbrac…  

 

Mențiune III – Vasile Larco, Iași 

Nota 7.25 (7; 7; 7,75)  

 

1. După trântă,obicei de nuntă voineștean 

Care-i partea cea înfrântă 

Se cunoaște-ntotdeauna, 

Dacă s-or lua la trântă 

Adevărul și minciuna. 

 

2. Din Sântilia voineștenilor 

Un obicei de nuntă covăsnean 

E-acel de-a ridica un bolovan, 

Dar tot efortul poate fi-n zadar 

Când bolovanu-i un… parlamentar! 

 

3. Obicei la nunta voineștenilor 

Nășeilor în curtea mare, 

Însurățeii, cei de viață plini, 

Le scot pantofii din picioare, 

Căci sunt deja-ncălțați cu … cei doi fini! 



Mențiune IV – Grigore Cotul, Șanț, Bistrița Năsăud 

Nota 7.17 (7,30; 7; 7,17)  

 

1. Obicei pastoral 

De Sântilie a urcat 

La el, în munți, să tundă mieii, 

Dar tunsul fost-a amânat, 

Să-i facă poftele femeii. 

 

2. Descălțatul nașilor 

Mireasa-l descălța pe naș, 

Iar mirele pe nașă, 

Să simtă fiece nuntaș 

„Mireasma” ucigașă. 

 

3. Obiceiul ridicării pietroiului de 120 kg 

Doar un flăcău l-a ridicat, 

În zi de Sântilie, 

Și zeci de fete-au asistat 

Când a făcut hernie. 

 

Mențiune V – Florin Leșan Foca 

Nota 7.11 (7,17; 7,63; 6,83)  

 

1. Erou la trântă ciobănească  

Mă luptam cu-nverșunare,  

L-adversar nu-i dam speranță;  

Lumea-ncuraja mai tare,  

Și-am ajuns în... ambulanță! 

 

2. Hora Sântiliei  

Surpriza unui ciobănaș  

Rămâne adorabilă;  

Păpușă n-are-acum de caș,  

Iubitei dând... gonflabilă. 

 

3. Conchioluitul miresei  

Când mireselor dispar  

Chiar acum codițele,  

Unor miri, în mod bizar,  

Vechi le sunt... ,,cornițele''. 

 



Mențiune VI – Constantin Moldovan, Mănăstirea Humorului, Suceava 

Nota 7.08 (6,67; 7; 7,58)  

 

1. Alternativă 

De îmi doresc să aflu gospodina 

Pe care să o fur, ca în povești, 

Ori urc, decis, pe muntele Găina, 

Ori merg, de Sântilia, la Voinești! 

 

2. Armonie la Covasna 

În buricul României, 

Orice-ar spune demnitarii, 

Joacă Hora Sântiliei 

Până și minoritarii… 

 

3. La târgul ,,Sântilia voineștenilor’’ 

Să-mi vând văcuțele aș vrea  

La târg, aici, printre copaci, 

Unde-au ajuns cu soacra mea, 

Dar și cu multe alte vaci! 

 

Mențiune VII – Gheorghe Șchiop, Sibiu 

Nota 7.08 (7,17; 6,33; 7,75)  

 

1. Schimbare de ritual 

Grăiau doi voineșteni poznași 

Ce-și căutau prin târg aleasa: 

Destul i-am descălțat pe nași, 

De-amu deschiloțăm mireasa! 

 

2. Proba bolovanului 

 Câștigă-un voineștean pogan 

 Ce-a ridicat – mascându-și cazna - 

 În slăvi un mare bolovan : 

Parlamentarul de Covasna. 

 

3. La Sântilia Voineștenilor 

Sosesc peste munte ciobani 

Să-și cate neveste cu stare -   

Frumoase fătuci de mocani; 

Și capre cu ugerul mare. 

 



Gavril Neciu, Cluj Napoca 

Nota 7 (7; 6,67; 7,33)  

 

1. Tradiții pastorale 

La Sântilia din Voinești, 

Păstorii, anual se-adună, 

Conform cu datini strămoșești, 

Să-și ia neveste pe arvună ! 

 

2. Cântec și joc de Sântilia Voineștenilor 

La Nedeea Mocănească 

Din județul covăsnean, 

Nu-i limbă să te stârnească, 

Precum graiul ardelean ! 

 

3. Realități Voineștene 

Azi  vezi și la Voinești mocanii, 

Tot mai puțini în bătături, 

Ei s-au rărit mereu, cu anii, 

Exact ca brazii din păduri ! 

 

Gheorghe Bâlici, Chișinău 

Nota 6,83 (6,50; 7; 7)  

 

1. Păstorul tânăr la Sântilia Voineștilor 

Venind flăcăul în ițari 

La târgul cel de fete mari, 

Chiar dacă n-are de opinci, 

Mirese-ar vrea măcar vreo cinci!... 

 

2. Mirele la descălțatul nașei 

Atât de tare i-a plăcut 

Să o descalțe ca la carte 

Pe nașă-sa că a gemut 

Și-a mers, în gând, mult mai departe... 

 

3. Obiceiul dansului pe paie aprinse al mirilor și nașilor 

De-i vorba de purificare - 

Declar chiar dacă iau bătaie - 

La miri le-ajunge-un foc de paie, 

La nași, măcar un pic mai mare!... 

 



Gheorghe Cireap, Cluj Napoca 

Nota 6,64 (6,17; 7; 6,75)  

 

1. Noi valențe ale Sântiliei 

Spectacolul, concert de vară, 

E bun în criză-alimentară; 

Eu n-am talent, dar încă sper, 

Să prind un rol de …colăcer!  

 

2. Lângă casa nedeii 

La mine ar avea ecou 

Sântilia …pe stilul nou: 

La stâna cea de …lângă casă 

Să țin captivă o…mireasă! 

 

3. Spectacol de sunet și lumină 

Se vede, pe întinsul plai, 

Colăcăria din alai;  

Se-aude-n Valea Zânelor 

Orația…cadânelor! 

 

Ion Moraru, Galați 

Nota 6,61 (6,33; 6; 7,50)  

 

1. La SântiliaVoineștenilor 

Sunt aici ciobani o droaie, 

Cu cojoace și ițari 

Ce livrează piei de oaie 

„Lupilor”...parlamentari! 

 

2. Tradițiepastoralăromânească 

Aleșii noștri, vorba aia, 

În gafe dacă se întrec, 

Gândesc asemenea ca oaia 

Și-n fruntea turmei e-un...„berbec”! 

 

3. Pandemică 

Aicea la Voinești, la Sântilia, 

S-a terminat rapid cu pandemia 

Că toți locuitorii, pân la urmă, 

Au căpătat imunități de...turmă! 

 



George Eftimie, Buzău 

Nota 6,58 (6,67; 6; 7,08)  

 

1. Vremuri noi 

M-au convins de Sântilie 

Că sunt vremi satanice 

Trei cârlani, ce-n berărie 

Pasc... etnobotanice. 

 

2. Răzlețire 

Un berbecuț cam ciomăgar 

De Sântilie-și pierde urma, 

Că nu vrea să-l urmeze turma 

De când s-a dovedit...  măgar. 

 

3. Expoziție canină  

Dacă mergi la stână  vezi 

Ciobănescul mioritic, 

Nu din ăștia maidanezi... 

Ca-n orice partid politic. 

 

Catalina Orsivschi, Vama 

Nota 6,50 (7,17; 7,33; 5)  

1. Tânguirea mirelui 

Aștept colăcerul să vină 

Că-l prinse acum dor de ducă… 

Plecat-a cu plosca cea plină, 

Cu-aleasa-mi, cu popa Măciucă… 

 

2. Gândul miresei după ce i-a fost furat mirele (Mirele, furat de către 

tineri, este adus înapoi abia după ce mireasa îl răscumpără.) 

Furatu-mi-au alesu-acuma și 

Făcându-mi  socoteli zeci, sute, mii, 

La ce îmi cer pe el, sunt în impas… 

Așa că mi-e mai bine să li-l las… 

 

3. Mirele, cu gândurile, cu îndoielile și certutudinile lui, când dansează 

pe paie aprinse 

Jucat-am pe paie aprinse 

La nuntă, dar mulți cu voci stinse 

Îmi spun că, -nsurat, nu mai scap 

Și-aprinse-o să am paie-n cap. 



 

Constantin Bidulescu 

Nota 6,42 (5,83; 6,17; 7,25)  

1. Întrebare la ziua sf. proroc Ilie 

De obicei aduce vijelie, 

Tradiţia cea veche n-o detest, 

Nu-i bine a lucra de Sântilie 

Sau în rest? 

 

2. În Covasna meseria de ciobanse moşteneşte din tată în fiu 

Nedei frumoase, 

Nu sunt lozinci, 

La două case  

Ciobani sunt cinci. 

 

3. „Descălţatul naşilor”La aşa scumpiri, în curând vom umbla desculţi 

Preţul la ciubote de s-o înălţa 

Poate în curând pe naşa şi pe naşul, 

Datina cerută pentru tot nuntaşul,   

Nu mai e nevoie nici a descălţa. 

 

Teodora Pascale 

Nota 6,38 

 

1. EMOȚII DE GINERICĂ 

Deși s-a antrenat tot anul 

Trăiește, totuși o angoasă: 

Ușor ridică bolovanul, 

Nu-i sigur că și pe… mireasă. 

 

2. LA CASA NEDEII, ÎN ZIUA NUNȚII 

Al nostru mire ne zâmbește rar, 

Bizare lucruri i s-au întâmplat: 

Mireasa a primit o bâtă-n dar, 

Măciucă, *preotul, i-a cununat. 

 

3. CERUTUL MIRESEI 

La colăcărie, 

Toți vor să cunoască  

(Tare îi îmbie!)  

**"Cartea latinească". 

 



* chiar așa se numește preotul din sat, care participă și la realizarea 

spectacolului de Sântilie. 

**așa i se spune butelcii cu băutură. 

 

 

 

Petru Ioan Garda, Cluj Napoca 

Nota 6,31 (6,83; 7; 5,08)  

 

1. Conchioluitul miresei 

Cum, de felul ei, mireasa 

Nu era bogată-n fire, 

Fetele de la Voineasa 

L-au conchioluit pe mire! 

 

2. Descălțatul nașilor 

Mireasa se crucește 

La gheata descălțată, 

Suspină, șovăiește 

Și cade leșinată. 

 

3. Breaza pe paie aprinse 

Chiar de mirele refuză, 

Nunta se oprește-aici, 

Căci mireasa îl acuză 

Că miroase a șorici. 

 

Neculai Florian 

Nota 6,17 (5,83; 5,83; 6,83)  

 

1. Nimic nu mai e, cum era altă dată 

Demult, demult, de Sântilie, 

Pe ritul vechi, veneau ciobani 

Să își aleagă o soție. 

Astăzi, și brânza e pe bani. 

 

2. De la caș la cash 

Demult, flăcăii-și luat nevasta 

Ademenind-o cu un caș, 

Dar astăzi, a lovit năpasta- 

Nu mergi niciunde fără…cash! 

 



3. Vii din munți, dar vii degeaba 

Sunt secole de când e treaba 

Că vii din munte, să te-nsori. 

Azi, de cobori, o faci degeaba-  

Soțiile-s prin alte zări. 

 

Basno Stefan 

Nota 6,11 (6,33; 6,83; 5,17)  

 

1. Sântilia voineștenilor 

Ce frumoasă-i Sântilia, 

Nunta de la Voinești 

Când dansezi Sârba, Chindia 

Și cu țuică te cinsteșt! 

 

2. Descalțatul nașilor 

Eu întreb, de nu-i păcat 

Nunul și cu nuna mare 

Când ajung la descălțat 

S-or spăla și pe picioare?... 

 

3. Fără manele! 

Sper că-n Valea Zânelor 

N-au ajuns Salam sau Guță 

Și că-n ritmul horelor 

Poți dansa cu o mândruță! 

 

Valentin David 

Nota 5,97 (6,17; 5,33; 6,42)  

 

1. Descălțatul nașilor 

Cu bani luați pe veresie 

Și de o vreme pe făraș, 

O să mă duc la Sântilie 

Că poate îl descalț pe naș! 

  

2. Sântilia-  târg de fete… 

Cio Ban, originar din China, 

Știu de la Mao, pasămite, 

Că-i ca pe Muntele Gă Yna… 

Cu personaje mai trăsnite! 

  



3. Cadou cu cântec 

Ciobanul, cam pestriț la rânză, 

Îi cântă fetei din caval 

Și-i dă un păpușoi de brânză… 

Dar ea-și dorește cașcaval! 

 

Petre Strachinaru 

Nota 5,89 (5,33; 6; 6,33)  

 

1. Cadoul ciobanilor: 

De Sfântul Ilie, cică, ,   

Orice voineștean fruntaș    

Umblă cu o „păpușică”.    

Dar și-aceea e ... de caș....   

 

2. Concursul de ridicat bolovanul: 

Voineșteanu - și face planul: 

Îi dau fata de mireasă 

Cui ridică bolovanul. 

Și scap de „piatra din casă”... 

 

3. Descălțarea nașilor: 

La vară, n-aș vrea să vă mire 

Că n-aveți la Nedeie ... mire : 

Fiindcă „nu-și știu lungul nasului”, 

Fug toți de...”descălțatul Nașului” 

 

Gavril Moisa, Cluj Napoca 

Nota 5,86 (5,33; 5,67; 6,58)  

 

1. Dezamăgire 

La VOINEȘTI cu bucurie 

Am venit de Sântilie, 

Hotărât să-mi rezolv treaba 

Dar văd, c-am venit degeaba. 

 

2. La pețit 

La VOINEȘTI, de câțiva ani 

Vin, că am mașină, bani... 

Fete, sunt destul de multe 

Dar păcat, că sunt...trecute!  

 



3. Ginion 

M-am dus și eu de Sântilie 

La ei, să îmi aleg soție, 

Și mi-am găsit acolo leacul, 

Mai bine îl găseam pe Dracul. 

 

Cornelia Livia Bejan 

Nota 5,83 (5; 5,67; 6,83)  

 

1. Propunere 

Vin oierii de la munte, 

E-obicei în Voineşti, 

Dar cu-aşa flăcăi de frunte, 

Hai să-i spunem Voiniceşti. 

 

2. Faină-i vorba-nVoinești 

Pe-ardelean, nu-l înţeleg 

Când şi-anunţă a sa vrere; 

E-un mister ce nu-l desleg: 

“Mere să culeagă mere”. 

 

3. Tradiții de Sântilie în Covasna 

Cu soţu,-am fost de Sântilie, 

La horă, joc şi veselie. 

Eu admiram păpuşile din caş, 

Iar el, pe  o "păpuşă", prin oraş. 

 

Ioan Hodas 

Nota 5,28 (5,50; 6; 4,33)  

 

1. Alegerea nevestei ieri și azi la voineșteni 

În străvechiul obicei, fetele cu majorat 

Așteptau Sfântul Ilie zbârnâind de măritat. 

Azi, la Sântilia nouă, fetele de doișpe ani 

Mândre și cu prunci în brațe îi așteaptă pe ciobani. 

 

2. Tineri de însurat și fete de măritat 

Tinerii „sub nuc la Neta” în „răspinteni” dăruiesc  

Fetelor păpuși de caș - obiceiul strămoșesc. 

Ele dau, ca acceptare, busuioc și-n glas molcom 

Le promit băieților păpușele...dar de om. 

 



3. În timpul dansului și după 

În timpul dansului pereche, iute sau încetinel,  

Bărbatul cu-aleasa lui nu scoate un cuvințel. 

Iubirea ce se-nfiripă între ei e una mută 

Pentru că în restul vieții ea vorbește, el ascultă. 

 

Rodica P. Calota 

Nota 4,83 (4; 4,67; 5,83)  

 

1. Sântiliada 

Fata nici n-a vrut să ştie 

Câţi o vor de Sântilie, 

Şi-au alergat-o cu brânza, 

Pân’ s-au însurat cu…mânza! 

 

2. Mioriţa 

Singură, de Sântilia,  

De când baciul de Covasna 

N-a mai părăsit chilia, 

Mioara a luat-o razna. 

 

3. Confuzie 

La Sântilia când ajunse 

Un baci mai tânăr din Wuhan, 

Pe câine imediat îl mulse 

Şi-l pregăti pentru tocan. 

 

Lazar Ioan 

Nota 4,44 (4; 4,33; 5)  

 

1. XXXXXXXXXXX 

Este SINTILIE 

Oile coboară 

Ciao pălărie 

Și adio vară 

 

2. Vizită 

Este SĂNTILIE 

O ziuă aleasă 

M are bucurie 

Se întorc acasă 

 



3. Când ccoboară-n vale 

Le apare -n cale 

Un edil ales local 

Ce vrea i cașcaval 

 

Condrat Plesca 

Nota 4,33 (4; 4; 5)  

 

1. Constatare 

Voiniștenii mei,  cei dragi 

Au  ajuns   la  Santilie 

Multi  facuti,  ca  padurea  de  fagi 

Jumatate uita,  de  omenie. 

 

2. Moda la sântilie 

E  sarbatoare-n  sat  la  noi 

Voinistenii mei,  ajunsi  la  Santilie 

 La   palarie poarta,  flori trifoi 

Cica asa  e  moda,  pe  la  noi. 

 

3. Hramul voiniceștilor de sântilie 

La   hramul Voinicestilor,  de Santilie 

Poftiti mai  multi oaspeti, carturari 

Au  fost  primiti,  de  primarul Ilie 

Cu   o  fanfara  de  mercenari. 

 

 

Vasile Vajoga 

Nota 2,75 (0; 0; 8,25) * 

 

1. Cursele pastorale de cai 

Deși sunt cai frumoși în joc, 

Voinici și cu mișcări agile, 

De multe ori, pe primul loc 

Ajunge un măgar cu pile! 

 

2. Alegerea nevestei 

Sub vraja înfloriților castani,  

De niște ochi albaștri ca cicoarea, 

Am fost „corupt” acum treizeci de ani 

Și ispășesc și astăzi „condamnarea”... 

 



3. Descălțatul nașilor 

Mi-oi aminti purtându-mi pașii 

În pribegiri prin lumea asta,  

De cum mi-am descălțat eu nașii 

Și cum m-a „încălțat” nevasta! 

  

*Notă: doi dintre membrii juriului au considerat că se impune descalificarea 

concurentului pentru neîncadrarea în cerințele regulamentului (vezi 

regulamentul pe site). 


