Premiile acordate la Festivalul-Concurs Naţional de Umor ”LIVIU
OROS” Ediția a XXI-a, DEVA, 2022

Premiul I - Gheorghe Cireap (Cluj-Napoca)
1. Tema : ” Cetate”
PANDALIE-N PANDEMIE
Cu libertăți mai limitate,
Dar protejat, ca de-o cetate,
Resimt așa, de multe luni,
Că-s în… cetatea cu nebuni!
EPIGRAMIST RECIDIVIST
Să urci la Deva, în cetate,
Avut-ai multe încercări;
Acum, cu versuri aranjate,
Ai șanse …să rămâi pe scări!
2. Tema : ”Mediul și media”
PACE PRIN CONSENS
Vorbind de media și mediu,
La poluare au remediu;
Apare-acum un fel de troc:
Se poluează …reciproc!
PREVIZIUNI ȘI VIZIUNI
În mediu s-a pornit furtuna
Și-acum îi știm etapele;
Le-anunță media întruna,
Mințind de-ngheață… apele!

Premiul al II-lea - Vasile Vajoga (Iași)
TEMA 1. „CETATE”
INSTANTANEU LA RECEPȚIA
LUCRĂRILOR DE RESTAURARE
A CETĂȚII DEVA
(2013-2016)...
Aici, sub zidul alb al vechii vetre,
Îmbătrânit de ani, dar încă viu,
Am remarcat că sunt destule pietre
Și câțiva bolovani la interviu!
...ȘI LA INAUGURAREA CETĂȚII
Cu o grandoare excesivă,
Se îndrepta, cu foarfeci mari,
Să taie panglica festivă
Un grup compact de... panglicari!
TEMA2. „Mediul și media”
SUBIECT DE CERCETARE
Să căutăm remediul,
Fiindcă, din păcate,
Și media, și mediul
Sunt foarte poluate!!
DICȚIONAR...
Mass media, să vă edific,
Deși-mi stârnește-un râs de mânz ,
În sfera mediului politic
Înseamnă... masa cea de prânz!

Premiul al III-lea - Ion Moraru (Independența, Galați)
Tema 1: „Cetate”
Oameni de ieri și de azi
Construiau cetăți pe vârf de munte,
Locuri sacre pentru apărare,
Astăzi fac, de-ar fi să se înfrunte,
Catacombe antinucleare!
Înzestrarea militară a Cetății
Doar cu arcuri și săgeți
Apărară vieți și bunuri...
Astăzi sunt „băieți isteți”
Care dau Cetății... „tunuri”!
Tema 2: „Mediul și media”
Mass media românească
În democrații de vază,
Presa-i „câinele de pază”
Doar la noi, în antiteză,
E o javră maidaneză!
Reconversie profesională
(amfibrah)
Sătul să lucreze de-o vreme la stat,
Muncește acuma în „mediu privat”:
El umblă adesea prin curți, pe la sate,
Golind, cu vidanja, diverse...private!

Mențiune 1 - Eftimie George (Buzău)
Tema „Cetate” = 2 epigrame
Arheologie
Vorbesc și pietrele-n cetate
De vremuri vechi, de-un testament,
De oameni mari cu greutate,
Cum nu găsești... prin parlament.
Condiționalitate
O cetate-i ca femeia,
Tunul poți pe ea să-l pui,
Tot nu-ți va remite cheia...
Dacă nu ai bani destui.
Tema „Mediul și media” = 2 epigrame
Tablou
Nu-s nici gaze, nici petrol,
Presa e în fundul gol,
Dar mai reciclăm gunoi
Și ne râdem... noi de noi!
Exasperare
Sufocați de baliverne
De gunoi și-un trai amar,
Cer românii la externe...
Coridor umanitar.

Mențiunea a II-a Constantin Tudorache (Ploiești)
Tema: Cetate
Axiomă
Eternul model,
Ca om de Cetate,
Distins și fidel,
Rămâne Socrate.
Unui reales al Cetății
După ce, în trei mandate,
A stricat mult în Cetate,
Azi revine, cu tot stafful,
Să finalizeze jaful.
Tema: Mediul și media
Spectacolul lumii
În plin globalism și vendettă,
Sătui de vaccin și de mască,
Acum, pe întrega planetă,
Se joacă ruleta rusească.
Credo
Într-o lume infernală,
Cu un orizont anost,
M-am ferit de vorba goală
Și de scrisul fără rost.
Mențiunea a III-a - Cotul Grigore (Șanț, Bistrița)
1. Tema: CETATE
RELAXARE, CU FAMILIILE
Am fost la Deva, în concediu,
Și-am dus nevestele-n cetate,
Dar polițiștii, din păcate,
Le-au scos, crezând că-i un asediu.

NE-AM CUNOSCUT LA DEVA
Spre seară, mai aveam puțin
Și când să intru în… cetate,
Din ce mi-a spus, atât rețin:
Că ține mult la castitate.
2. Tema: MEDIUL ȘI MEDIA
FAMILIE DE POLITICIENI ÎN CONCEDIU
Într-un mediu-aristocrat
Și feriți de declarații,
Stau cazați la un palat
Numai ei… și paparazzi.
BREAKING NEWS
E clar, trăim în mediu poluat,
Că-n parcul din oraș, sub arboret,
Un post de știri a identificat
Vreo cinci bețivi în jurul unui PET.

Mențiunea a III-a - Ion Ruse (Constanța)
1 - „Cetate” = două epigrame:
MEDIEVALĂ
Cetate ca a mea, mai rar,
Inexpugnabilă, se pare,
Dar au acces, în dânsa, doar
Eroi cu buzduganul mare.
GĂINA BĂTRÎNĂ...
Cuceritorii dau năvală
Spre o cetate șic, beton,
Ce pare-a fi medievală...
După datarea cu carbon.

2 - „Mediul și media” = două epigrame:
MEMBRUL DE PARTID
La școală doar cu medii mici,
Trăind în spațiul său, endemic,
Împins și tras de-ai săi amici
Ajunse-n mediul academic.
ÎN FAMILIE
Climatul este ideal
În mediul meu familial:
Soția-i doamnă -o prințesă
Iar maică-sa... organ de presă.

