
 

CLASAMENT CONCURS EPIGRAME PLOPENI 2022 

 

Nr. de 

concurs 
MOTTO Autor Media Clasament 

22 Sărățel Florin Rotaru 8,33 Premiul I 

18 Torna, torna fratre Nicolae Bunduri 7,87 Premiul II 

20 Pe de rost Petru Ioan Gârda 7,73 Premiul III 

13 Premium George Eftimie 7,71 Premiul special 

9 În rest, nimic Laurențiu Ghiță 7,67 Mențiune I 

33 Rost de luptă Vasile Til Blidaru 7,63 Mențiune II 

6 Si luptă si dă-i Grigore Marian Dobreanu 7,60 Mențiune III 

21 Mondo  7,53  

8 Toamna trandafirii plâng  7,50  

2 Cros  7,43  

10 Observator  7,40  

1 Bombardierul  7,27  

31 Ca să-ți pierzi capul ...  7,27  

28 Dandanache  7,20  

27 Gorunul  6,90  

5 Stoarse și întoarse  6,90  

14 Diogene  6,77  

17 Lupta de clasă  6,77  

25 De ce tremuri ...  6,77  

15 Gladiatorul  6,70  

7 Vis de toamnă  6,47  

12 O epigramă are și un drob micuț de sare  6,13  

30 Cu ce mână dai, cu aia primești  5,83  

11 Suflet candriu de papugiu  5,73  

32 Bibunicul  5,70  

23 Pulsometru  5,67  

4 Crai vechi  5,50  

26 Frunze pe ramuri de toamnă  5,50  

19 N-ar fi rău să fie bine  5,03  

24 Să râdem deci de tot …  4,83  

16 Dor de ducă  4,57  

3 Când ouăle  4,27  

29 La Plopeni sau București  0,00 
 

 

Note: 1. Numărul 29 ( domnul Vasile Bordianu) a trimis la concurs o epigramă care a fost 

postată în ”Clubul Epigramiștilor” pe 1 iunie 2022, încălcând astfel regulamentul. 

          2. Domnul Nicolae Topor a trimis textul în corpul unui e.mail, nu în fișiere cu motto 

așa cum prevede regulamentul și nu a revenit la solicitarea noastră de a se conforma, deși i-

am atașat și regulamentul pentru concurs. 
 

 

 



 

Epigramele premiate: 

 

Premiul I – Florin Rotaru 

 

Tema ”Și dă-i și luptă”   

 

CONFRUNTARE CONJUGALĂ 

Cu soața m-am bătut cam tare, 

Ne-am înjurat și ne-am certat 

Și-aș fi sunat și la Salvare, 

Dar n-am avut semnal sub pat. 

 

DISPUTĂ ÎNTRE VECINI 

M-am angajat cu soțul ei 

Într-o dispută de idei; 

Ideea lui a fost mai tare 

C-abia stau astăzi pe picioare! 

 

Tema ”Rosturi și resturi”  

 

FINAL PREVIZIBIL 

E clar că n-are niciun rost, 

Sunt doar un rest din tot ce-am fost 

Și astăzi pleci la unul care 

Te-așteaptă... cu un „rest” mai mare.  

 

DESPĂRȚIRE AMIABILĂ 

Îmi spui că ce a fost a fost, 

Că nu mai are niciun rost 

Și-un rest de-o fi rămas, din vară, 

Să vin, că mi-l plătești... spre seară. 

 

Tema ”Valea Slănicului” 

 

NEDUMERIRE 

Mămica sa, pe când era mai mic, 

L-a înțărcat cu apă din Slănic 

Și nu pricep de ce  acest confrate 

Produce numai glume nesărate! 

 

Premiul II – Nicolae Bunduri 
 

Tema1: “Şi dă-i şi luptă” 

 

PARTIDĂ DE AMOR, RATATĂ 

Într-un amor cu năbădăi, 

Dorind să fiu bărbat viril, 

Eu lupt în forţă, dă-i si dă-i, 

Şi ea vorbeşte pe mobil. 

 



DĂ-I ŞI LUPTĂ, NEICUSORULE! 

Cum în familie am parte, 

De trai precar şi zile grele, 

Voi duce lupta pân' la moarte... 

Normal, la moartea soacrei mele 

 

Tema 2 „Rosturi şi resturi” 

 

VIATA ROMÂNILOR 

Românii-n viaţa lor amară 

Sunt predispuşi la faliment, 

Că cei cu “rosturi” sunt "afară" 

Şi "resturile"-n Parlament. 

 

SOARTA UNUI MUCALIT 

Cum sunt un hâtru pus pe glume 

Şi bard pe plaiul strămoşesc, 

Eu nu am niciun rost în lume, 

În rest… sunt bine mulţumesc! 

 

Tema 3: „Valea Slănicului” 

 

PE VALEA SLĂNICULUI 

În Prahova - tărâm frumos, 

Meticulos fixându-şi ruta, 

Pe vale la Slănic, în jos, 

Epigramiştii-s duşi cu pluta. 
 

 

Premiul III – Petru Ioan Gârda 

 
1. ”Si dă-i si luptă” 

 

ABERAȚIE 

În Senat și-n Cameră, "oștenii", 

Bine-nfipți în scaunele lor, 

Cu-ndârjire luptă, de decenii, 

Cu “dușmanul”: propriul popor. 

 

TENACITATE 

Hotărât a rezista, un 

Deputat - obligă spița - 

S-a luptat, ținând de scaun… 

Până i-au adus olița. 

 

2. ”Rosturi și resturi” 

 

NOUA MEA SECRETARĂ... 

Mi-a-ngăduit să o sărut, cu rost, 

Căci a trecut, la angajare, testul, 

Apoi mi-a spus, trecându-mă pe post, 

Că, după cununie, "pup" și restul. 



EPITAF UNUI ORATOR MEREU PREZENT LA TV 

Și-a făcut un rost 

Și a strâns avere, 

Perorând pe post; 

Restul e tăcere... 

 

3. Valea Slănicului 

 

SARE E ÎN VALE, DAR... 

Spre a crea o epigramă 

Asemeni giuvaerului, 

Amicii prahoveni reclamă 

Și-o Vale a Piperului. 

 

 

Premiul special – George Eftimie 
 

”Si dă-i si luptă” - două epigrame 

 

Luptă  parlamentară 

În parlament, numaidecât 

Înțelegând că viața-i scurtă, 

Se bat, se ceartă, fac urât... 

E-o luptă cruntă... pentru burtă! 

 

Dezamăgire 

„Si dă-i si luptă” mi-a șoptit 

Vecina, vrând să mă provoace, 

Iar eu la vârsta mea promit 

Să lupt... dar numai  pentru pace. 

 

 

”Rosturi și resturi” - două epigrame 

Devenire 

A fost și mic a fost și prost 

Dar  l-a urcat partidu-n șa, 

Din mic... e mare și cu rost, 

Cu restul... a rămas așa. 

 

Trecerea pe electricitate 

Cu-aleșii n-are rost s-o scald, 

E ca-n America, simetric, 

Deci pentru restul lumii cald 

Rămâne... „scaunul electric”. 

 

Valea Slănicului – o epigramă 

Nevoia de aer condiționat 

Sunt alte vremuri și-n poiana 

De pe Slănic cresc vile-n soare, 

Dar unii spun că la Doftana 

Se simte-ntr-adevăr... „răcoare”. 



Mențiune I – Laurențiu Ghiță 

 
”Si dă-i si luptă”  - două epigrame 

 

Hai la lupta cea mare! 

În cazul în care cu ruşii ne-om bate 

(Căci este posibil să fim atacaţi), 

Avem generali pentru zece armate… 

Mai greu e, se pare, s-avem şi soldaţi! 

 

N-ai cu cine…! 

Când fotbalu-i condus de clici corupte, 

Nici fotbaliştii nu-s precum ştiai: 

Oricât le dai, ei nu prea vor să lupte, 

Şi, la cât luptă,… ce să le mai dai? 

 

 

”Rosturi și resturi” - două epigrame 

 

Scopul vieţii 

Menirea noastră pe acest 

Pământ prozaic şi anost 

E să găsim al vieţii rost 

Şi s-o trăim din plin în rest. 

 

“Strategie” 

În viaţă ca să-ţi faci un rost, 

Nu neglija a face gestul 

De a părea cu mult mai prost 

Chiar când eşti mai deştept ca restul! 

 

 

Valea Slănicului – o epigramă 

 

Hai cu toţii la Slănic! 

Epigramiştii ale căror scrieri cer 

Cu prisosinţă sare şi piper, 

Se-adună toţi în vale, la Slănic... 

Măcar la sare să mai spere-un pic! 

 

 

Mențiune II – Vasile Til Blidaru 

 

TEMA: ”Si dă-i si luptă”  

 

BOLNAVUL OM DE AFACERI 

În condiții anormale 

Când puterile îi scad, 

Se tot luptă prin spitale 

Să se-ntoarcă iar în iad! 

 



DE LA EVALUARE LA ORDIN IERARHIC 

E moale-n luptă, ia amenzi, 

Abia mai trage cât un cal 

Și nu răspunde la comenzi... 

”Dă-i un baston ... de mareșal! 

 

 

TEMA: ”Rosturi și resturi”  

TESTAMENTUL UNUI GLOBE-TROTTER 

Las cu rost să împărțiți, 

Cât m-or pomeni postumii, 

Banii mei necheltuiți, 

Mândrei și la restul lumii! 

 

HAMLETIANĂ (amfibrah) 

Cu rost, pe o cale bătută, 

Aștept, cumpărându-mi o bere, 

Un rest la bancnota de-o sută 

Și aflu că restu-i tăcere. 

 

*** 

VALEA SLĂNICULUI  

Spațiu-n spirite stăpân, 

Ca-n proverb seduce-o lume: 

Apa trece, dar rămân 

Pietrele și sarea-n glume ... 

 

Mențiune III – GrigoreMarian Dobreanu 

 
1. ”Și dă-i și luptă” - două epigrame 
 
 

Sisif... 

Mă lupt de-o bună perioadă 

Să demonstrez, deși mi-e greu,  

Că lumea toată e neroadă, 

Iar om ca lumea sunt doar eu. 

 

O tempora... 

Aș vrea să fiu cel de demult 

Și nu mă-mpiedică tupeul, 

Dar cel mai tare și mai mult 

Mă lupt acum cu CeNePeul. 

 

 

2. ”Rosturi și resturi” - două epigrame 

 

Tineret, mândria țării  

Slujind niscai oculte rosturi, 

S-au cocoțat pe-nalte posturi, 

Din instruire-având doar resturi, 

Nu sunt comori, ci numai lesturi. 



 

Directiva Consiliului... 

Acuma știu ce-nseamnă rostul,    

Că mi-l dictează Europa:           

Să țin regim, să-mi țin și postul, 

De restul, mă salvează popa. 

   

3. Valea Slănicului – o epigramă 

 
Umorul prahovean în criză? 

Nu-i vorba de un beteșug, 

De lor Slănic le e reperul,     

Atunci au sare din belșug, 

Le mai lipsește doar piperul.  


