
Rezultatele obținute la concursul de epigramă Umor la Gura Humorului 

2022 

Nr Motto Medie Premii 

33  Florin Rotaru 8.52 Premiul 1 

46 Liviu Gogu 8.00 Premiul 2 

2 Ion Moraru  7.80 Premiul 3 

48 Ion Diviza 7.72 Mențiunea 1 

45 Mirela Grigore  7.65 Mențiunea 2 

17 Niculae Bunduri  7.63 Mențiunea 3 

23 HA! Hi! 7.60   

30 Inhibatul 7.60   

8 Gura lumii 7.58   

20 Călugărul stagiar 7.58   

31 A. Dvorak – „Humoresca 7.57   

49 ”@@@@@” 7.55   

15 Revista presei 7.50   

22 Soacra cu trei surori 7.50   

27 Cu speranța că speranța nu moare 7.35   

29 Someșanu 7.35   

38 Vrem dreptate! 7.32   

37 Căldură mare mon cher 7.30   

40 Fake, no fake, take it easy... 7.30   

13 Recrudescență 7.25   

32 Pseudokinegetikos 7.20   

41 Ariagna 7.15   

25 Veni Vidi Vici 7.13   

11 Din când în când 7.08   

35 În Bucovina cea frumoasă, ... 7.05   

28 Ploaie de vară 6.93   

7 BUCOVINA 6.80   

51 Râsul de pe urmă 6.77   

44 „Fake news” din știri, din ziare, net, ... 6.75   

10 Turistul 6.73   

43 Tonuri din zvonuri 6.72   

26 Lung îi drumu Câmpului 6.70   

4 Hacker 6.65   

5 Minte-mă frumos! 6.60   

14 *** 6.45   

39 Bătrânul oșan 6.35   

1 Transparențele înșeală 6.10   

19 Păpădie 5.98   

21 Crai Vechi 5.85   

3 Flori de mac 5.83   

9 Șah și mat 5.60   

50 Cultura este un al doilea soare  5.60   

6 Inginerul inventator 5.55   

 

 



Juriu: Cornel Udrea 

  Petru Ioan Gârda 

  Ioan Toderașcu 

  Ion Manole 

 

Premiul I - Florin Rotaru 

 

Tema: FAKE NEWS 

 

1. Optimism 

Iau ziarul și pot spune 

Că trăim în vremuri faste: 

Veștile ar fi chiar bune... 

De n-ar fi atât de proaste! 

 

2. Realitate distorsionată 

De soața mea vecinii-mi spun mereu 

Că mă înșală c-un amic de-al meu; 

Nimic mai fals, eu doar atât vă zic: 

Nenorocitul nu îmi e amic! 

 

3. Așteptări nerealiste 

M-asigură guvernul cu tot zelul 

Că îmi va crește zi de zi nivelul, 

Dar am o circumspecție firească: 

La vârsta mea, n-aș crede să-mi mai crească! 

 

4. De la administrația prezidențială, pe surse 

Am înțeles că nu ar fi o țeapă 

Și-a fost condus cu mult alai la groapă, 

Dar groapa asta, după cum se  pare, 

E-o gaură de golf în Baleare...  

 

Tema: HUMOR 

 

 Ospitalitate  

Am un prieten bun, de prin Humor, 

De felul său e  foarte primitor: 

Un vin, o țuică, un cârnat, un pește... 

N-ar zice niciodată nu. Primește. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Premiul al II-lea – Liviu Gogu 

 

1. Tema: FAKE NEWS – 4 epigrame 

Revelația unui băutor 

Fake news-uri dau mereu năvală, 

Iar eu o spun, nu mă abțin: 

Chiar nicio știre nu-i reală, 

Căci... adevăru’-i doar în vin! 

 

Filosofică 

Vin știri false în rafală, 

Să mă sperii n-am motiv; 

Doar minciuna e reală, 

Adevăru’-i... relativ. 

 

Bune intenții 

Doar fake news-uri ne servesc, 

Zilnic, pe televizoare, 

Spre-a ne proteja, firesc, 

Fi’ndcă adevărul... doare. 

 

Proverbială 

Un fake news înnobilează, 

Căci minciuna cea mai crasă, 

De când lumea se „distrează”, 

Stând... cu regele la masă. 

 

2. Fără temă dar să conțină cuvântul HUNOR – 1 epigramă 

„Umor la Gura Humorului” 

E de prim rang ăst festival, 

Și o să intre în folclor, 

Că-l patronează, anual, 

Un fost primar de la Humor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premiul al III-lea – Ion Moraru 

 

Tema: „Fake news” 

 

„Obiectivitatea” jurnalistului 

Când el ades prezintă știri, 

De falsul lor să nu te miri... 

Deviza-n cariera sa 

E... crede și nu cerceta”! 

 

Unor politicieni 

Unii fac minciunii curte 

Vrând mereu să ne intrige: 

„Are ea picioare scurte, 

Dar îi punem...catalige!” 

 

Presă liberă 

Ea face „cinste” orișicui 

Slujind în viața celor „vii” 

De-aceea altă presă nu-i 

Ca teascul cel din...mustării! 

 

Ferocitatea presei în democrație 

Zic, atunci când mă forțează 

Musai gura să-mi astup: 

Presa, câinele de pază, 

Azi s-a transformat în...lup! 

 

                             Temă liberă (epigrama să conțină cuvântul HUMOR) 

 

Constatare 

Românul, plin de angarale, 

Prin viață trece mai ușor 

Când pune-n patimile sale 

O picătură de... HUMOR!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mențiune I – Ion Diviza 

 

1. Tema ediţiei: FAKE NEWS 

 

Geneza fake news-ului 

Când ziceți că-i o făcătură, 

Eu vin c-o vorbă în răspăr: 

Din jumătăți de adevăr 

Se naște fake-ul de-anvergură! 

 

Mărturisire 

Prieteni, sincer să vă spun, 

Minciunile mă obosesc, 

Dar nu pe care le compun 

Ci doar pe care le citesc! 

 

Idilă socială 

În țara mândrei noastre nații, 

Mereu flămândă de senzații 

Și așteptând pomeni de sus, 

Dăm un regat pe un fake news! 

 

Doliu la Moscova  

Impunătorul car țarist,  

De-o vreme-i fără osie 

Iar Putin azi e tare trist... 

I-a mai murit o sosie! 

 

2. Epigramă care conţine cuvântul HUMOR 

 

Festival de epigramă în Bucovina 

Vii la Humor norocul să-ți încerci, 

Avantajat fiind de starea vremii, 

Când humorenii merg la strâns ciuperci 

Iar umoriștii umblă după premii. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mențiunea a II-a – Mirela Grigore 

 

Unor ziare care au rezistat de-a lungul vremii 

Avem ziare-n evidență, 

Cum existau și altădată,  

Iar azi scriu știri din abundență, 

Dar adevăruri... niciodată! 

 

O știre falsă are beneficiile ei 

Se scrie-n presă de-o brunetă, 

Că-i divă mare, dar, în fine,  

E un fake news, că nu-i vedetă, 

În schimb, nu-i bai, se vinde bine. 

 

Vestea și știrea falsă 

Observi prin presă, cu uimire,  

Fake news-u’-i mirul din potire, 

Iar ce vă spun, să nu vă mire, 

O veste bună... nu-i o știre! 

 

Efectul de halo al știrilor false 

Când presa ne vorbește de juridic, 

De legi spre care țara noastră tinde, 

Ai să citești un adevăr veridic, 

Doar din revista... care nu se vinde! 

 

 

Știrea zilei 

Epigramiștii de succes 

Au scris la ,,Monitor...” o știre: 

De n-om avea-n Humor acces,  

Vom merge toți... la Mănăstire! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mențiunea a III-a – Nicolae Bunduri 

 

Tema ediţiei: FAKE NEWS 

 

1.ACCIDENT ÎN PARLAMENT 

O ştire falsă, nefondată, 

Anunţă-un mare accident 

Ce-a zguduit clădirea toată 

(Intrase cinstea-n Parlament) 

 

2.ŞTIRI FALSE, LA TV 

E cunoscut cam în ce hal se 

Propagă ştiri în lumea bună, 

Căci printre toate cele false, 

Apare şi câte-o …minciună! 

 

3.BULETIN DE ŞTIRI 

Să mai trăieşti abia apuci 

Şi-n Parlament apar lacune; 

Economia-i pe butuci, 

Dar ştirile sunt foarte bune. 

 

4. ŞTIRE DE ULTIMĂ ORĂ 

Lansase un rusnac rapace  

Un zvon pe care îl îndrug,  

Că în Ucraina-i bună pace  

Şi-n România e ... belşug. 

 

Epigramă care conţine cuvântul HUMOR 

 

5. LA MOARTEA SOACREI  

Spre cimitir, cu popi şi cruce,  

Pe soacra mea - un spirit rar-  

Aş lăuda-o când "se duce" ,  

Dar n-am humorul necesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motto: Ha! Hi! 

 

Falsitatea mediei 

Văzând pe sticlă știri mereu, 

Constat în felul meu subtil 

Că cinstea se exprimă greu, 

Minciuna, însă, are stil... 

 

Paradox  

Lumea,-n marea ei smintire, 

Are-o poftă cam jenantă, 

Că, mâncând rahat, o știre  

Pare mai apetisantă! 

 

Frământări misogine 

Deși-s hârșit la vârsta-a treia, 

Rămân pe gânduri pân' la ziuă 

Să știu de ce e ca femeia 

Și bate presa apa-n piuă? 

 

Știri false 

Când pe-aleși în dos îi pupă 

Și miroase oarecum, 

Damful presei nu se-astupă 

Nici cu cel mai scump farfum... 

 

Între cloanțe 

Chiar de-aș ști că e clonțoasă 

Gura asta de Humor, 

Parcă tot m-aș da bățoasă 

Azi, să-i intru în vizor...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motto: „Inhibatul” 

AUTOEVALUARE 

Sunt angajat la un ziar 

Și, cum sunt om de caracter, 

Le-am zis să-mi taie din salar, 

Că nu mai pot să-i mint cât cer. 

 

LA LIMITĂ 

Am fost bogat și sunt falit, 

Necazurile vin potop, 

Familia m-a părăsit… 

Păi, să mai cred în horoscop? 

 

REVELAȚIE 

La știri - cum sunt mereu pe fază - 

De-o vreme-ncoace-am constatat: 

Sunt cel mai bine informat 

De-acei ce ne dezinformează. 

 

TERAPIE PRIN DEZINFORMARE  

Pe soțul ei, să-l știe liniștit, 

Amanta mea i-a zis că am murit,  

Iar ea, de-atunci, e foarte fericită, 

Că-i place mult să fie bântuită. 

 

DUPĂ EVALUAREA LUCRĂRILOR 

La Humor, în mănăstire, 

E destul de mare drama: 

Juriu-a pus la „Pomenire” 

       … Epigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motto: Gura lumii 

 

Cel mai fake-news! 

Un clasic fake-news, care mai produce 

Efecte-n conştiinţa omenească, 

E cel cu unul, răstignit pe cruce, 

Şi care-nvie, să ne mântuiască! 

 

„Fake news” - definiție 

Dac-o pui în antiteză, 

Pentru cei pretențioși, 

E traducerea-n engleză 

A expresiei „gogoși”. 

 

Zicală adaptată 

Prin constanta isterie,  

Internetul dovedeşte  

Că nu-i prost acel ce scrie, 

Cât acel ce share-uieşte. 

 

Paradoxul fake-news 

Nu ştiu ce explicaţie e dată 

Dar este clar şi fără de tăgadă: 

Cu cât minciuna e mai gogonată, 

Cu-atâta lumea vrea mai mult s-o creadă! 

 

Sfat, primarului de la Gura Humorului 

Când, dom’ primar, te-apucă-aşa, un dor 

Şi vrei să-ţi promovezi a ta cetate, 

Nu chemi epigramiştii la Humor 

Că-ţi dai cu tesla în publicitate! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motto: Călugărul stagiar 

Tema FAKE NEWS 

 

Prudență 

-Amice, m-am culcat cu soața ta! 

Bărbatul, ponderat, la calm recurse: 

- Și dacă-ncerci a mă manipula? 

Vreau știrea confirmată din trei surse! 

 

Auzindu-l pe Isărescu 

O leoaică mai sprințară, 

Tot fugind de vânătoare 

A venit la noi în țară, 

Cică leu-i cel mai tare! 

 

Miting de protest 

O armată de primari 

Și mai mulți parlamentari 

Strigă, defilând la vale:  

-Nu vrem pensii speciale! 

 

Știri de senzație 

Ne spune-un ziarist mai mâncăcios: 

-Văzui un porc zburând pe sus, pe-afară! 

Eu îmi doresc să fie chiar pe dos: 

Un porc mâncând și-un ziarist ce zboară! 

 

Fără temă, cu HUMOR 

Rugă la mănăstire 

Spre mănăstire la HUMOR mă-ndrept, 

Nu-s lacom, nu sunt robul banului, 

O singură dorință am în piept: 

S-ajung epigramistul anului! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MOTTO: „A. Dvorak – „Humoresca” 

 

 

1. TEMA: „FAKE NEWS” 

 

FAKE NEWS-URI – ALTĂ MĂRIE... 

(definiție) 

Noțiuni ce, în raport de uzuri 

Au efecte absolut egale; 

Ori le denumești savant -  Fake News-uri, 

Ori... promisiuni electorale! 

 

CU DUS-ÎNTORS- FAKE NEWS 

(definiție) 

Știri false care sunt lansate 

În media-ntr-un mod abil 

Și care-ajung adevărate 

Când le citești pe-ntâi April! 

 

INSTANTANEU LA  A.G.V.P.S. 

Ascultat-am în ocazii varii, 

Că-s din cei dotați cu fine-auzuri, 

Cum că vânătorii și pescarii 

Se înfruntă numai în... Fake News-uri! 

 

CONCLUZIE... 

Acest grupaj elaborat atent 

Conform cu toate normele din uz, 

L-a scris, se pare,-un tip inteligent. 

Așa o fi? Sau poate-i un Fake News?!? 

 

2. FĂRĂ TEMĂ, DAR CU CUVÂNTUL „HUMOR” 

 

GURA HUMORULUI – FESTIVAL, LAUREAȚI, VREMURI... 

Humor – oraș în care miza 

Din jocul ce-i conferă voga, 

O saltă Bâlici sau Diviza 

Când nu participă Vajoga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTTO: @@@@@ 

 

FAKE NEWS 

Amicul bun mi-a relatat 

Un fapt de care mă îndoi: 

Că Mona-i cu-n amant în pat... 

Curat fake news – era cu doi! 

 

VOR CREȘTE PENSIILE!?!?... 

Născut în spațiul carpatin, 

Mă mulțumesc cu mai puțin: 

Decât un adevăr trucat, 

Fake news-ul cel… adevărat! 

 

FALSUL ZVON 

Umblă un zvon printre studente 

Că mă asemăn cu Terente… 

Și-am înțeles că-i o chimie 

Între studente și hernie! 
 

ȘTIRE ADEVĂRATĂ 

L-au tratat cu baze, săruri 

Și-un fake news – că boala trece. 

Între falsuri și-adevăruri 

A rămas, la toate,… rece! 

 

ÎN CONCLUZIE… 

Păcatele sunt demascate, 

Umorul este pe cai mari 

Când „gura de Humor” își scoate 

Caninii supranumerari. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Moto: „Revista presei” 

 

Tema: „Fake News” 

 

1.Compensaţie  

În media sunt ştiri la care 

Şi părul,-n cap, ne stă vâlvoi, 

Dar chiar de-s falsuri ordinare, 

În fiecare zi sunt noi. 

 

2.Rutina zilnică 

Deschid la „Ştiri” televizorul, 

Aud minciuni, înjur cu sete, 

Apoi îi şi închid sonorul 

Şi-l pun cu faţa la perete. 

 

3.Sporul de antenă 

În lumea hiper-informată 

Ştiri false nu cred niciodată 

Dar cu avânt muncitoresc, 

Pe unde pot, le răspândesc! 

 

4.Unele articole din media au titluri bombastice 

Aceste titluri explozive 

Se potrivesc cu ce-i sub ele 

Precum un pumn de purgative 

La o durere de măsele. 

 

 

Tema: „Humor”   

 

5.Punctul de sprijin 

Dintre-atâtea ştiri ce ne parvin 

Pline de minciuni, am constatat 

Că, în nebunia ce-o-ntreţin, 

Doar HUMORUL e adevărat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motto: ,,Soacra cu trei surori” 

 

Tema ediției: ,,FAKE NEWS”                                     

  

SOARTA  UNOR  VEȘTI 

O știre ce-i obișnuită 

La vreme nu-i de toți primită, 

Cea plăsmuită, orișiunde 

Ajunge-n câteva secunde. 

 

BURLACUL  INVESTIGATOR 

Despre fetele iubite 

Veștile veneau, dar iată: 

Cele false-au fost primite, 

Cele bune, niciodată! 

 

LAUDATIO  UNUI  CANDIDAT 

E om bun, mai rar ca el, 

Poate fi luat model, 

L-am votat, acum se știe, 

Că-i model de … mârșăvie! 

 

IMPAS  ȘI  MASS - MEDIA 

Faptul e de necrezut, 

Însă-i unul din motive: 

Ratingul ar fi scăzut 

De n-ar fi și vești fictive! 

 

                                                                              Temă liberă: 

 

CONDUITĂ,  LA  UN  FESTIVAL  DE  UMOR 

În Humor aș fi avut 

Comportare anormală, 

Dar de râs chiar m-am făcut… 

Că au râs mai toți din sală! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motto: Cu speranța că speranța nu moare nici măcar ultima... 

 

Epigrame la tema „Fake news”: 

 

Producătorii de știri false 

Atâția indivizi anoști, 

Având coloană de plebei, 

Scriu fake-uri bune pentru proști; 

Deci, primii, cred în ele ei!... 

 

Propagandistului rus Vladimir Soloviov 

Mă uit cum minți mereu și iau aminte 

Că te descurci doar cu un pic de minte... 

Să spui un adevăr la lumea cultă 

E greu și e nevoie de mai multă! 

 

Rețeta rusească pentru știri false 

Lansează rusul o minciună 

Luând dreptatea în răspăr, 

Iar ca să-i pară foarte bună, 

Mai bagă și...  neadevăr. 

 

Ascultătorii moldoveni de știri false rusești 

Ascultă zilnic știri mai multe 

Și, cum le place să asculte, 

Cred ferm că sunt adevărate 

Doar dacă sunt falsificate!... 

 

 

Epigrama cu cuvântul „humor”: 

 

Răvaș  

Trimit catrene la Humor, 

Zâmbind, căci trist e-al lor umor; 

De-s premiat de-un juriu „gâde”, 

Am și motivul de a râde... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Motto: SOMEȘANU 

 

TEMA  CONCURSULUI :  „FAKE NEWS” 

 

Așii informațiilor 

Cu false știri, bine plasate 

Ei declanșează-un tărăboi 

Și-o mare instabilitate, 

Cum nu o face un război ! 

 

Eficiența dezinformării 

Cu informații mincinoase 

Să-l bombardezi pe inamic, 

Că vei avea numai foloase 

Și nu te va costa nimic ! 

 

Teste conjugale 

I-a spus soției vorbe de iubire, 

Când el în misiune a plecat, 

Ca la neanunțata lui sosire 

Să-si afle cel mai bun amic în pat ! 

 

Chichițe avocățești 

Completelor să se impună 

Pledează probele-n răspăr, 

Făcând din adevăr minciună 

Și din minciună adevăr ! 

 

La geneza humorenilor 

Când i-a creat Mama Natură 

Le-a pus la toți humoru-n gură, 

Apoi le-a stabilit grădina 

În mândra țară Bucovina ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motto: Vrem dreptate! 

 

RAPORT GUVERNAMENTAL 

De la Guvern e știrea lapidară: 

”Am evitat o criză-alimentară!” 

Și ne-a convins, căci azi avem dovadă - 

Toți câinii umblă cu colaci în coadă. 

 

DE VORBĂ CU PROROCUL 

L-am intrebat (totuna nu mi-i), 

Când vom avea sfârșitul lumii, 

Și mi-a răspuns, cum dânsul știe: 

Odată-a fost. Și-o să mai fie. 

 

NOUTATE DE LA O NUNTĂ 

S-au strâns mai neamurile toate, 

Ca la o sfântă sărbătoare, 

Dar principala noutate 

E că mireasa-i fată mare 

 

LA DESPĂRȚIRE 

Amicul meu dintr-un cătun 

Mi-a și dorit frumos  ”Drum bun!”, 

Dar tot călcând prin gropi cât marea, 

Ziceam că bună-i doar urarea. 

 

 

CU DRAG DIN IALOVENI, 

PENTRU ORGANIZATORUL DE FESTIVALURI 

Într-o zi de sărbătoare, 

La primar am să mă duc, 

Și-i voi spune-n Gura mare: 

Ai Humor, domn Ursaciuc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motto: „Căldură mare mon cher!” 

 

Tema:  “FAKE NEWS”  – 5 epigrame: 

 

CONSTRUCȚIA PODULUI DE LA BRĂILA 

Lucrarea este de amploare, 

Da’-naintează precum racul, 

Căci unii de la guvernare, 

N-au renunțat ca să ia „bacul”! 

 

METEOROLOGICĂ 

Vântul puternic, ce-a bătut pe creste, 

A rupt copacii care se-ndoiau 

Și au căzut, o mare parte, peste 

Vagoane, ce-n Austria plecau! 

 

INVĂȚĂMÂNT 

Învățământul și-a schimbat registrul, 

Profesorii, metoda de predare, 

Căci mulți elevi, la ultima testare, 

Știau mai multe decât un ministru! 

 

TURISM 

Am fost pe Coasta de Azur, 

Atunci când a-nceput văpaia 

Și m-a costat acel sejur, 

Cât trei cafele la Mamaia! 

 

FAKE NEWS 

Când la Humor, sunt invitat 

La Festival, cinstit vă spun, 

Particip, că-s apreciat 

În epigramă, cel mai bun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Moto: „Fake, no fake, take it easy…” 

 

I. FAKE NEWS   

                                                                                                    

Fake 

Când a surprins-o-n pat, a doua oară, 

făcând amor c-un șef (un șef de tren), 

ea i-a șoptit, ca-n film de-odinioară: 

”Nu e ce vezi. E doar fake-news, again!” 

 

Soacră fără sfârșit 

O veste bună am primit azi după-masă, 

Că soacra mi-a plecat la ea acasă. 

M-am bucurat. Mi-am amintit, apoi 

Că tot la ea acasă stăm și noi. 

 

Girofar de bine 

Pe polițistul bun l-am întâlnit 

Când conduceam mașina ca pe pistă… 

Și m-a iertat… Pardon, v-am păcălit. 

Cel bun e ca girafa, nu există. 

 

Moare! 

Poftim la el cum tremură, nenică, 

Îi cade-o falcă-n ceruri și-un canin, 

Își trage pe genunchi o păturică 

Și moare-ncet. Putin câte putin. 

 

II. HUMOR 

 

Bahica preventivă 

Cine-a sorbit o dată din Humor, 

N-a mai plecat în veci. De-aceea țin 

Toți humorenii, oaspeților lor, 

De sunt setoși, să le ofere vin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Motto: Recrudescență 

 

 

Breaking news 

Știrea asta nu-mi dă pace 

Dar într-adevăr e bună, 

Un român la patru ace 

E-n guvern... căzut din lună. 

 

Autostrăzi  

Că autostrăzi moderne 

N-am avea, susțin cu date 

Că-s minciuni și baliverne, 

Sunt... dar toate-s suspendate. 

 

Impact 

Un impact desigur mare 

Are știrea, când patronul 

Se implică foarte tare, 

Ca să ne confirme... zvonul. 

 

Dezmințire 

La concurs un oarecine 

Spune că-i mai bun ca mine 

Și cumva, aș vrea să-l scuz... 

Preluase un fake-news. 

 

 

Gelozie bucovineană 

De te prinde în decor 

Că soția i-o dezmierzi, 

Nu vezi „roșul de Humor” 

De atâtea... stele verzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Motto: „Pseudokinegetikos” 

 

Se poate verifica în biblioteci 

          Scriu înțelepții din antichitate, 

          Plus filisofii – actuali sau foști – 

          Că-i hotărât, pentru posteritate: 

          O fake news e momeală de prins proști! 

                                                   

            

              Pe Mureș or pe Târnavă 

          No, cum să crezi așa un bai, bărbate, 

          Că te traduc amu c-un oarecine? 

          Doar știi că Cerul, mintenaș m-ar bate ... 

          E-o fake news de-a pizmașelor vecine! 

                                                   

 

              Și tema asta are-o culme ... 

          Cum, fake news la TV, în Ruskistan?! 

          Că-l văd pe Putin, tras la patru ace, 

          Ce-așteaptă blând, să-i pice-n acest an, 

          Poftitul ...Premiu Nobel pentru Pace! 

                                                    

 

              Amanta mea, jurnalista ... 

          În patru luni ai fi însărcinată? 

          M-a fript acest mesaj incendiar ... 

          Te rog, zi-mi că-i o fake news gogonată, 

          Cum publici tu-ndeobște la ziar! 

                                                     

 

              Orice cofetar poate fi stihar 

          Văd epigrama – tort scânteietor, 

          Cu blat, glazură, fructe, frișcă tare, 

          Mă rog la Dumnezeu să fiu în stare 

          S-o coc și s-o ornez ...pân-la Humor! 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOTTO: Ariagna 

 

Tema:  FAKE NEWS 

 

Adevărul 

Azi nu mai este el esența, 

Și-adesea este scos din uz 

Că-i tot mai mare concurența, 

La fake-uri de breaking news! 

 

Minciuna 

E-atât de des utilizată, 

Că-i practic devalorizată 

Doar calomnia-o să rămână, 

Un ”fake” mai la îndemână! 

 

Iubirea 

Când e prin presă declarată, 

E cel mai fake din cuvinte, 

Nu că n-ar fi adevărată 

Dar nici nu cred că se minte! 

 

O, tempora! 

Spre-a fi o știre-adevărată, 

Trei surse sunt ce o confirmă 

Iar veridicitatea-i dată 

De alte două ce-o infirmă! 

Madrigal (Gura Humorului) 

 

  Augumentare citadină 

”Gura” asta pot să spun 

Prin humurou-i fin și tonic, 

Are-acid cu mult mai bun, 

Decât cel hialuronic! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motto: Veni, vidi, vici 
 

 

UNUI ZIARIST EXAGERAT ȘI NEINSPIRAT 

Matale faci gazetărie, 

După ureche-n stil prolix, 

Scrii tot ce-ți vine pe chelie 

Și nu te doare nici în pix! 

 

SIMILITUDINI 

Eu cred că-ntre gazetărie 

Și-ntre străvechea meserie 

Există-o mică-asemănare, 

Dar, deocamdată, nu spun care! 

 

PROMISIUNI GUVERNAMENTALE NEONORATE 

Promiteți, iar, că pensiile toate 

Vor fi mărite și recalculate; 

Eu nu mai cred, rămân la vorba mea ... 

Adică vom muri și vom vedea! 

 

UNEI PREZENTATOARE DE ȘTIRI 

Când știri prezinți sau comentezi, 

Adesea, uiți ce e decența, 

Minți, inventezi, exagerezi, 

Ca să îți crească-audiența! 

 

GUVERNATORULUI BNR MUGUR ISĂRESCU 

Când resimțim, acut, criza de Lei 

Și-ntruna cresc inflație, Robor, 

Ne ceri să ne calmăm, bând ceai de tei ... 

Și eu care credeam că n-ai HUMOR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOTTO: DIN CÂND ÎN CÂND... 

 

 

TEMA: FAKE NEWS 

 

Recompensă 

Răspunsul lui Zelenschi ne-a uimit: 
,,Istoria ce face și desface! 

Eu cred ca Putin e îndreptățit 

Să i se dea un NOBEL pentru PACE! 

 

 
Fair-play 

Vestea asta are largi ecouri 

Și i-a uimit profund pe pământeni... 

E vorba despre schimbul de tricouri, 

Între Azov și mercenari ceceni! 

 
Soluție pentu folosirea vaccinurilor contractsate 

Pe Cirtu îl cuprinde bucuria; 

Din OMS ne vine un semnal... 

Se recomandă pentrut România 

Un booster repetat săptămânal! 

 
 

Breaking-news-peste 50 ani 

Știrea dată astă seară, 

Gata stă să explodeze: 

Ultimul român din țară,  

Nu mai vrea să emigreze! 

 

Epigrama fără temă 

 

Șansă 
Epigrama prezentată 

( După text, un amator) 

Poate fi si premiată, 
Nu-i lipsită de...HUMOR! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moto: 

M-am aflat într-o dilemă, 

N-o fi o tragere la temă? 

Orice basm care-l auzi, 

Pân-la urmă, nu-i ...fake news? 

 

Certitudine 

-Tu știi că-s tatăl tău firesc, 

Eu te-am crescut și te iubesc! 

Dacă altceva auzi 

De la mă-ta, e fakenews! 

 

Românii au talent 

Un concurs organizat: 

„Cel mai mincinos din sat”. 

Și-a dat votul tot poporul: 

Locu-ntâi: televizorul. 

 

Conținutul și ambalajul 

O minciună-i aranjată, 

E gătită, parfumată. 

Adevăru-i cam …zălud 

Când apare și el, nud. 

 

În campanie 

O poveste perimată 

Este cu„A fost odată…” 

În campanie, îmi place 

Să spun basmul cu:„Voi face…”! 

 

Fantastică fântână 

O fântână de poveste,  

Admirația tuturor, 

Iară apa ce țâșnește 

Este apă de …Humor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Motto – ploaie de vară 

 

POMUL LĂUDAT 

Chiar l-am crezut când îmi jura 

Că-mi poate fi învățător 

Și-am constatat că el era 

Învățăcel în dormitor. 

 

FALSE, DAR NU PREA 

La meteo se-anunță ger 

Și mă ia disprețul 

Că-n vară va cădea din cer 

Pe simbrii, înghețul. 

 

ILUZII DEȘARTE 

Ieri selectam de prin jurnale 

Anunțuri matrimoniale, 

Azi ne văzurăm față-n față; 

Cu barbă eu, ea cu mustață. 

 

UZ DE FALS 

Era o tânără isteață 

Cu fund bombat, picioare lungi 

Și l-a convins s-o ia de soață 

C-un test rapid cu două dungi. 

 

MODESTIE 

Îmi plimb catrenele prin lume 

Și-n Bucovina fac popas 

Ca în (H)umor să-mi fac un nume; 

Mi-au dat epigramiștii „nas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motto: BUCOVINA  

 

 Epigrame la tema: ,,Fake news" 

 

    POLITICĂ DÂMBOVIŢEANĂ 

,,Minciuna stă cu Regele la masă"; 

Aşa spunea odată un poet, 

Dar guvernanţilor puţin le pasă, 

C-au introdus FAKE NEWS-ul prin decret! 

 

    LUMEA ,,FAKE NEWS " 

Prezentă-n presa vizuală, 

În lumea plină de reclamă, 

A devenit primordială , 

O temă pentru... epigramă! 

 

    FAKE NEWS 

(definiţie epigramatică) 

ŞTIRE FALSĂ-i o minciună 

Care-n presa , des apare, 

Însă celui pus s-o spună 

Nu-i mai creşte ...nasul mare ! 

 

    INSTRUMENT DE ... ,,PRESĂ" 

Văzând programele T.V. 

Şi presa, cum dictează tonul, 

Constat că ŞTIREA  FALSĂ e 

Eternul, de pe vremuri, ... ZVONUL! 

 

    *  Epigramă fără temă impusă, dar care conţine cuvântul HUMOR 

 

          HAZ DE NECAZ 

  Predestinată la (H)UMOR, 

  Tot omul gura îşi cinsteşte, 

  Că nu oricine-i scriitor, 

  Cum nici orice-i în apă-i... peşte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Motto: Râsul de pe urmă 

 

TEMA FAKE NEWS 

 

Când mă uit pe un canal, 

Putin este criminal. 

Aflu, dacă schimb butonul 

Că Zelinski -i scorpionul... 

 

„Fak” sau „breck” urmat de „news” 

La nimica bune nu-s 

Simt așa, că se răscoală 

Doar o scârbă abisală... 

 

„Fak” i-a spus pe englezește 

Ca să nu-i spună minciună 

Eu îi spun pe românește 

De mămica lui cea bună... 

 

Când constat cât de senin 

Crainicul ne aburește 

La icoane mă închin 

Și-mi șoptesc: „Doamne ferește!” 

 

Caut în dicționar  

Înțelesul la „humor” 

Aflu: nu-i deloc hilar 

Că-i un râs... despre omor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Motto:  

„Fake news” din știri, din ziare, net, 

E ca un drog fără să-l vezi 

Tot ce aduce mult bănet... 

Și ce te face să visezi.  

 

 

Poluare fonică  

Pe unde mergi și orice-asculți... 

Poți fi prostit cu “noutăți”  

De “influenceri” tot mai culți 

Din insta, facebook și “din părți”… . 

 

Perdele de fum 

Dezinformare peste tot 

TV, online, chiar și pe drum 

Să le fumez eu nu mai pot, 

Printre perdelele de fum... .  

 

Pe principiul: “vizitele” se anunță 

El nu știa că de se-ntoarce-acasă, 

Iubita să își sune ... ar putea.  

Căci bârfa că iubita-i consolată... 

N-ar mai fi falsă, așa cum credea... . 

 

Care pe care... 

Când e “black Friday”, fiecare-i mândru: 

Că e client sau că e vânzător... 

Un val de bucurie doar la gândul: 

“Îi fraieresc și anul următor!” 

 

Defect profesional   

Când a fost prins cu “mâța-n sac”…  

A susținut că-i muncitor 

Că nu-i hoț sau aurolac…. 

Și c-a făcut-o din … “humor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motto: Turistul  

 

TEMA „FAKE NEWS” 

 

FAKE-NEWS BINEVENIT 

Asta ştire epocală 

Ce m-ar face să m-amuz: 

Noua criză mondială 

Este-atâta, un fake-news. 

 

CÂND FAKE-NEWS-UL E LA MODĂ 

La noi minciuna e perenă, 

Că şi politica o cere, 

Putem chiar spune că-i eternă, 

Că lumea, fără ea, ar piere! 

 

METEHNE AUTOHTONE 

Când ne cerem şi noi partea, 

Constatăm, a câta oară, 

Că cei ce împart dreptatea 

Cu fake-news-uri se-nconjoară. 

 

LA VREMURI NOI, FAKE-NEWS-URI NOI 

O minciună bine spusă, 

Dacă e de calitate, 

Nu mai este o intrusă, 

Este o... necesitate. 

 

TEMA „HUMOR” 

 

SUPRAVIEŢUITORII TRANZIŢIEI 

Cu humor, făr’ de cenzură, 

Viaţa nu mai pare grea, 

Poţi să scoţi orice pe gură, 

Chiar de n-ai ce pune-n ea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Motto: "Tonuri din zvonuri" 

 

Tema "Fake-news" 

 

Fake-news rural 

La Gheorghe, Ana a-nnoptat 

Să -asculte-un basm - "Cocoșul roșu"-  

Și -a doua zi , vorbea un sat  

Că Ana i-a furat cocoșu' ! 

 

Sunt victima unei misiuni speciale 

Tânăra cu chip bălai 

A intrat la mine-n casă 

Și din capul meu să iasă 

Nu mai vrea, mi-a zis "davai !" 

 

De ce fug "penalii" din țară 

Se pierd precum măgarii -n ceață, 

Cu milioane și insulte 

Când li se spune verde-n față: 

"Plecați că s-au furat cam multe !" 

 

Umanitatea așteaptă noua lege mondială a securității 

Legea-i simplă, n-ai ce face, 

Înțelege și un tont 

Că -n final... cădem la pace, 

Nimeni nu mai mișcă-n front ! 

 

Fără temă (să conțină cuvântul HUMOR) 

 

Răspunsul redacției pentru o debutantă din  Bucovina 

Fragedă  epigramistă 

Cu accent încântător, 

Să te trecem în revistă 

Dă -ne-o GURĂ de HUMOR ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOTO: Lung îi drumu Câmpului 

 

Buletin informativ TV 

Din largul țării românești, 

De parc-am fi picați din lună, 

Ne vinde o fătucă vești, 

Încălecată pe-o căpșună 

 

TV, nu glumă! 

Există-un post fenomenal 

Slujit de băieței de curte 

Ce ne servește-oficial 

Doar știri cu piciorușe scurte 

 

La alegere 

De ce un biet canal de stat 

Cu adevărul amputat, 

Când sunt vreo câteva private 

Cu adevăruri gogonate. 

 

La concurență 

Cei ce sunt fruntași în curse 

Pentru rating iau pe semne 

Știrea din mai multe surse 

De încredere.. Nedemne. 

 

 

HUMOR 

Se-ntâlnește bard cu bard 

În Moldova mea eternă, 

Al (H)umorului stindard 

Falnic să-l înalțe-n bernă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Motto: Hacker 

 

 

Fake news 

 

Ascensiuni periculoase 

Un alpinist e la răcoare 

Și-i după gratii, huliganul, 

Căci ziua, în amiază mare, 

El s-a suit pe Moldoveanul! 

 

Bârfe de Covid 

Cum s-a zvonit cam insistent, 

Că-s mort, că mă luase valul, 

Crezând că nu-i mai sunt client, 

Crâșmarul a închis localul! 

 

Tentativă de viol 

Găsești umanele mizerii, 

Chiar și în zonele virgine:  

L-au prins în Peștera Muierii, 

Pe-un tip, cu pantalonii-n vine! 

 

Frăția oului 

Muntele Găina, pe vecie  

Și cu Vama-s vetre înfrățite: 

Poți urca să-ți cumperi o soție, 

Dacă ai și ouăle vopsite!  

 

Per pedes 

Nu sunt epigramist major, 

Dar aș veni, o dată-n an, 

La mănăstire, la Humor… 

La moaștele lui Moldovan! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motto: Minte-mă frumos! 

 

 

MINȚITUL  PROFESIONIST 

Pe la diverse întâlniri, 

Când zice că aduce știri, 

Să nu-l combați, ar fi-n zadar! 

El minte ca … parlamentar! 

 

SUSPICIUNI JUSTIFICATE 

Apar în televiziuni,  

O groază de suspiciuni: 

Minciunile-s întrepătrunse 

Cu… adevărurile-ascunse! 

 

SCOPUL SCUZĂ MIJLOACELE 

Acuzat că mergi la cină 

Foarte des la o vecină, 

Spune-i ”fake news” și-l condamnă,  

Că… el nu va ști ce-nseamnă! 

 

AMINTIRI CE NU SUNT ȘTIRI 

Amanta mea din facultate 

Mă minte cu seninătate, 

Dar simt că încă-s bucuros: 

Acuma minte …mai frumos! 

 

LA LUPTĂ-N GURA HUMORULUI 

Profitând de conjunctură, 

Lupt cu cei ce-s consacrați; 

Am humor, dar tac din gură 

Că mi-e frică de…jurați! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Motto: *** 

 

1.   Fake news 

 

Putin va fi sfânt al Bisericii Ortodoxe Ruse 

Va fi un sfânt așa,balsoi, 

Cum este Stefan pe la noi… 

La sângele ce l-a vărsat, 

Sa nu fi fost,ar fi păcat. 

 

Oana Zăvoranu va candida la prezidențiale 

Am avut un turnător 

Președinte-jucător 

Și vom pune-acum in rama 

Președinte-panarama 

 

Elena Udrea are osteoporoza 

Boala fuse depistata 

Când a fost ea condamnata… 

Boala-i grea,dar nu se moare, 

Nici nu faci,cu ea,’nchisoare. 

 

Avertisment pe țigările din Ucraina 

Domnule,neaparat, 

Sa te lași și de fumat! 

Zilnic,vei muri puțin, 

Înaintea lu’Putin. 

 

2. Humor 

 

Ce e mult strica 

Ce-a făcut acum Humorul? 

A porționat umorul… 

Stabilită și-o măsura: 

Nu mai mult decât… o gura! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motto: BĂTRÂNUL OŞAN 

 

TEMA: FAKE NEWS  

 

LA ORIGINEA FAKE NEWS 

Străvechiul filozof Porfir, 

Scria că-s canibali creştinii, 

Vorbe-ndruga mai abitir, 

Decât la limita confinii. 

 

ANUNŢ 

“Sunt burlac, caut soţie”, 

Scrise la publicitate, 

Dar uitase să mai scrie, 

De câte avuse parte.  

 

BABE ÎN GURA HUMORULUI 

-Cic-au violat pe una, 

Pe la noi prin Boureni, 

-Da, şi noi stăm în Fortuna, 

Proaste, aşteptând pomeni.  

 

ZIARIST 

Un fitil ce se vrea bec, 

Scria c-am hărţuit şprinţar 

O fată, promiţând un cec... 

Şi de-o făceam, era-n zadar! 

 

TEMĂ LIBERĂ 

 

REGRETE 

Am fost mare turist în viaţă, 

Dar voi muri o nătăfleaţă: 

Deşi-s destul de bătrâior, 

N-am pus piciorul în...Humor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Motto: Transparențele înșeală 

 

        Efeminaţii 

Când nu-s la război, bărbaţii, 

Zvonul dă lumii ocol 

C-ar proba, ca posedaţii, 

Toate ţoalele din mall! 

 

         Revendicare 

Nu-i fake news: un cuplu care 

A luat un munte-n rate, 

Cere-acum, cu disperare, 

Două peşteri separate. 

 

         Fatalitate 

Vai, soacra mea, când a citit 

Că iar vor creşte pensiile, 

A decedat: şi-a înghiţit 

Proteza ş extensiile. 

 

          Dilematicii 

Doi bărbaţi se ceartă des, 

De vreo nouă luni şi ceva, 

Că tot nu au înţeles 

Care-i Adam, care-i Eva? 

 

         Biserica „Sf. Împăraţi Constantin ş Elena” 

În credinţă ancoraţi,  

La Humor vin des turiştii; 

De-mpărat, vor fi-mpăraţi 

De juriu, epigramiştii!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOTTO: PĂPĂDIE          

VEȘTI  DE  LA  HUMOR  DESPRE  HOBBIȚI, CU  CĂSUȚELE  

LOR 

Am, de la Humor, și vești bune, și rele:    

Stăpânul hobbiților are inele;             

De aur or fi și frumos meșterite, 

Mânca-ți-aș, dar casele-n parc sunt păzite. 

 

SPUSELE  SECRETAREI  PRIMARULUI,  ÎN  TIMPUL  

FESTIVALULUI  PLUTAȘILOR  DE  PE  BISTRIȚA 

Spun, așa cum a dispus: 

Azi primaru-i dus cu pluta, 

Dar mai zic, nu fac pe muta, 

Că de mult el e cam dus…   

AUD  LA  RADIO  CĂ  AU  ÎNNEBUNIT  SALCÂMII 

Au înnebunit salcâmii iar, 

Dup-al primăverii strict orar 

Și, cum frică de nebuni am, spun           

Că la 112 eu sun.                                        

 

ORIGINI 

Ne tragem din maimuțe și  

În junglă mulți se cred a fi; 

„Sus-pușii”, însă, deseori, 

Se trag din neam de prădători. 

 

LA  HUMOR  FESTIVALUL  E  ON-LINE  

De la Humor e știrea 

C-on-line e întâlnirea, 

Da'-n casă stând cu toții, 

Iar mor de foame hoții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Motto: Crai vechi 

 

STARE ȘI...STĂRI 

Bele noi stau să se-adune 

Dar nu că lumea nu e bună, 

Că-n parlament tot ce se spune 

Nu-i adevăr, ci e...minciună. 

 

NOUA ORDINE MONDIALĂ 

Nu mai am nicio îndoială 

Lumea e-n prag de încheiere, 

Și ca Fake news, știrea-i banală; 

Papa, nu crede-n înviere!? 

 

AUTO-PĂCĂLEALĂ 

Cum situația-i confuză 

Și nu sunt șanse de mai bine, 

Minciunii nu-i caut o scuză 

Că, mă mint zilnic, eu pe mine. 

 

FAKE NEWS-uri 

Ca în orice democrație 

Se spun întruna minciunele, 

Fiindcă toată lumea știe 

Că nu e lege pentru ele. 

 

CONDIȚIA SUCCESULUI 

Cu cât ai azi mai mult umor 

Chiar dacă încă nu ești geniu, 

Ai șanse mari ca la HUMOR 

În zece ani să iei un …premiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Motto: Flori de mac 

 

1. Adevărul doare 

Adevărul doare tare 

Spune-o vorbă din bătrâni 

Şi cu coada pe spinare 

Ne-nvârtim printre minciuni. 

 

2. Cea mai falsă ştire 

Cea mai  falsă-n lumea asta, 

O ştire, pe care-am auzit-o eu, 

De la un filosof, ce l-a-nşelat nevasta; 

Că nu există Dumnezeu! 

 

3. Ia ziarul neamule 

De prin lume adunate 

Vine valul, nu e valul, 

Ia ziarul dragă frate 

Să citeşti Fake News cu carul! 

 

4. Fake News 

După-atâta pandemie 

Covid face mimică 

Vara, moarte-clinică 

Iarna, pesemne învie. 

 

5. La Humor mănânci Umor 

Dacă vrei să ai umor 

Trage-o fugă la Humor 

Acolo la mic dejun 

Mânânci rachiu cu magiun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Motto: şah şi mat 

 

FAKE NEWS... MORBIDE 

(a apărut în media vestea falsă a morţii lui Mălăele) 

Ştirile acestea îmi displac, 

Sunt false şi catastrofale, 

Face respectivul un atac  

Iar ştirile devin... reale. 

 

ALBĂ CA ZĂPADA ŞI FAKE NEWS 

Astăzi ea a divulgat, 

Că presa e de vină, 

Pe hap-ciu că l-au băgat 

Din nou în carantină. 

 

    NEDUMERIRE 

Cum de eşti, eu m-am crucit, 

Permanent tot fericit? 

Bântui pe la mânăstiri 

Şi... n-ascult falsele ştiri. 

 

ŞTIRI FALSE... PE JUMĂTATE 

Concurs de bob două persoane. În finală două echipaje.  

Cehii obţin locul unu, românii locul doi. 

Ştire din ziarele româneşti. 

 

Nu a fost uşor deloc, 

Câştigă cehii amândoi 

Un modest penultim loc, 

În schimb românii... locul doi. 

 

            AMICII...  

Amicii, mulţi din ei, de-aş sta să îi măsor, 

Se-mpart atunci când vine vorba de humor, 

Glumeţi, zic ei, ce greu îţi smulg câte-un surâs, 

Unii te fac să râzi, alţii... te fac de râs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOTTO  : "CULTURA ESTE UN AL DOILEA SOARE PENTRU CEI 

CULTI" 

TEMA 1 - " FAKE NEWS " 

 

 24 DE ORE DE VESTI 

FESTIVITATEA DE NOUTATI DOMESTICITE 

E O PARADA DETONATOARE 

PACAT CA INFORMATIILE SUNT "CIOPLITE" 

SI SE DA INCA DRUMUL LA TELEVIZOARE 

 

 ECONOMIE MASLUITA 

LA PIATA DE TARABE IMPESTRITATE 

UNDE PROSPETIME SI CULOARE S-A ADUS 

SA PLECI INDESTULAT LA PORTOFEL SI PLASA 

RAMANE CU NATURALETE UN FAKE NEWS 

 

  FANFARONADA DE TOATE VARSTELE 

O INTENDENTA DE CASA MARE SI MASINA 

E PROPAGANDA ZILNICA DE FERICIRE 

DAR GALANTONIA DIN SALARIU SAU DIN RATA 

E O ARMONICA CU NOTE DE AMAGIRE 

 

 DE LA TINERETE PANA LA BATRANETE 

INTERNETUL, UN AMIC, CHIAR SI UN ASTROLOG 

DESPRE VIATA TA AU DOCUMENTATIE 

SA TRAIESTI DUPA PAREREA LOR ESTE UN DROG 

"DOAMNE FERESTE", CU EXCLAMATIE 

 

 TEMA LIBERA 

 

 DISTINCTIE 

SA AI HUMOR E O VIRTUTE 

CA O RAZA DIN SOARELE DE SUS 

SI CU UN ZAMBET DE CATEVA SECUNDE 

ADUCI LA VIATA O BUCURIE IN PLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Motto: Inginerul inventator   

 

                                             INTREBARE 

                       Ma-ntrebat   sotia-n   graba 

                       Eu   cu  gandul   ca  mi-I  draga 

                       Ce   a-r  fi,  daca  eu  mor? 

                       Eu  te-ngrop,  doar  la  Humor..! 

 

                                  CELOR  DIN   HUMOR 

                       Cei   din   “GURA  DE  HUMOR” 

                       Au  atita  dor,  si  umor 

                       Cit   nisip  pe  litoral 

                       Unde  nu-I   nici  un  muscal. 

 

                     UNUI   PRIMAR   DIN “ GURA”  DE   HUMOR 

                       Primarul   nostrum   iubitor 

                       De   la  “GURA”  de   Humor 

                       Are-o  gura   plina  de   umor 

                       Dar  nu  da  un  ban, la   cersetor. 

 

                                    UNOR   MAGARI 

                      La  Humor  magarii  nostril 

                      I-au  invitat  si  pe-ai   vostri 

                      Sa  aprecieze   neaparat 

                      Care-I  mai  vestit   in  sat. 

 

                                           APRECIERE 

                       Echipa  noastra   din  Humor 

                       Aprecieaza   epigrama,  cu  umor 

                       Dar  din   toate,  cum ea  stie 

                       Umorul  a  ramas,  doar  pe  hirtie. 

 


