Rezultate concurs - The Smiling City
Secțiunea - Epigramă
Nr.
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3
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7

Motto
Ioan Toderașcu
Un zâmbet, o floare!
Guraaa!!!
Cine râde în târg...
Pastila de umor
Anofelul
AMAR HĂIAM
Un Râs Asumat
Unda veselă
Megieșul
***
Memă
Consens
Ha ha harnic
Carapace
Dacul liber
Puterea cu-vântului
Un răzeș
Someșanu
Ruggero Leoncavallo
Smiling City
Râsul dracului
Șah mat
Răzeșul
Guguștiuc
Zâmbete târzii
Decât secătuit de vlagă, mai bine umflat de râs!
Am decis!
Nefertiti
Cioc

Medie

8.88
8.38
8.13
8.00
7.50
7.50
7.50
7.50
7.13
7.13
7.13
7.00
7.00
6.75
6.75
6.63
6.25
6.13
6.13
6.13
6.00
5.50
5.00
5.00
4.88
4.00
4.00
4.00
4.00
DESCALIFICAT
Nr. 7 DESCALIFICAT - epigramă trimisă și la concursul de la Botoșani,
apoi publicată pe Facebook în 03.06.2022

Juriu: Constantin Moldovan și Sorin Poclitaru

Premiul Smiling City – Toderașcu Ioan

Apropo de titlul temei: SMILING CITY
Că-i plin orașul de HUMOR,
Nu-i doar o simplă ipoteză,
Dar mă întreb, ca scriitor,
De ce zâmbește… în engleză?!
ORAȘUL GURA HUMORULUI
„GURA” e orașul – nota bene! –
Primitor, frumos și plin de viață,
Care ne zâmbește pe sub gene,
Iar primarul său… pe sub mustață!

Motto: Un zâmbet, o floare!
Explicaţie
La Gura Humorului, vede oricare,
Oraşul zâmbeşte, căci e îngrijit,
Fiindcă primarul posedă, se pare,
Un simţ al (H)umorului, deosebit.

Exemplu bun
Humorul aplică această povaţă
Ce-n alte cetăţi n-o ascultă mai-marii:
Oraşul să fie cu zâmbet pe faţă
Şi nu să rânjească în poze primarii!

MOTTO: „GURAAA !!!”
PROPAGANDĂ ELECTORALĂ
Cică în „La Bomba”, Poclitaru,
Promovează , indirect, primaru`;
Că la Primărie-i Ursaciuc,
Și în pițărie-i „Ursus”, „Ciuc”...
THE SMILING CITY
C-un festival cu care se mândrește
Acest oraș frumos și foarte vechi,
Ar fi păcat să crezi că doar zâmbește,
Când „GURA”-i râde până la urechi!!

Motto: cine râde în târg...
Gura Humorului, orașul zâmbetului
Orașul ăsta-i preferatul meu,
Găsești motiv de zâmbete mereu:
Un răsărit, un curcubeu, o floare,
Un copilaș, o motocositoare...

Zâmbete la Gura Humorului
Am un prieten căruia-i duc dorul,
Ce e la fel de vesel ca Humorul
Și ar zâmbi și el cu toată gura,
Dar nu-l ajută mai deloc dantura...
Moto: „Pastila de umor”
Atracţie fatală
Prin Humor orice turist când trece
Poate bea, zâmbind, o bere rece,
Dar „La Bomba” dac-o pizza-mbucă,
Nu mai are niciun dor de ducă!

Avertisment la intrarea în Gura Humorului
E foarte greu să nu te-ndrăgosteşti
De-acest oraş cu-aşa de mult umor
Dar fii atent să nu te-mbolnăveşti,
Fiindcă râsul e molipsitor!
Motto: „Anofelul”
GURA HUMORULUI ÎN ZI DE FESTIVAL
De ieși pe stradă, dis-de-dimineață,
Vezi oamenii cu zâmbetul pe față,
Dar, înspre seară, par puțin mai triști...
Că-n recital au fost epigramiști.
ÎMBINAREA ARTELOR
În Smiling City vin (să nu vă mire!),
Ca invitați, și mulți epigramiști,
Ce, cu succes, ajung să îi inspire,
În munca lor, pe caricaturiști.

Motto: AMAR HĂIAM

Festival la Gura Humorului
Acest oraș, când asfințește vara,
E negreșit în stare de război:
Turiștii adunați din toată țara
Nu pleacă, fără premiu, înapoi!...
Gura Humorului
Cum oamenii aice-s buni de glume
Și spirite emană gura lor,
Ei i-au găsit orașului un nume
Ce îi eternizează; e HUMOR!

Motto: ,,Un râs asumat”
Tema ,,The Smiling City” e o provocare dată naibii!
Vorbind de temă, place sau nu place,
Epigramiștii scriu, de bună seamă,
Iar humorenii râd, de-o vreme-ncoace,
De poante... răsuflate-n epigramă.
Din culisele concursului ,,The Smiling City”
Un bun amic, prieten cu primarul,
Ce scrie la Humor cu drag și spor,
Avu nevoie de talent cu carul,
S-ajungă iar... de râsul tuturor.
Motto: ,,Unda veselă”
INSTANTANEU UMORISTIC
Ajuns-am în Humor, oraș străvechi,
La Festivalul ce m-a uns la rană
Și-am râs cu gura până la urechi …
Fiind întruna gâdilat c-o pană!
CONSTATARE ȘI PROVERBIALĂ
Sunt în Humor zeflemitori,
Nimic ce e de râs nu iartă,
Doar că mai râde, uneori
Și câte-un hârb de oală spartă!
MOTTO: Megieșul”
ETIMOLOGIE
„Smiling citty” românește
E „Orașul ce zâmbește”
Dar aici, din vremi străvechi,
Râzi cu gura la urechi!

PSEUDOEPITAF
Mie mi-ar plăcea să mor
Undeva, pe la Humor
Doar înconjurat de muze
Și cu zâmbetul pe buze!

***
FAC RECLAMĂ ORAȘULUI CU SIGLA "UMOR LA GH"
Oriunde merg, de-al meu tricou
Se râde fără încetare:
Mi-a dat primarul unul nou,
Cu patru numere mai mare.
HUMORENII ȘI (h)UMORIȘTII LA GH...
Poeții i-au convins cu stilul
Ce-arată har, strădanie,
Dar i-a distrat mai mult edilul...
Cu speech-ul din campanie.
MOTTO: MEMĂ
No, aşe!
Student fiind, când mă-ntâlneam cu muze,
Pofteam la sânii veseli, zâmbitor,
Dar, cum eram săracul din popor,
Eu rămâneam cu zâmbetul pe…bluze!
URARE DOMNULUI PRIMAR
Atâţia ani trăiască do’n primar,
Cam câte gropi se află pe trotuar,
Iar el zâmbeşte larg, încrezător
Că va ajunge-n veacul următor!

Motto: Consens
SUGESTIE
Când uiți sau n-ai motive să mai râzi
Și nu prea ai nici cui să mai surâzi,
S-alegi „Humorul” să te-nveselești
Și nu pădurea să te haiducești.

INVITAȚIE LA GURA HUMORULUI
În viață când sunteți descumpăniți
Și-atuncea când tristețile v-apasă,
Vă sfătuim să nu ne ocoliți;
La noi Humorul e la el acasă.
Motto: Ha ha harnic!
Motivație serioasă
Orașul râde permanent,
Mai fericit un altul nu-i
Că are-n fine excedent
De ciori pe capul de statui ...
Fără egal
Surâde ca un prunc în vis
Al meu oraș deja-n lumină
Că n-are aer de Paris,
Dar are-n schimb de gazolină!
Motto: Carapace
Contribuții
Orașul meu nu-i în derivă,
Turismu-i foarte dezvoltat,
Că-s multe fete cu-atestat
Ce fac centura... atractivă.

Greșeală
Un oraș plin de graffiti
Socoteam că-i Smiling City,
Astăzi aflu că-n umor
E pe locu-ntâi... Humor.

Motto: Dacul liber
LOCUITORILOR ORAŞULUI GURA HUMORULUI
Foarte hâtri-s humorenii,
Ca predecesorii lor,
Că de câteva milenii
Ei se scaldă în „Humor”!
TRADIŢIE ŞI TRANZIŢIE
Este din strămoşi păstrată
Denumirea de „Humor”
Dar se vrea rebotezată
„Smiling City”-n viitor!

Motto: Puterea cu-vântului

Motiv urban de veselie
Bătrânul când prin parc pășește
Și toată lumea îi zâmbește,
Îl săgetează-n neuroni
Că-i... descheiat la pantaloni.
Voie bună la Gura Humorului
Lumea la Humor zâmbește
Prețul când la toate crește
Prognozând că trece vara
Și-o să râdă toată țara!...

Motto: Un răzeș
Humor, orașul zâmbăreț
Sub steaguri fluturânde pe catarg,
Orașu-i plin de flori și de verdeață,
E vesel, însă, când zâmbește larg,
Se vede c-are sparți doi dinți din față!
Zâmbet exploziv
Eu aș zâmbi, dar rău mă îmbârligă
Un poster c-o reclamă agresivă:
Că la Humor, pe lângă mămăligă
Și pizza și coliva-i explozivă!
Motto: SOMEȘANU
Timișoara - Iași, Via Gura Humorului
Cu trenul, sau cu mașina,
Drumu-i lung și-obositor,
Mai puțin prin Bucovina
Într-o oază cu (h)umor !

Gura Humorului City
Bătând în lung și-n lat orașul,
Cu chipul său scăldat în soare
Vedea-va mândru, românașul,
Că-i tot un zâmbet si culoare !
Motto: „Ruggero Leoncavallo”
Visul unei nopți de ...octogenar
Mă văd holtei, dotat, bogat, stilat,
Într-un decor de vis, lâng-o piscină;
O, Doamne, în ce Rai sunt exilat?
În Smiling City ...toarce o blondină!

Invitație la Operă
Smiling City-i urbea-n care sună
Vocea din bătrâni ce, cu putere,
Dă rețeta pentru-o viață bună:
„Râzi, paiață ...de a ta durere”!

Motto: “Smiling City”
Umor la Gura Humorului
Cum peisajul citadin
(La festival) e-un larg surâs,
Cum nu-i durere, nici suspin,
Cred c-au murit chiar toţi... de râs!
The Smiling City
Oraşul e aşa de zâmbitor,
Nu-s griji, nu-i stres, e calm molipsitor,
Pe stradă omul e manierat...
Cu ceai de tei să fi exagerat?
Motto: “RÂSUL DRACULUI”
SURÂSUL…BUCURESTIULUI
Zâmbeşte azi ca inocentul
Un Bucureşti cu ochii-n rouă
Şi se agită Parlamentul,
De zici că e Spitalul 9!
LA GURA HUMORULUI SALARIILE SUNT DE TOT
RÂSUL
Cum la Humor de râs şi banii-s,
Oraşe mari cam râd de noi,
Dar de va râde şi Iohannis,
…eu sun la 112.

Motto: Șah mat
Alternativă
În oraşul zâmbitor
Existenţa e uşoară
Dacă-aduce-un muritor
Lapte, brânză de la ţară.
Sărăcie, mizerie și nepăsare în unele oraşe
Staţii de tramvai murdare,
Gunoaie şi nepăsare,
Degeaba noi avem primar
The city smiles... însă amar.
MOTTO: RĂZEȘUL
Specific local
Smiling City mi se pare
Că acuma e la modă
Și-i un fel de sărbătoare,
Veche de la Ștefan Vodă.
Circumstanță
Smiling City e-o poveste
Ce o să devină veche,
Cât prin promotori mai este
Un Grigore-ntr-o ureche.

MOTTO: GUGUȘTIUC
SPERANȚA UNUI ȘCOLAR
Trec prin Capul Câmpului iute și-acum
Prin Gura Humorului, iar la chindie
În Fundu Moldovei de-ajung, sper, pe drum,
Să-nvăț tot, să trec eu la anatomie…

LA FÂNTÂNA CÂNTĂTOARE
La Gura Humorului stau gură-cască,
Pe lângă fântână, -ntrebându-mă, fato:
Doar apa azi cântă făr' să obosească
Sau chiar și fasolea pe care-ai mâncat-o?

Motto- Zâmbete târzii
În oraşul zâmbitor
Doamnele cu mult umor
Se trezesc întâmplător
Cu o mână pe picior.

În topul umorului
E Gura-Humorului.
Comparat cu "Las Fierbinți"
Actorii lor nu au dinți.

Motto: Decât secătuit de vlagă, mai bine umflat de râs!
Oraș deschis, dar plin de gropi
Orașu-arată bine rău,
Și este ”smiling” cât se poate
Păcat însă e mare, zău,
Căci ne zâmbesc și niște…”groape” !
Zâmbind către viață, plângând către piață
Zâmbesc ștrengar când bat aleea
Cu strălucire și verdeață,
Și plâng în hohot dup-aceea
Când trebuie s-ajung la…piață!

Motto: Am decis!
FIECARE CU CE ARE
Unii oameni au sticleți,
Alții vorbe la pereți.
Iașul are H „glumeți”
Și Humorul „zâmbăreți”!
CRIZĂ
Azi, instantaneu, o năvalnică urgie
Bagă Mapamondu-n criză de-energie
Și la humorani Gura-n loc de zâmbet
Schițează discret, un fior cu rânjet.

Moto: Nefertiti
Premiul special al Festivalului online „The Smiling City”
Mergând voios la Smiling City
S-atrag atenția pe-afară
Pictez vagonul cu grafitti
De m-a dat jos șeful de gară.
Surprins cu amanta în pat
- „Din Festival vii fermecat
Și-mi dormi cu dânsa goală-n pat!?”
Din Festivalul Smiling City
Mă culc numai cu ... Nefertiti!

Moto: „CIOC”
Ambient cameral la bloc
Deși e cald, temperatura scade
Iar termometru-arată zero grade
Și-am constatat că soțul, mototolul,
De sete, îi băuse...alcoolul!

Unui colocatar tradiționalist
Sfătuit de o mătușă,
Pune mătura în ușă.
E-un mesaj pe care-l lasă
Cum că e... „plecat de-acasă”!

