REGULAMENTUL
Festivalului Naţional – Concurs de Satiră şi Umor
“POVESTEA VORBII” – ediţia a XV-a
“De la lume adunate
Şi înapoi la lume… date”
Anton Pann
Râmnicu Vâlcea-Călimăneşti, 30 octombrie – 1 noiembrie 2020
Concursul se va desfăşura pe trei secţiuni:
A. EPIGRAMĂ
Creatorii de epigramă vor participa un număr de 6 (şase) epigrame, câte trei pentru fiecare temă
dată.
Tema 1. Cu mască… fără mască.
Tema 2: Cu lăutari şi cu masă
Aduci pe dracu’ în casă. (Anton Pann)
B. PARODIE
Fiecare concurent va participa cu o parodie la poezia de mai jos:

Lăsați copiii!
de Nichi Ursei
Lăsați copiii toamna prin pădure,
Sub dușul norilor hoinari din cer,
Să vadă singuri vârfurile sure
Din dealurile ce ne par de fier.
Și-n văile pe unde-a fost odată,
Covor țesut din ierburile verzi,
Vedea-vor frunza de stejar brodată
Cu fire ruginii visând zăpezi.
Lăsați copiii singuri să se ducă
Printre copacii desfrunziți de vânt,
Să vadă ramuri mari ce se usucă
Și rădăcini ca șerpii, sub pământ.
Și-n cuiburile unde se prăsiră
Soliștii codrului mai astă vară,
Vedea-vor mici șopârle ce veniră
Să-și odihnească trupul decuseară.
Să meargă sus, pe vârfurile sure,
Când cade roua rece dimineața,
S-audă pocnet aprig de secure.
Lăsați copiii, să-nțeleagă viața!

C. MADRIGAL
Fiecare concurent va participa cu un madrigal dedicat oraşului Călimăneşti.
Lucrările vor fi expediate în trei exemplare, în sistem motto, până la data de 30 septembrie
2020, data poştei, pe adresa Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Vâlcea, str. Maior V. Popescu, nr.8, Cod 240150, sau on line pe adresa
culturatraditionalavl@yahoo.com
Pe fiecare plic se va nota explicit concursul “Povestea Vorbii” şi secţiunea la care se participă.
Nu se acceptă lucrări participante la alte concursuri sau publicate.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a folosi ocazional materialele primite.
ATENŢIE: Nu se acceptă pe aceeaşi pagină materiale pentru secţiuni diferite. În caz contrar
respectivele lucrări vor fi excluse din concurs!
NOTĂ:
Autorii vâlceni nu sunt acceptaţi în concurs.
Dacă un concurent se clasează la mai multe secţiuni pe un loc de premiu, acesta va primi unul
singur, pe cel mai important!
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