UNIUNEA EPIGRAMIȘTILOR DIN ROMÂNIA
PRIMĂRIA, CONSILIUL LOCAL ŞI CENTRUL CULTURAL-SOCIAL VIŞEU DE SUS
DESPĂRŢĂMÂNTUL VIŞEU-IZA AL ASTREI
CENACLUL DE UMOR PUPĂZA

Organizează
în perioada 23-24 aprilie 2021
cea de-a XIX-a ediţie
a

Festivalului Naţional de Satiră şi Umor
ZÂMBETE ÎN PRIER
Cu această ocazie se vor întâmpla următoarele concursuri:
I. CONCURS DE EPIGRAME CU TEMELE:
•
•

”Mâna care nu știe să scrie, dă vina pe condei” – 2 epigrame
”A vaccina, vaccinare” - 2 epigrame. Se admite toată familia de cuvinte, cuvântul ales
nu este obligatoriu să fie folosit în rimă, ci doar să fie inclus în catren.

Lucrările vor fi trimise în trei exemplare, cu motto şi plic închis, în care se va arăta
identitatea, adresa şi datele de contact, până cel târziu în data de 26 martie 2021, pe adresa:
Muzeul de Istorie și Etnografie, str. Libertăţii, nr.7, Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, cod
435700, cu specificaţia: „Pentru concursul de epigrame”.
La concurs pot participa epigramişti de pretutindeni, membri sau nu ai Uniunii
Epigramiştilor din România.
II. CONCURS DE PARODIE
Concurenţii vor pritoci o parodie la următoarea poezie:
Geo Dumitrescu
Primăvară săracă
De la o vreme, toate sunt de prisos,
chiar și gândul că totul e bine –
nimeni nu mai întreabă: cine?
ci ”cum” mai poate fi ceva frumos?
De la o vreme toate sunt bune,

toate sunt rele, sau toate sunt reci...
a murit pietonul pe care vrei să-l întreci
și tăcerile încep să răsune.
Vezi, regretul este ultimul călător
pe corabia cu catargele frânte,
de la o vreme, toate încep să cânte
tocmai când ai fi putut crede că mor...
O primăvară bătrână, ceva găunos –
te gândești la toamna care vine...
nimeni nu mai întreabă: cine?
ci ”cum” mai poate fi ceva frumos?
De la o vreme toate sunt de prisos...
Pentru o mai eficientă valorificare, vă rugăm să redactaţi şi să trimiteţi parodia pe aceeaşi
pagină cu poezia (stânga-poezia, dreapta-parodia). Şi parodia va fi trimisă în trei exemplare, cu
motto, la adresa menţionată, până la data de 26 martie 2021).
III. CONCURS DE GAZEL UMORISTIC CU TEMA „Despre divorț”
La acestă secțiune se va trimite un gazel, în trei exemplare, în sistem motto, pe adresa
menționată mai sus. Organizatorii au introdus în concurs această secțiune în speranța
revalorificării în perspectivă umoristică a acestei specii cu formă fixă a poeziei (de preferat
maniera coșbuciană a speciei).
IV. CONCURS DE VOLUME
Pot participa volumele de umor (epigrame, fabule, proză scurtă, parodii, rondeluri,
sonete, antologii), tipărite în perioada aprilie 2020 - martie 2021.
Lucrările vor fi trimise în două exemplare până cel târziu în data de 15 martie 2021 pe
adresa menţionată, cu specificaţia: „Pentru concursul de volum”. Lucrările destinate concursului
nu se restituie, ele intrând în fondul de carte al Centrului Cultural-Social.
Concurenţii pot participa la toate secţiunile concursului, fără restricţii!
Laureaţii vor fi anunţaţi telefonic sau prin e-mail, premiile urmând a fi trimise prin poștă.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0741099253 – Lucian Perța,
0745631787- Iuliu Copândean.
Vă rugăm să popularizaţi invitaţia în rândul tuturor membrilor cenaclului dumneavoastră.
Vă mulţumim pentru colaborare şi vă dorim ca pana de pupăză să vă inspire!
Directorul festivalului,
Preşedintele juriului,
Anuţa Pop
Lucian Perţa

