Premiile obținute la ediția XXXI-a
concursului național "ETERNA EPIGRAMA" - Cluj Napoca, 2020:

Cerințe:
• Tema „Climă și pedeapsă”, două epigrame;
• Temă liberă, trei epigrame.

Număr de participanți: 46

Juriu:
- Ștefan Cornel RODEAN - președinte
- Mihai TEOGNOSTE
- Radu PĂCURAR

Premii:
•

Premiul I: George EFTIMIE (Buzău)

•

Premiul al II-lea: Iulian BOSTAN (Galați)

•

Premiul al III-lea: Dan NOREA (Constanța)

•

Mențiunea I: Florin ROTARU (Buzău)

•

Mențiunea II: Grigore CHITUL (Bistrița)

•

Mențiunea III: Laurențiu GHIȚĂ (București)

GEORGE EFTIMIE
Tema 1: Climă și pedeapsă
Protecție
Natura e izvor de sănătate
Și clima o ajută cât se poate,
S-avem zăpadă, ploi mai potolite,
Când vin aleșii... cu idei trăznite!
Climă și pedeapsă
Și clima are-un rol hotărâtor
Când vântul și cu apa-ncep infernul,
Dar cea mai grea pedeapsă pe popor
Rămâne de departe... tot Guvernul!
Tema 2: Fără temă impusă 3 epigrame
Perfecțiune
O căsnicie-așa frumoasă
Eu n-am văzut deși-s bunic,
Ea merge-n față inimoasă
Iar el în urmă... „mucenic”!
Diferențe
Învățătorul meu dintâi
Făcându-și cartea căpătâi
Primi lumina ei eternă,
Noi mai deștepți... dormim pe pernă!
Chirurgul
Când ai bani e omul care
Taie, coase, oblojește,
Dar cu-acela care n-are
Se comportă... omenește!

IULIAN BOSTAN
La tema :,,CLIMĂ şi PEDEAPSĂ”
Crimă şi autopedeapsă
Treptat pădurea ne dispare,
Cu ea, şi-al omenirii neam
Îşi taie cel din urmă ram
……..de sub picioare!
Cod roşu eco….
Timpul care va veni,
De nu-i unul ecologic,
Omenirea va pieri
De pe Terra... bio…logic!
Tema liberă
Celebritate trecătoare
I-a fost celebritatea efemeră,
Că n-o să-l afli-nscris cu mai înalţii,
Istoria, la el, de se referă,
O să-l găseşti, cumva, printre ...şi alţii.
S.O.S., planeta albastră!
De n-o salvăm, se-alege praful,
Şi nici de noi nu va fi bine,
Să-i scriem de-astăzi epitaful,
C-atunci n-o să mai aibă cine!
Epitaf
În adâncul sanctuar,
Cu dimensiuni de templu,
Veşniceşte-un exemplar,
Dar să nu-i luaţi… exemplu!

DAN NOREA
”Climă și pedeapsă” - două epigrame
Pedeapsă climaterică
La slujbă, Dumnezeu ne-a pedepsit –
Din anotimpuri nu știm decât două,
Căci ne-a venit un șef nesuferit,
O zi îi ninge și-altă zi îi plouă.
Încălzirea globală
Primarul nostru, chiar în plin sezon,
De încălzire nicăieri nu-l doare,
Îl lasă rece gaura-n ozon,
„Mai am trei ani și ies de la răcoare!”
Fără temă impusă - trei epigrame
Autostop
Pe drum am tot oprit din loc în loc
Și câte-o domnișoară am luat,
În cap cu o deviză "N-o fi foc!"
Dar m-am pârlit de fiecare dat'.
Bazin olimpic
Vecina are o piscină Dimensiunea ideală C-o apă-albastră, cristalină
Și ce să vezi? Pe seară-i goală!
Venus din Millo
Era întreagă, fără niciun viciu,
Când a ajuns la Luvru în muzeu,
Dar mâinile, chiar omul de serviciu
Le-a sfărâmat, că-l pălmuia mereu.

FLORIN ROTARU
Tema “Climă și pedeapsă”
Blasfemie pedepsită
Testând-I Domnului mânia,
L-am provocat cu mintea-mi proastă,
Iar El mi-a arătat urgia...
Și-apoi mi-a dat-o de nevastă.
Schimbări climatice
Cum seceta aceasta e un chin
Și ne-ndreptăm spre deșertificare,
Eu cred că voi ajunge beduin...
(Cămilă mi-am luat la-nsurătoare).
Temă liberă
Amintiri
Mi-aduc aminte-acuma eu
Cu nostalgie de liceu:
La foarte multe-am excelat
Ca, de exemplu, la... fumat.
Omul potrivit la locul potrivit
În posturi cheie, cu răspunderi vraf,
Acced și personaje de valoare:
Concursul de inspector la ANAF
L-a câștigat un hoț de buzunare.
Testament
Când Cerul va porni dojana
Și Caron mă va trece Styxul,
O să vă las, prieteni, pana,
Iar celor ce mă-njură - pixul.

GRIGORE CHITUL
Tema: „Climă şi pedeapsă”
1.Termoscanare
Aşa sensibilă-i natura,
Că-n iarna rece ca un sloi
Îmi creşte brusc temperatura,
Când soacra trece pe la noi!
2.Estivală
Luat de val, m-a-mpins năpasta
Să-not în larg cu-o tipă goală
Şi de atunci sunt cu nevasta
În noua eră „glacială”.
Fără temă impusă
3. Campanie electorală la TV
Atât de ferm e în emisiune
Acest parlamentar ce tot ne-amână,
Că de s-ar ține de promisiune,
Precis ar rămânea cu ea în mână!
4. Adulterul, violența şi siguranța în construcții
L-am dat de toți pereții-n casă
Iar Don Juan mi-a spus, livid,
Să-l bat mai bine pe terasă,
Decât să demolez vreun zid!
5. Negarea negației
Agnosticismul e-un concept valid
Ce îți permite să îi spui candid
Soției, când te-a prins cu alta-n pat,
Că tot ce vede nu-i adevărat!

LAURENȚIU GHIȚĂ
Tema „Climă şi pedeapsă”- 2 epigrame:
Puşca şi prognoza lată
Prognoza vremii când am comentat,
Mi-a zis nevasta, că, incontestabil,
Şi eu realizez, mai nou, în pat,
Un timp din ce în ce mai mult... probabil.
Ninsoare târzie
Cum vremea-i intrată în vrie,
În strofele sale celebre,
Bacovia astăzi ar scrie:
„Te uită cum ninge... De ce, bre?”
Temă liberă -3 epigrame:
Istoria creştinismului, pe scurt
Grăi Iisus,
Privind spre cer:
„La ce v-am spus
Acum daţi share!”
Metode străvechi
Când Moise, o figură non-abulică,
A scos izvor din piatră, cu toiagul,
Se cheamă că a brevetat moşneagul
Întâia fracturare hidraulică!
Bud...ism
Pe masă scriitorul X aşează
Un Buda, care stă şi meditează;
Pe urmă, scriitorul X asudă
Când meditează, aşezat pe budă.

