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TOP EPIGRAMA
Epigrame la tema „Tulpina românească“

Nu, nu am uitat să punem Clasamentul în pagină, pentru că, aşa cum am promis, încercăm o
revoluţionare a acestei rubrici, pentru a mai diminua senzaţia unora sau altora că se fac mişmaşuri,
dar şi pentru a mai domoli încrâncenarea cu care se cere socoteală pentru o clasare mai slabă a
epigramelor noastre, minunate şi strălucitoare, aşa cum zicem noi. După o temeinică dezbatere
internă, a decis să experimentăm în acest an un nou sistem, cu scopul de a da responsabilitate şi
cluburilor, cenaclurilor etc. în aprecierea epigramelor înscrise în acest TOP, al cărui scop, repetăm
pentru a ţ-şpea oară, este de a stimula activitatea de cenaclu, de descoperire a noi valori.
Aşadar, modul de lucru pe care îl propunem în acest an va fi următorul:
1. La redacţie se primesc epigramele de la Cenaclurile participante, pentru numărul X al
revistei;
2. Toate epigramele vor fi postate pe site-ul uniunii: www.uniunea-epigramistilor.ro, la
secţiunea REVISTA EPIGRAMA;
3. Redacţia îşi face propria jurizare şi selectează epigramele care vor fi publicate în revistă,
fără a publica şi clasamentul;
4. În acelaşi timp, Cenaclurile vor descărca epigramele de pe site şi vor efectua propria lor
jurizare, a tuturor epigramelor, MAI PUŢIN ALE LOR;
5. Notele vor fi trimise la redacţia revistei EPIGRAMA, odată cu epigramele pentru numărul
următor, X+1;
6. Noi vom face media Cenaclurilor, care, împreună cu media noastră, va da Media finală,
media aritmetică a celor două. În baza ei va fi alcătuit Clasamentul pentru concursul din nr
X, care se va publica în nr. X+1.
Sperăm ca, prin acest mod, cencalurile să fie şi mai responsabile pentru ce propun, iar veşnicele
discuţii şi cârcoteli să se mai atenueze.
Haideţi să începem. Toate epigramele sunt deja postate pe site-ul www.uniuneaepigramistilor.ro/RevistaEPIGRAMA. Aşteptăm, odată cu epigramele TOP E pentru nr. 100, şi
tabelul cu notele dvs.
START JOC!

Epigrame la tema „Tulpina românească“
Academia Liberă Veche Păstorel Iași:
Mândrie...
Aici, pe glia strămoșească,
Românul, patriot și demn,
Doar din „tulpină românească”
Acceptă un limbaj de lemn!
Vasile Vajoga
Pandemie ... silvică
Azi, când destule se petrec sub mască,
Susțin diverse foruri de resort,
C-avem și noi „tulpina românească”
Dar e trimisă-n tiruri, la export...
Daniel Victor Bratu
Autohtonă
Mândria noastră, -a tuturor,
E cât se poate de firească
Atunci când „coada de topor”
E din „ tulpină românească”!...
Adrian Grăjdeanu

Clubul ,, SPINUL” din Baia Mare:
Tulpina românească
Valuri trec și valuri vin
Cu tulpină românească,
Nu ne pasă, -avem vaccin
Din horinca strămoșească.
Nicolae Șerban
Neagă Covidul
Neamul nostru-i pus pe bine
Și cu-n fiu lăudăros
Care-al dracului susține
Că e criță... sănătos.
Ioan Șiman
În România
Liderii ce îi avem
Pentru țară sunt blestem,
Că-n doctrine, din păcate,
Au tulpini de răutate.
Vasile Țincaș

CUB Braşov:
Puterea obişnuinţei
De Covid să ne ferească,
Popa a-ncercat cu slujba,
Dar tulpina românească,
Noi o vom stârpi… cu drujba.
Nicolae Bunduri
În valul cinci
Pandemia o să crească
Tot cu viruşii străini,
Că „tulpina” românească,
Nu mai are rădăcini.
Ghe. Constantinescu
Tulpina românească
În România milenară,
Cu pandemii şi cu păcate,
„Tulpinile”-au rămas în ţară,
Dar „ramurile” sunt plecate.
Paul Curiman
NIGRIM Buzău:
Rezolvare autohtonă
Dorind să ne ferească de tulpină,
Guvernul nostru, mobilizator,
Să taie răul azi din rădăcină,
Recurge iar la „coada de topor”.
Mirela Grigore
O eventuală tulpină românească...
Ar da vigoare pandemiei
Și-n plus, Planeta ar afla
Că pe pământul României
Se mai produce azi ceva.
Liviu Gogu
Mândrie
Ca dac, din vatra strămoșească,
Îmi simt orgoliul afectat:
Tulpina neaoș românească,
S-o altoiască... Arafat?!?
Victor Bivolu

Asociația Epigramiștilor din Moldova (AEM):
Tulpina din Carpați
Guvernul cel mereu avid,
Prin istețime și efort,
Chiar și tulpina de covid
O va trimite la export.
Gheorghe Bâlici
Panaceu
Covidul nicio șansă n-are,
Poporul geto-dac, imun,
Rezistă fără vaccinare:
Tulpina noastră e de prun!
Ion Diviza
Competiție pandemică
Văzând cum state dezvoltate
Își cresc tulpinile ca-n glastră,
Să facem tot ce se mai poate
Ca să avem tulpina noastră!
Grigore Drăgan

Top E Satiricon Cluj Napoca:
Prognoză în evoluția covidului
Pe cât românii-s de vioi
Și de-agresiv e Sars Cov 2,
E mare riscul să se nască
Și o tulpină românească!
Gavril Neciu
Complex de inferioritate
Mă rog la Cel din aria Cerească,
Atât de milostiv, din câte știm,
S-apară o tulpină românească,
S-avem și noi cu ce să ne mândrim.
Petru-Ioan Gârda
Promisiuni mioritice
Nu-s tulpini, deocamdată,
Însă țara cu oițe
E, în Vest, reprezentată
De mlădițe.
Gavril Moisa

Cenaclul Epigramiştilor Olteni:
Tulpina românească
Gheorghe, spre-a trăi în pace
Cu tulpina de la noi,
Zi de zi, rapel îşi face
Doar cu Pfizer din butoi!
Janet Nică
Tulpina prostiei
Românul nostru, ce, de trei decenii,
E infectat c-un virus ce durează,
Înjură-ntruna, politicienii,
Iar, la alegeri, merge şi-i votează!
Marius Coge
Vigilenţă
Virusul e greu blestem,
De aceea, să avem
Grijă ca aşa tulpină
Să nu facă rădăcină!
Laurian Ionică
Clubul Umoriștilor „VERVA”Galați:
Tulpina românească de covid
La boala asta, bat-o vina,
Măsuri lua-vom dure! Deci,
Ca să tăiem, urgent, tulpina,
Îi vom chema pe-austrieci!
Ion Moraru
Altoi și portaltoi
Virusul venit din China,
E posibil - bată-l vina!
Ca-ntr-o zi să se-altoiască
Pe-o tulpină... românească.
Iulian Bostan
Tulpina românească
Cu profesori buni de Mate
Şansa ne va fi deplină,
Rădăcini ei scot, pătrate,
De la orişice tulpină.
Vasile Manole

Clubul Umoriștilor “Ion Ionescu Quintus”, Ploiești:

Afaceri românești
Cărăm sârguincioși din țară
Tulpini de brad sau de molid
Și contractăm, isteți, de-afară,
Tulpini mutante... de Covid.
Stelică Romaniuc
Tulpina românească
Că-i tulpină românească
Se cunoaște dintr-o mie
Și, să se deosebească,
Poartă brâu, ilic și ie.
Valentin Ursu
Necesitate
Bunăstarea să ne crească,
Zilele s-avem senine,
O tulpină românească
Trebuie-„altoită” bine!
Florina Dinescu

HOHOTE TG Jiu:
Variantă modernă
Lumea o să-nnebunească,
Scot cercetătorii oștii,
O tulpină românească,
Dar ne afectează... proștii.
Grig.M.Dobreanu
Copilul la botez
Mesenii ce să mai crâcnească,
Copilu-i negru ? N-au habar.
E din tulpină românească,
Dar cu altoi din Zanzibar.
Gabi Roşianu
Dărnicie
Cum poftă au de-o aventură,
Fetiţe, gata să iubească,
Stau, înşirate pe centură,
Să dea tulpina românească.
Any Drăgoianu

Clubul Umoriștilor Constănțeni:
Tulpina românească
Comparativ cu toți vecinii,
La noi mai marii să rețină
Că nu tulpina e de vină,
Ci putrezirea rădăcinii.
Ionuț-Daniel Țucă
Tulpina românească
Poporul nostru, bunăoară,
Se trage, netăgăduit,
Din pom de soi cu poamă rară,
Doar când e bine „altoit”!
Ion Ruse
Silvică
La noi de-apare vreo tulpină,
Nu e motiv de-ngrijorare,
C-o vom tăia din rădăcină,
Cu drujbe, joagăre, topoare!
Liviu Kaiter
Cenaclul Umoriștilor Sibieni „Nicolaus Olahus”:
Tulpina românescă de COVID-19
Ne prezic profeți străini –
Iar ce spun e chiar aiurea –
C-o s-avem și noi tulpini...
Dar, ei ne-au furat pădurea.
Liviu Ceava-Celi
Șpaga, o buruiană invazivă
Având tulpină românească,
Se-nalță ca un „Prâslea” din povești,
Dar n-ar putea atât să crească,
De n-ar avea și rădăcini turcești.
Ștefan-Cornel Rodean
Incompatibilitate
În lumea europenească
La noi se-ntâmplă-un fapt dramatic:
Doar pe tulpina românească
Se uscă-altoiul democratic.
Gheorghe Șchiop

RIDENDO, Timişoara:
Tulpina românească
O tulpină românească
A pornit haihui prin lume;
Vrea statut de gură-cască
Ori să-și facă un renume?
Ioan Lazăr
Cu rădăcini puternice
În tradiția-i firească,
Niciodată n-a cedat
Ea, tulpina românească,
Doar că s-a mai aplecat!
Monica M. Condan
Soluție românească
În aste vremuri, când e grea prigoana
Venită peste noi, de prin străini,
Să moară numai, dacă-o fi, coro(a)na –
„Tulpina” ne-o păstrăm în rădăcini!
Alexandra Dogaru-ALDO

Epigramele membrilor Cenaclului ,,Alexandru Sihleanu” pentru TOP E-MARTIE 2022
Tulpina românească
Românul, patriot cum altul nu-i,
Cu rădăcini adânci în țara lui,
De-ar fi să se îmbolnăvească
Vrea doar... tulpină românească!
Viorel Dodan
Tulpina milenară
Limba, arma și gândirea,
Al românilor noroc!
Peste toate, e iubirea,
De moșie, dar și... joc.
Daniel Hangu
Dezavantaj
Tulpina noastră sănătoasă
Ce ne-a născut copii frumoși
I-a dus pe tineri de acasă
Și ne-a lăsat aici doar moși.
Laurențiu Turcu

