Festivalul de umor de la Chișinău, 2021
Cu prilejul desfășurării la Chișinău a ediției a X-a a Congresului
Mondial al Eminescologilor sub genericul „Eminescu și lumea valorilor”,
în perioada 31august - 2 septembrie, s-a organizat și un concurs de
epigramă dedicat creației eminesciene.
A fost un fel de „să iertați boieri, ca nunta s-o pornim și noi, alături”.
La concurs au participat 37 de autori, 32 din România și 5 din
Republica Moldova, iar la „nuntă” au participat 7 persoane din România.
Prezenți la Chișinău - Costești au fost 5 băieți speciali din România
(Constantin Moldovan, Florin Rotaru, Laurențiu Ghiță, Petru-Ioan Gârda,
Laurențiu Bădicioiu) și vechii prieteni din Chișinău - Gheorghe Bâlici, Ion
Diviza, Grigore Drăgan, Nicolae Mereacre. A fost și d-l Mihai Sălcuțan,
vicepreședintele UER, care a participat la Congres.
Întâlnirea epigramiștilor a avut loc la Costești, cu cazare la
complexul turistic de pe malul lacului omonim, un loc drag nouă, patronat
de inimosul domn Gheorghe Diaconu.
După o seară de poveste, ne aștepta a doua zi o excursie de neuitat
prin raionul Ialoveni.
Întâi am fost acasă la sculptorul Stanislav Duduciuc, o extraordinară
proprietate în pădure, cu opere valoroase, originale. Dânsul este și un
ocrotitor al animalelor pădurii. Are, printre altele, o căprioară salvată după
ce mama ei a fost împușcată de braconieri. Evident, este libeă în pădure,
dar vine acasă mereu.
Am vizitat muzeul particular în aer liber al d-lui Petru Costin, de la
Valea Suricea, în care se găsesc statui, avioane vechi, elicoptere etc. și
muzeul aceluiași, din Ialoveni, cu impresionanta colecție de potcoave,
haine militare, obiecte electronice și multe, multe altele. Aici, deși scria pe
ușă „nu atingeți exponatele”, Florin Rotaru care ori nu știe citi, ori n-a
observat averismentul de pe ușă, s-a pozat pe rând cu tote cele 786 de
chipiuri din colecție. N-ai cu cine...
Am vizitat și mănăstirea Sf. Nicolae din Condrița, unde Nelu
Moldovan, un pios notoriu, a vrut să rămână definitiv. L-am fi lăsat cu
plăcere, dar ne era șofer și ne era foame.
La prânz ne-am întors la Costești, unde am făcut joncțiunea cu o
parte dintre participanții Congresului Mondial al Eminescologilor, printre
care celebrul academician Mihai Cimpoi, prieten al epigramiștilor și autor
și dânsul de epigrame antologice.
Discuții interesante, glume, vin, festivitate de premiere.
Premianții concursului au fost:
Premiul I – Vasile Vajoga, Iași
Premiul II (ex aequo) – Petru Ioan Gârda, Cluj-Napoca
Premiul II (ex aequo) – Grigore Drăgan, Nisporeni, R. Moldova

Premiul III (ex aequo) – Laurențiu Ghiță, București
Premiul III (ex aequo) – Iulian Bostan, com. Gohor, jud. Galaţi
Mențiune – Florin Rotaru, Buzău
Mențiune – Nicolae Bunduri, Brașov
Mențiune – Gheorghe Șchiop, com. Porumbacu de Jos, Sibiu
Mențiune – Ion Moraru, Galati
Mențiune – Nichi Ursei, Râmnicu Vâlcea
Mențiune – Grigore Marian Dobreanu, Târgu Jiu
Mențiune – Mihai Sălcuțan, Buzău
Mențiune – Constantin Moldovan, loc. Mănăstirea Humorului
Mențiune – Ioan Toderașcu, com. Costești, Vaslui
Mențiune – Cătălina Orșivschi, com. Vama, jud. Suceava
Mențiune – Janet Nică, com. Ostroveni, jud. Dolj
Mențiune – Stelică Romaniuc, Ploiești.
Iată și câteva epigrame ale premianților:
Vasile Vajoga, Iași
MITITEI CU MUȘTAR... CA-N BIRT
Chiar la parlamentar nivel
Ne bântuie pe toți coșmarul
Că de vorbește-un mititel
Le sare celor mari muștarul!
Petru Ioan Gârda, Cluj-Napoca
DEZBINARE
În lume nu putem răzbi
Și parcă nu știm încotro,
Că Dreapta zice “Maia, hi!”,
Iar Stânga spune “Maia, ho!”.
Premiul II (ex aequo) – Grigore Drăgan, Nisporeni, R. Moldova
ALEGERI PREZIDENȚIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Iată că sosi și ora
Când ales-am fără frică
Și-azi deasupra tuturora
Ne vorbește-o mititică!

Premiul III (ex aequo) – Laurențiu Ghiță, București
DEOSEBIRI POLITICE MOLDO-VALAHE
Desparte Prutul, dragii mei,
Pe politicieni, în clici:
Pe malul stâng sunt mititei,
Pe malul celălalt, mitici.
Premiul III (ex aequo) – Iulian Bostan, com. Gohor, jud. Galaţi
MICUL MEGALOMAN
Există printre mititei
Şi câte unul din acei,
Pe care nu îl poţi trata
Decât cu : ,,Înălţimea ta!”
Mulțumim, dragi prieteni! Să treacă valul și fi-vom iarăși ce-am fost!
Petru-Ioan Gârda

