Tot de la Eterna…
Voi continua, așa cum am promis, să-mi spun părerea despre unele
epigrame trimise anul acesta la concursul de la Cluj. În acest episod, voi
contina să vorbesc despre asonanță (rimă imperfectă), cu exemple din
textele primite.

BLESTEM
„Cine iubește și lasă
Dunezeu să-i dea pedeapsă!”
Să bea numai ceai de izmă
Și să facă zilnic cli(s)mă.
În poezia populară rimele sunt, de multe ori, foarte aproximative.
De exemplu:
Bage mandru banatean
În sufletul meu te am
(Andreea Voica)
Când aveam vreo 16 ani
Doamne ah ce viață mai duceam
(Irina Loghin)

Pe un drum bătut de piatră
O maicuta suparată
(Maria Dragomiroiu)
Repet definiția rimei:
“RÍMĂ, rime, s. f. Repetare a sunetelor finale în două sau în mai multe
versuri (începând cu ultima silabă accentuată); p. ext. potrivire a sunetelor
finale a două cuvinte.”.
Unii se pot prevala de partea a doua a definiției, spunând că
„bănățean” se potrivește cu „te am”. Bine, se potrivește oarecum, dar nu
se potrivește perfect. La epigramă, gen cult sau specie cultă, sau ce vreți,
dar cultă, potrivirea trebuie să fie perfectă. Asta dacă vrei să fii în lumea
bună a epigramei sau/și să câștigi concursuri.

Între noi fie vorba, nici izmă cu clismă nu rimează, dar să nu ne
băgăm unde nu ne… fierbe oala.
AVERTISMENT
Mi-a zis soția, c-ar fi bine,
Să iau la Cluj o mențiune
Și-n caz contrar, nu mai mă lasă,
Să locuiesc cu ea în casă.
Rimând “bine” cu “mențiune”, mă tem că autorul e, la ora actuală,
pe drumuri sau în grajd, că în casă e clar că n-are ce căuta!
CLARIFICARE
Mai-marii azi ne luminează
Că se va face iar dreptate
Având doar legi corecte-n ţară
Şi-s foarte bine...încălcate.
Cum dreptate rimează cu încălcate, presupun că luminează ar
trebui să rimeze cu țară. Legile epigramei sunt destul de clare, dar aici îs
foarte bine… încălcate!
DECLIN
Şi-a pierdut până şi rima:
Muza a fugit la altul,
Că, deşi s-a-ncălzit clima,
S-a răcit complet climatul!
Epigrama asta...
Şi-a pierdut până şi rima,
Muza e de tot rahatul:
Altul, bre, cu toată stima,
Nu rimează cu climatul!
Literele de după accentuatul a sunt “ltul”, respectiv “tul”. Nu pușcă.
PEDEAPSA
Pedeapsa mea, la o adică,
Este nea Mitică,
Că de când am furat o piersică,
Mă cearta a mea mămică.
Pe asta vă rog s-o comentați dumneavoastră.

Închei aici discuția despre rimă, urmând să mă gândesc cu ce voi
începe discuția următoare.
Sper că nu-i cu supărare pentru cei care își recunosc textele în
scurta expunere de mai sus. Dacă e, vă spun: supărați-vă, dar rimați
perfect!
Petru-Ioan Gârda

