"DAR ÎNSĂ TOTUȘI"
...E și grea, e și frumoasă, viața de epigramist. Dacă ar fi să scriu versurile
unui mare șlagăr, cu această frază aș începe, chiar dacă aș putea fi acuzat de
plagiat. Nu îmi voi face un CV special trecerii mele prin lumea epigramei și a
umorului în general, dar, și cu riscul de a-mi bate (iar) cuie în talpă, mă mânca în...
undeva să dau pe goarnă unele adevăruri care "doare".
Primele epigrame le-am scris în liceu și am revenit în momentul în care l-am
cunoscut pe Marele epigramist Mircea Trifu care m-a și cooptat în trupa de
epigramisti a anilor '80 și aici mă refer la oameni de calitate pe care i-am cunoscut
personal, ba chiar am fost prieten cu unii, cum ar fi Al Clenciu, Nic Ghițescu, MI
Quintus, M. Dinescu, II Bencei sau veteranul mare epigramist G Petrone. De pe
atunci, pe lângă gustul epigramei, am savurat și plăcerea întâlnirilor confrățești de
pe vremea aceea. Atunci exista o relație de prietenie generală și dacă termenul nu-i
prea prețios, era acea armonie necesară unui grup pentru a fi omogen. Nu neg
faptul că mai erau și discordii, dar izolate și se stingeau rapid.
Mai departe voi pune problema jurizării concursurilor de epigramă de pe la
festivaluri. Pe atunci juriza Presedintele Uniunii care niciodată nu participa la
concursuri, iar de a primi premii în bani nici nu se punea problema. Mircea Trifu nu
se mânjea cu asemenea matrapazlâcuri, iar să primească telefoane să facă unele
concesii sau să dea premii la rugămintea unor concurenți, era ceva exclus. Dar
garda veche s-a dus și cei care au rămas au adus îmbunătățiri sistemului. Au început
telefoanele cu deconspirări, cu rugăminți, cu propuneri de reciprocitate "îmi dai, îți
dau"...gen. Am fost și eu în jurii, au încercat vreo două persoane să ma coruptă, dar
am refuzat, nu din conștiință ci cred că mai mult de frică.
E adevărat că obiceiul s-a mai rărit datorită (pentru unii din cauza) pandemiei
sau, mai explicit, nu s-au mai prea ținut festivaluri. "Dar însă totuși" pe ici, pe colo
se practică atât în epigramă cât și în proză datul telefoanelor conspirative. Am auzit
că există persoane care insistă să facă parte din jurii, pe principiul „cine nu știe
învață pe alții cum se face”. Bezna minții...
Pentru a nu se simți lezate persoanele cinstite, am precizat că mai nou astfel
de practici întâlnim doar "pe ici, pe colo" Vezi în text! (n.bun)

