Rezultatele obținute la Festivalul Concurs Internațional “Întâlnirea
Epigramiștilor”, ediția a XXXIII-a, Brăila 2020
Marele premiu – Mihai BATOG-BUJENIȚĂ (Iași)
Premiul I – Gheorghe CONSTANTINESCU (Brașov)
Premiul al II-lea – Nicolae BUNDURI (Brașov)
Premiul al III-lea – Stelică ROMANIUC (Ploiești)
Mențiuni:
- Florina DINESCU (Ploiești)
- Maria CHIRTOACĂ (C-Lung Muscel)
- Cătălina ORȘIVSCHI (Vama, Suceava)
- Constanța APOSTOL (Galați)
- Florin ROTARU (Buzău)
- Mirela GRIGORE (Rm. Sărat)

Marele premiu - Mihai BATOG-BUJENIȚĂ
În flagrant!
Iubita sa, de sub polog,
Rosti cu glasul cam confuz:
Mi-a spus că e futurolog
Şi n-am putut să îl refuz!
Zilele Iașului
La Iaşi, de Sfânta Paraschiva,
Gândindu-mă eu mult şi bine
Cum frigului să-i fac eschiva;
Mi-am tras vreo două pelerine.
Dansator
Fiind student am exersat
Să fiu un dansator cu şarm
Cu-o fată-n rock m-am antrenat
Şi-ntr-o bătută cu-n jandarm.

Premiul I - Gheorghe CONSTANTINESCU
La tribunal
Avocatu-i renumit
Că a spus de multe ori
Și povești de adormit…
Chiar și mari judecători.

Chirurgul plastician
Este în impas
Și își cere scuze,
I-a tăiat din nas
Că lovea în buze!
Despre școala on-line
Sunt azi multe comentarii,
Dar concluzia-i din anchete:
Și bunicii și școlarii
Au nevoie de tablete!

Premiul al II-lea - Nicolae BUNDURI
La mormântul COVID-ului
În mediu umed şi sordid,
Aici, sub lespezile grele,
De-a pururi zace un COVID...
Ucis de gura soacrei mele.

Pe timp de pandemie
Mascat fiind - ca orişicare,
Soţia mea, mai mare chinul,
A vrut să-mi dea o sărutare.
(Mă confundase cu vecinul)
Moda cu pantofi, fără şosete
Un paradox mă lasă mut,
Privind la fete tinerele:
Şosetele au dispărut,
Da-i plină lumea de jartele!

Premiul al III-lea - Stelică ROMANIUC
Soţi la vârsta a treia
Amândoi sunt gură spartă,
Însă n-au ce să mai facă,
Iar atuncea când se ceartă,
Doar Viagra-i mai împacă.

Devenire
Când era mai mititică
N-a fost fată genială,
Nici prea bună ca mamică,
Dar ca soacră e ... fatală.
Balanţă familială
Cu gogoşi electorale,
Domn’ primar nu face lei
Câţi soţia dumisale,
Doar cu „gogoşica” ei.

