Premiile acordate la Festivalul de umor ,,ION CĂNĂVOIU” Ediția a XXVIII-a,
Tg. Jiu, 2020
Epigramă, locul I – Grigore Chitul, Bistrița
Proza scurtă, locul I – Ion Tita Călin, Constanța
Premiul pentru cea mai bună carte de epigramă – Nicolae Dragoș
București Fabulă, locul 1 – Lică Pavel, București
Parodie, locul 1 – Eugen Deutch, Iași
Caricatură, locul 1 – Radu Bercea, Gura Humorului.
Premiul pentru literatură ~Ion Canavoiu~ – Cristian George Brebenel – Mărturisiri și
alte povestiri.
„Glume la Masa Tăcerii” ediția 2020:
1. Drăgoianu Any – Țânțăreni, Gorj
2. Janet Nică – Ostroveni, Dolj
3. Calotă Rodica – Târgu Jiu, Gorj.
Epigramele premiate:
Tema: „Ordonanţa”
1. Scrieți, băieți, numai scrieți!
O ordonanţă-n pandemie
Produce multe inovaţii
Din care una mai hazlie
E că-ţi iei singur declaraţii!
2.În tot răul e şi-un bine
Ordonaţa e cam restrictivă
Însă printre părţi urâte are
Şi o prevedere pozitivă:
Soacra stă o vreme-n izolare!
3.Efectele ordonanţelor date în stare de urgenţă
Din statu-n casă-o să rezulte
Inevitabil şi năpasta:
Nu poţi să bei nici beri prea multe
Că ţi le numără nevasta!

Tema: „Teste şi proteste”
4.Triaj la intrarea în super-market, în pandemie
Vreo câţiva au sărit cu gura
La cel ce îi scana vioi:
Tu ne-ai luat temperatura,
Tu să ne-o dai şi înapoi!
5.Pro şi contra Coronavirus la TV
Mai vezi când se transmit proteste
Şi câte unul oţărât
Ce nu-i dispus să-şi facă teste
Dar e dispus să facă gât.
6.Unui contestatar al Coronavirusului
În piață s-a-mbulzit şi-a protestat,
Fiind tratat la „ştiri” ca o vedetă,
Dar nu ştim sigur dacă s-a testat,
Căci nu putea vorbi din izoletă!

Temă liberă
7.Talente ascunse
La muncă şeful ni l-a dat model
Pe un coleg înalt calificat
Şi de atunci, cuprinşi subit de zel,
Mai multi colegi s-au dus şi l-au... pictat!
8.Unui politruc
Când îi asculți o cuvântare,
Constați ca e atât de tont
Că şi de ar privi în zare
Tot n-ar avea vreun orizont!

9.Replică la
Epigrama – gen minor?
de Ion Cănăvoiu
Un pixulist cu ifose şi ticuri
M-acuză că-mi pierd vremea cu nimicuri.
El nu ştie că nu-i deloc uşor
Să fii mereu major, în gen… minor!
Marile creații şi micile tentații
Epigramistul dacă e major
Va trebui, când fanii-o să-l adore,
Să se comporte mai prevăzator
Când vede genu-acela de... minore!

