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Secțiunea epigramă:
Premiul I (ex aequo) – Florentina ANGHEL
Laurențiu GHIȚĂ
Petru Ioan GÂRDA
Premiul al II-lea (ex aequo) – Nichi URSEI
PIF VASILESCU
Premiul al III-lea (ex aequo) – Grigore COTUL
Any DRĂGOIANU
Mențiune (ex aequo) – Florina DINESCU
Vasile MANOLE

Secțiunea poezie:
Premiul I (ex aequo) – Any DRĂGOIANU
Cătălina ORȘIVSCHI
Premiul al II-lea - Grigore COTUL
Premiul al III-lea (ex aequo) – Cornel COSTEA
Angela ION-PISTOL
Maria ZLĂVOG
Mențiune – Mirela Sibiana ANTOCHE

Epigramele premiate:
Premiul I (ex aequo) – Florentina ANGHEL
CHIN NAȚIONAL
Cuprins de greaua pătimire,
Românii şi-au ieşit din fire
Căci Pandemia-i vinovată...
Le ţine crâşma încuiată.
ADEVĂRURI
Timpurile grele ne urzesc destinul
Pătimesc ţărani, ploile-s puhoi,
Bălării crescute peste tot şi chinul
E că-n parlament zbiară numai boi.
MARII DELAPIDATORI
Adepţi ai ,,tunului’’ de soi
Au mers la sume ce te-ngheaţă
Şi-au pătimit un an sau doi,
Apoi... au huzurit o viaţă.
Premiul I (ex aequo) – Laurențiu GHIȚĂ
UNUI EPIGRAMIST SLAB
Ce chin, ce suferinţă şi ce dramă,
Pân-ai clocit şi tu o epigramă,
Dar nu-ţi imaginezi ce pătimesc
Aceia ce, pe urmă, o citesc!
COPIII – VICTIME ALE IZOLĂRII ÎN TIMPUL PANDEMIEI
DE CORONAVIRUS
Copilul meu enorm a suferit
(Ceva ce-o să-l marcheze pân’ la moarte),
Că, neavând ce face,-a fost silit,
În văzul lumii, să citească-o carte!

DIN ARHIVELE SECURITĂȚII
Statistic, se relevă un aspect:
Când anchetăm spioni descoperiţi,
Tortura n-are practic vr’un efect
Asupra celor ce-s căsătoriţi!
Premiul I (ex aequo) – Petru Ioan GÂRDA
NUNTA DE ARGINT ÎN SĂPTĂMÂNA PATIMILOR
Ideea poate va părea păgână,
Dar ăsta-i adevărul, ce să fac?
Isus a pătimit o săptămână,
Eu pătimesc, deja, de-un sfert de veac!
UNUI HOȚ DIN ZILELE NOASTRE
Cum părea un om cinstit,
Cu o față suferindă,
Foarte mult a pătimit...
Pân' au reușit să-l prindă.
ETIMOLOGIE (?)
Eu vă spun, bărbați cu soață,
Că așa am constatat:
Multă pătimire-n viață
Ni se trage de la pat.
Premiul al II-lea (ex aequo) – Nichi URSEI
FRĂMÂNTĂRILE NONAGENARULUI
De soartă am fost pedepsit,
Trecând prin război şi ,,canal”,
Dar, sincer, eu n-am pătimit
Ca-n tristul regim actual!

EDUCAŢIONALĂ
De parcă a supt la năpârcă
Va da pătimirilor glas
Copilul ce-i dus mult în cârcă
Şi-adult... te v-a duce de nas!
EU ÎN ,,EPOCA DE AUR”
Trudeam în comunistul val
S-aduc partidului cinstire,
Din cincinal în cincinal,
Din pătimire-n pătimire!
Premiul al II-lea (ex aequo) – PIF VASILESCU
FIECARE CU PASIUNEA LUI...
Extrem de mulți iubesc în lumea asta
Tablouri, timbre, cărți, mașini or case,
Deci nu pricep ce-mi supără nevasta
Când, pătimind, admir ...femei frumoase!
PENITENȚĂ CU WHISKY
-Ia dă-mi să gust, bărbate, din pahar,
Ceru consoarta, scoasă brusc din fire
Și țipă: -Arde-al dracu' și-i amar!!!
-Păi vezi, nu crezi când jur că-i pătimire ...
PĂTIMIRILE UNUI VETERAN
La soare stând, pe țărmul mării,
Văd mii de mândre - prospătură Și-mi zic, în culmea întristării:
Ce forme-alese ...de tortură!

Premiul al III-lea (ex aequo) – Grigore COTUL
GINERELE LA CĂPĂTÂIUL SOACREI
Cu-atâtea patimi ești plecată –
Doar Cel de Sus le știe –
Că sper, la dreapta judecată,
Să nu te mai învie!
RECĂSĂTORIT
De când mă știu, întruna pătimesc,
Dar soarta mea-i destul de palpitantă:
Pe soața mea dintâi o tot iubesc…
Îmi pare mult mai bună ca amantă!
CEA DIN URMĂ PATIMĂ
Atât de multe-am îndurat,
Din cauza soției,
Că pân’ la urmă tot am dat
În patima beției.
Premiul al III-lea (ex aequo) – Any DRĂGOIANU
,,STAȚI ACASĂ!’’
Cum patimi multe i-au cuprins,
Urzind covidului o faşă,
Românii-n luptă grea s-au prins:
Mănâncă, bea şi se îngraşă!
ANUNȚ
Vă dau epigramişti de ştire,
Intrăm din nou în pătimire
Aflând că vine-al doilea val
Şi nu pupăm vreun festival.

PLÂNGERE
Când covidul aspru ne-a lovit, în fine,
Pătimirea, Doamne, m-a şocat pe veci
Stau închis cu soacra, vai şi-amar de mine
Nu mai pot ajunge când doresc în... beci.
Mențiune (ex aequo) – Florina DINESCU
PĂTIMIRE GREA
Cum o cam duc la lucru greu
Şi-s obosit, cu sarcini mari,
Aş vrea să “pătimesc” şi eu
Ca foarte mulţi parlamentari...
E GRAV COVIDUL?!
Cum cred că nu-s un om perfid,
Relaţia-mi cu Domnu-i vastă:
Iertatu-m-a de-acest covid,
Dar nu de soacră şi nevastă!
REPERCUSIUNE
Având ceva de rezolvat,
Mi-a arătat primarul cotul,
Căci la votare, a aflat,
Nici eu n-am vrut ca să-i dau votul...
Mențiune (ex aequo) – Vasile MANOLE
PĂTIMIRI ÎN NOAPTEA NUNŢII
Drăgălaşa soţioară,
Dragostei ostatică,
Recunoaşte: Mi-s fecioară
Dar... asimptomatică.

PATIMILE UNUI INSTRUCTOR DE FITNESS
Se întâmplă fenomene:
Într-o perioadă scurtă
Una, de la abdomene,
A făcut săraca... burtă.
SUPLICIUL PENSIONARILOR
Pensia când o primesc,
Cât ar fi de indexată,
Pare că-s în mod firesc
În concediu fără plată.
notă:
materialele au fost postate în forma în care au fost primite

