Rezultatele concursului ,,George Zarafu”, prima ediţie - 2020
Juriu: Laurenţiu GHIŢĂ şi George CORBU
Materiale părimite: 42
Câştigătorii:
Premiul I- Florin Rotaru, Buzău:
Panta rhei
Ne ducem traiul dulce sau amar
Și nu băgăm de seamă cum la pândă
Stă timpul, cel mai aspru cămatar,
Ce-și încasează ceas de ceas dobândă...
George Zarafu
Trăind, din sufletu-i bogat,
Pe mulți confrați a-mprumutat
Și astăzi eu atât mai sper:
Că-și va găsi dobânda-n cer.
Rezolvare
Chiar din tinerețea mea
Mi-a căzut pe cap năpastă
Și, să pot scăpa de ea,
...Am luat-o de nevastă.

Premiul al II-lea - Eugen Albu, Cluj-Napoca:
Cămătari
Cînd lumea este la strâmtoare
Și-mi cere bani cu împrumut,
Cu cât e camăta mai mare,
Mai mulțumit sunt că-i ajut.
Zarafi
Vecinul meu, zaraf vestit,
Din truda lui s-a-mbogățit:
A tot vândut și-a cumpărat…
Chiar și-un fotoliu în senat.
Codrul - frate cu românul
Mă-ntreb, ades, ce fel de frați
Om fi cu codrul, când copacii
Îi taie, nemiloși, săracii,
Să îi ajute pe bogați.

Premiul al III-lea - Gheorghe Gh. Popescu, Pucioasa:
George Zarafu
Zarafu,-aşa cum e ştiut
Că îl chema de la botez,
Nu a dat bani cu împrumut,
Dar a dat cărţi cu har şi miez!
Semn de preţuire
Pe un Zaraf, dar şi pe-un Cămătar
Eu i-am iubit de când ştiu că exist,
Că primu-a fost un mare cărturar
Iar celălalt un mare fotbalist!
Pe faţă şi pe dos
Pensiile speciale
Şi hulite, şi dorite,
Parlamentul e pe cale
Să le facă tăinuite!
Menţiune - Nichi Ursei, Râmnicu Vâlcea:
Reticenţă
Când ştiu că-i zaraf nu-l contemplu
Şi-l cred personaj dubios,
Aflând că primit-a, în Templu,
Un bici de la Bunul Hristos!
,,Ţeapă financiară”
Depusu-mi-am banii la SAFI,
Că prea mă curtau cămătarii,
Şi nu-i zeciuiră zarafii,
Pe cât mi-i păpară ţeparii.
Tema liberă departajează concurenţii prin comparaţie
(vezi regulamentul)

Compară poeţii că-i bine,
Dar vorba amicilor mei:
,,Încerci să-i ridici pân’ la mine,
Sau chiar mă cobori pân’ la ei?”

Menţiune- Gheorghe Bâlici, Chişinău:
Spovedania unui țepuitor
Declar acuma cu tărie
Că nu-s escroc și nu sunt porc,
Nu uit nicicând de datorie,
Dar uit mereu să o întorc!...

Cu gândul la creditul salvator
În timpuri bune, de-altădată,
Doream să-mi spună ”da” o fată,
Iar azi îmi folosesc tot flerul
Când vreau să-mi spună ”da” bancherul…
Sinceritate
Iubirea mișcă sori și stele
Și-i fericirea vieții mele,
Dar, ca să mă apuce cântul,
Beau vin că-nvârte tot pământul…

