Rezultatele Concursului de Epigrame și caricaturi „CIK DAMADIAN”
Botoșani 2021
Organizator: Uniunea Armenilor din România, sucursala Botoșani, președinte
Cristian Lazarovici
Juriul:
Varujan Vosganian,
Babei Mihai (Botosani)- epigrame
35 de epigramiști au trimis 3 epigrame cu tema "despre armeni" și 2 epigrame la
libera alegere.
Premianții:
Locul 1- Moldovan Constantin
Locul 2- Rotaru Florin
Locul 3- Afloraresei Vili (Vasile Vajoga)
Mențiune- Sorin Finchelstein
Premiu special pt originalitate: Gaftoneanu Dorel
Premii pt epigrame la libera alegere:
Orsivschi Catalina, Ghita Laurentiu, Basno Stefan
Mai jos, aveți epigramele premiate.

Premiul I – Constantin Moldovan
Tema: despre armeni
După potop, conform Bibliei
Cu soția, -namorat,
Noe - nu o spun mirenii S-a oprit pe Ararat
Și...au apărut armenii!
Redivivus Ion Vodă
Fi'ndcă politicienii
Au profilul necioplit
N-ar fi rău să dea armenii
Încă-un Vodă cel Cumplit!
Produse armenești
De iau premiu, cer favoarea Nu vreau bani, fiind chiabur Să îi convertiți valoarea
În sugiuc și-anoushabur!
TEMĂ LIBERĂ
Unui confrate
E talentat, dar ipocrit,
Mereu zâmbește-n zeflemea
Și drept să spun mi s-a acrit
De pana lui...Ce pana mea!
Neputință
Fiind îndrăgostit de fată Și răzpunzând la provocare A vrut s-o lase-nsărcinată,
Dar a lăsat-o fată mare!

Premiul al II-lea – Florin Rotaru
Tema: despre armeni
Personalități armene
MIG-ul, creație a inventatorului armean Artem Mikoyan
Un instrument util de zbor,
Păzind văzduhul de intruși
Ce are un defect major:
...Piloții-s ruși!

Luther Simjian, inventatorul bancomatului
Instrumente necesare,
Lumea la utilizează,
O invenție de care
Soața mea cam abuzează.

Ana Aslan, inventatoarea Gerovitalului
Sunt mulți în lume amatori
Să-i folosească elixirul,
Dar unii-s mai conservatori
(Vosganian preferă... mirul)!
Tema liberă
Din minunile medicinei moderne
La spital m-au consultat
Trei sau patru corifei
Și rapid m-au vindecat...
De vreo patru mii de lei.

Cresc accizele la alcool
Sunt taxe mari pe basamac,
Pe vin, pe berea de la doză,
Că în curând doar Țiriac
Își va permite o ciroză.

Premiul al III-lea – Afloraresei Vili (Vasile Vajoga)
TEMA IMPUSĂ: ,,Despre armeni”
ARARAT...
Cu gândul la Potop, în mintea-mi parcă
Văd scene depășind diluviul mitic:
Măgari și porci tâșnind rapid din Arcă
Să prindă locuri bune-n plan politic!
BISERICA ARMENEASCĂ DIN IAȘI DEȚINE PRIMUL
ÎNSCRIS DE ATESTARE DOCUMENTARĂ A LOCALITĂȚII
Acestui târg, străveche vatră
Ce-și poartă mândră-n cârcă anii,
I-au scris armenii vârsta-n piatră
Să n-o ignore... bolovanii!!
ARMENII – UN POPOR PAȘNIC ȘI CU UMOR
( știre de la „Radio Erevan”)
Vrăjmașii n-au mai zis nici „pâs”
Chiar de-au venit cu puști și tancuri,
Fiindcă au murit de râs
Mitraliați de-armeni cu... bancuri!
TEMA LIBERĂ
HAIR STYLING...
Știindu-l de amor pătruns,
Iubita-i, nu de azi, de ieri,
Când vine-acasă de la tuns
Cu el vorbește... în doi peri!
AH, SOLISTA!
Observând-o mai atent,
Văd că știe să se miște;
N-are voce, nici talent,
Însă are niște... niște!...

Mențiune – Sorin Finchelstein
LA TEMĂ:
MOTOARE DE CĂUTARE
Vorbind aici de căutare,
Desigur, Google este tare,
Şi totuşi eu, ca bun armean,
Întreb la Radio Erevan.
POTOPUL ŞI BIROCRAŢIA
Tătuca Noe doar ce-a eşuat
Cu arca scârţâind pe Ararat,
Când a decis să plece c-o valiză,
La Erevan, s-aplice pentru viză.
ARAM HACIATURIAN LA BOTOŞANI
Ajuns la Botoşani, Haciaturian,
Aflat cu recuzita în suspans,
A apelat urgent la Damadian
Să-i creioneze săbii pentru dans.
LIBERE:
MINI-AUTOBIOGRAFIE
M-am născut la Botoşani,
Nu mai ştiu acum câţi ani,
Într-o zodie pe care
Restul lumii nu o are.
PĂSTOREL: STROFE CU PELIN DE MAI
Explică Păstorel în rai,
Cu o împleticită voce,
Că, apărut pe piaţă-n mai,
Pelinul e un vin precoce.

Premiu special - Dorel Gaftoneanu

1. Pas cu pas, treptat, treptat…
Botoșaniul e orașul
De armeni întemeiat,
Și-a pornit cu ei făgașul,
Totuși, noi... l-am terminat!
2. Precum fulgii din zăpezi…
Am umplut lumea de hoarde,
Peste tot o să ne vezi,
Dar, armeni-s miliarde
Când îi pun și pe chinezi!
3. Armenia – Romania, 3-2 la fotbal, 31 martie 2021
…Cum de-am scos un 3 la 2
Cu armenii, știm rețeta…
Au ratat prea mult, și-apoi,
N-a jucat… la ei, vedeta!
4. Pe baricade-s permanent!
Degeaba-mi căutați pe brânci
Vreo urmă… vagă (!) de talent,
Ca umorist sunt vigilent
Și las… doar urmele adânci!
5. Când alintu-și face sprintul…
Modestia mi-i tezaur,
Și-ntr-un vis ca labirintul,
Nu-mi doresc un bust din aur,
E la fel de bun… argintul!

Premiu pt epigrame la libera alegere: Orșivschi Cătălina
1.
ARMENII ȘI ROMÂNII, CU O ISTORIE DE MII DE ANI ÎN SPATE
Chiar dacă prin veacuri ne-a fost foarte greu,
Cu toții am mers mai departe mereu,
Voi cu struguri buni, cea mai veche opincă,
Noi cu vinuri vechi, cea mai bună palincă...
(Gheata-opincă este o piesă de încălțăminte veche de circa 5 500 ani, cea mai
veche formă de încălțăminte realizată de mâna omului și a fost găsită în
Armenia.)
POVAȚĂ DATĂ UNUI AFACERIST ARMEAN
„Ca apa să te duci, ca apa tu să vii”
Îți tot spuneau bunicii altădată,
Dar azi, când ești patron, îți zic atent să fii
La apă să nu intri niciodată.
LA SĂRBĂTOAREA „SCHIMBAREA LA FAȚĂ”
„Schimbarea la față” mereu ne adună,
C-așa-i obiceiul și nu mă opun
Stropirii cu apă, dar țin să vă spun
Că sigur prefer eu doar apa... de prună.
2.
STRATEGIA DE ZI CU ZI A UNEI DUDUCI CARE JOACĂ BINE ȘAH
Îi țin în șah pe unii
Cât eu iubesc nebunii
Când patima mă face… mat,
De-ajung la… pat!
UNUI CÂNTĂREȚ ARMEAN
Cânți în concert azi și m-apucă
Invidia, dar chiar nu-mi pasă
Că ai duduk; eu am duducă
Și am concert mereu acasă...

Premiu pt epigrame la libera alegere: Laurențiu Ghiță
DESPRE ARMENI:
Unui membru al comunităţii armenilor din România
Un bun vecin, în felul său,
Venit cu sufletul curat
Ca să privească spre Ceahlău
Cum ar privi spre Ararat.
„Sprijin”, la vremuri grele
În vreme grea, a fost o alinare
(Şi mulţumim poporului armean!):
La orice incomodă întrebare
Găseai răspuns la Radio Erevan.
Contribuţii armene
Au dăruit, fără cusur,
Armenii,-artişti, după tipic:
În muzică, pe Aznavour,
Iar la caricaturi, pe Cik!

LIBERE:
Sărbătorindu-l cândva pe Cik Damadian
Fredona, la băutură,
Lumea din caricatură:
„Câte-un Cik, Cik, Cik,
Până n-om mai bea nimic!”

Visul meu
Visul meu e, de decenii,
Să cutreier Botoşanii,
Să m-admire toţi armenii
În costum de-al lor... Armani!

Premiu pt epigrame la libera alegere: Ștefan Basno
EPIGRAME LA TEMĂ

ISTORIE
Armenii sunt în Botoșani
De câteva sute de ani
Un harnic și isteț popor
Iar Botoșaniul e și-al lor!
POTRIVEALĂ
La Botoșani, strada Armeană
E undeva, lângă obor
Căci tot armeanul, pe sprânceană,
A fost și este negustor!
OMAGIU
Maestrul Cik Damadian
Cu-a lui peniță genială
A demonstrat că un armean
Și-n artă poate face școală!
EPIGRAME LA LIBERĂ ALEGERE
MODĂ
Pantalonii rupți, pe vremuri,
Era semn de sărăcie.
Azi, deși în ei cam tremuri
Sunt motiv de fudulie !
IARBA VERDE DE ACASĂ
La bunici, știam că iarba
Se cosește, se stochează
Dar mi-a zis un tip cu barbă
Că acuma se fumează

