Premiile acordate la a XXXIV-a ediție a Festivalului Concurs
“Întâlnirea Epigramiștilor”, Brăila, 2021
Marele premiu “Ștefan Tropcea” – Constanța Apostol, Galați

Tema: Revedere
O, tempora!
De mici copii s-au cunoscut
Și-au constatat când s-au vazut,
Că nu mai sunt ca altădată:
Ea e baiat și el e fată!
Premianți vs colegi, la festivaluri
Felicitându-i cum se cere,
Își iau zâmbind la revedere,
Sperând, prin fraza exprimată,
Să nu-i mai vadă-n ochi vreodată!
Tema: Fără veșminte
Unuia
Cum e sarac în lexicale,
Rostește-ades cuvinte goale,
Dar pentru dezgolite fete,
Le-mbracă-n niște epitete... !
Sacrificiu
S-a ruinat vânzând ce-avea,
Să-mbrace-un top model ca ea,
De necrezut cum pentru-o "țoală",
Te lași în "visteria" goală!

Premiul I – Florin Rotaru, Buzău
Tema: Revedere
Amiciție
C-un vechi prieten de pahar
Mă întâlnesc destul de rar
Că s-a-nsurat și-i de-nțeles...
(Cu ea mă văd ceva mai des).
Așteptări fericite
Nespusă-mi fuse bucuria
Când unui vechi amic, primar,
I-am revăzut fotografia
Într-o gazetă… în ferpar.

Tema: Fără veșminte
Performanțe atletice
Eu m-am convins: alergi mai bine,
Mai degajat și cu folos,
Când nu ai pantaloni pe tine
Și te aleargă-un soț nervos.
Dispută conjugală
Primesc reproșuri zilnic de la tine
Că nu aveam nici pantaloni pe mine
Când m-ai luat - idei preconcepute…
Doar nu voiai să iei pe nevăzute!

Premiul al II-lea – Nichi Ursei, Rm. Vâlcea
Tema: Revedere
Unui epigramist ultra premiat
Umorul îi e căpătâi,
Dar naşte motive de sfadă:
De când ia doar premiul întâi
Nici dracu’ nu vrea să-l mai vadă!
Despre festival-concurs
Concursu-i o mare plăcere
Şi-o spun chiar de par un calic:
Puţini îşi doresc revedere,
Cei mulţi doar ,,cartonul’’ şi-un plic!
Tema: Fără veşminte
Asistenta Tv
La chipeşa mea ,,bunăciune’’
Remarc cele scumpe veşminte,
Dar şi o aşa goliciune
La spate, la piept şi la minte...
Eu cred
Eu cred că veşmântul incită
Aici în a mea Europă
Când văd îndemnând spre ispită
Şi sfinte odăjdii de popă.

Premiul al III-lea – Valentin David, Orăștie
Tema: Revedere
Oftalmologică
Noi ne-am iubit ca doi copii
Și-apoi, vreo cinci decenii după:
Eu te priveam prin dioptrii,
Iar tu, te foloseai de lupă!
Așchia nu sare departe de trunchi
Sunt fericit din cale-afară:
Colegii mei de la liceu,
La întâlnirea de-astă vară,
M-au confundat cu tatăl meu!
Tema: Fără veșminte
Nuditate absolută
Plătit-am cu sudoarea frunții
S-ajung cu o femeie-n pat,
Dar n-am fost gol în noaptea nunții...
Ci după ce am divorțat!
Umbra stejarului
Eu te iubeam doar că exiști,
Semeț ca un stejar erai,
Dar gol, pe plajă, la nudiști,
Te-ai dovedit un biet bonsai!

Mențiune – Nicolae Bunduri, Brașov
Tema: „REVEDERE”
REVEDERE CU SOACRA
Răpus de boli în ultim grad
Şi-nmormântat ca toţi „babacii”,
Pe soacră-am revăzut-o-n IAD
(Făcea instrucţie cu dracii)
REVEDERE, DUPĂ DIVORŢ
Din vina mea am divorţat
De soaţă, dar când m-am pilit,
Ne-am revăzut, ne-am împăcat
Deci, Dumnezeu m-a pedepsit.
Tema: „FĂRĂ VEŞMINTE”
VECINUL NEBUN
Un vecin intrat în boală
E nebun – cu patimi grele:
Face plajă-n pielea goală,
În dulapul soaţei mele.
RAIUL MODERN
Ca-ntr-o replică banală,
Vezi în Rai cei doi corupţi:
Pe Adam în pielea goală
Şi pe Eva-n blugii rupţi!

Mențiune – Elis Râpeanu, București
Tema Revedere
***
Se revedeau, de ochi feriți,
În taină, ocrotiți de zei,
Dar tot au fost descoperiți
C-a dat o barză peste ei.
***
Cică-mpreună-om fi, dar separați
Și izolați între pereți cu sila,
Dar azi, în calitate de confrați,
Ne revedem cu toții la Brăila.
Tema Fără veșminte
***
Când vii acasă te dezbraci
Și pui paltonul în cuier,
Da-i groaznic când îți intri-n draci
Și te dezbraci de caracter.
***
O rochie cu decolteu
I-ai cumpărat că ești fălos,
Dar când oi fi la separeu
Te costă dublu s-o dai jos.

Premiul special “Țeapa la Cub” – Gheorghe Constantinescu, Brașov
Tema REVEDERE
FEMEIA ÎN PANDEMIE
Parcă e din alte sfere,
Are-n viață alt nivel,
Îi propun o revedere,
Mă refuză, vrea rapel!
"OPTIMISTUL"
Dacă am putere,
Totul e normal.
Sper o revedere
Pe un ultim val.
Tema FĂRĂ VEȘMINTE
CRAIUL TOMNATIC
Ca tot omul fără minte,
Pe o doamnă elevată,
Chiar când are și veșminte,
El o vede dezbrăcată!
INVENTATORUL
Noi idei îi trec prin minte
Și nu-i cazul să te mire.
Când renunță la veșminte,
Face o descoperire!
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