SORIN FINCHELSTEIN- TROFEUL FESTIVALULUI
TEMA 1: ARIVISTUL (A se referi la muşatismul: “A ajuns pe picioarele lui
din piedicile puse altora”)
IAMBII SUITORI, TROHEII…
Cum mi-am propus de mic, ca temă,
Să mă cocoţ la vârf în schemă,
Aplic picioare fără teamă…,
C-am învăţat din epigramă.
JOC DE PICIOARE
Pe calea către avansare ‒
Un drum bolovănos şi dur ‒
Să nu mă-mpiedic în picioare,
Le-mpart colegilor din jur.
TEMA 2: DIVERSE
LA A TREIA NEVASTĂ…
Exasperat să mai alerge,
Gândeşte omul resemnat:
De nici cu-a treia nu îmi merge,
A patra oară iau bărbat...
ALEGERI PSEUDO-DEMOCRATICE
Au candidat, cum se-nţelege,
Vreo cinci ‒ CV-uri fără pată;
Mi-a fost deci greu de a alege
Cu care o mărit pe fată.
MADRIGAL: MANOLE SCHIMBĂ MACAZUL.
La Câmpulung ‒ Manole dă vestire ‒
Va înălţa cea mândră mânăstire,
Aflând că la Muscel şi-n regiune
Rodeşte cel mai straşnic soi de prune.

ANY DRĂGOIANU – PREMIUL I
Câmpulung – orașul lui Tudor Mușatescu
Cum viața mea-i de litere brodată
Cu sufletul dorința mi-o voi scrie:
De s-ar putea să mă mai nasc o dată,
La Câmpulung Muscel aș vrea să fie!

PETRE ION FLORIN VASILESCU – PREMIUL AL II-LEA
Amintiri din anii tinereții
Prin anii fascinanți, de licean,
În tabără veneam la Câmpulung...
Vrăjit de vechi icoane, de alean,
Și azi visez că-n târgul drag ajung!
Un lider de partid, la TV
Am strâns averi trudind pentru popor,
De flăcăiandru, strașnic activist,
Sunt ortodox, creștin pân-o să mor,
Deci nu ce văd prin presă... arivist!
Beizadelele și Min. Învățământului
Visând la viitorul cu de toate –
Scutiți de sumbrul egalitarism,
Pretindem un liceu, o facultate
Și chiar un doctorat în... arivism.
La lecția despre Scrisoarea lui Neacșu
Elevul Bulă a răspuns: Pardon,
Eu dacă-aveam o veste arzătoare,
Nu dam aiurea banii pe scrisoare,
Trânteam un SMS... la telefon!
Europa scapă femeile de-o grijă
Bărbate, cred că ești țicnit,
Drogat, ce naiba ți-a venit –
Să torn un plod la anii mei,
Când poți să naști și tu, de vrei?!

NICOLAE BUNDURI – PREMIUL AL III-LEA
Tema: „ARIVISTUL”
(care urcă punând piedici altora)
...
COLEGUL ARIVIST
S-ajungă el biruitorul,
Ca arivist – colegul meu –
Îmi pune piedici cu piciorul
(Cu capul este mult mai greu)
...
ŞEFUL ARIVIST
Ca arivist, urcând venal,
Aşa cum i-a dictat ispita,
Să-mi pună piedici e normal,
Dar el mai dă şi cu copita.
...
Tema liberă
...
ŞEFUL MEU
De şeful meu vă spun – în fine,
Că-i bun şi-şi onorează postul
Şi ca să meargă treaba, bine...
Ades o fac şi eu pe prostul.
...
SUNT POET CU FRUNTE LATĂ
Exprimându-mi sentimentul,
Cochetez cu poezia:
Mamei datorez talentul
Iar nevesti-mii...chelia.
PETRU IOAN GÂRDA – PREMIU SPECIAL EPIGRAMĂ
Cu orice mijloace
S-a zbătut precum un leu,
A și dat, a și pretins,
Și i-a fost destul de greu...
Înainte de-a fi prins.
Cariera cere sacrificii
Atât i-a lins pe șefi în spate
Și-atât s-a folosit de unchi
Că i s-a rupt sacou-n spate
Și pantalonii în genunchi.

Vecina de vizavi
Privind prin gaura de yală
O văd, aievea, dezbrăcată
Și fără urmă de sfială...
Păi nu e ea nerușinată?
Traseista obosită
Am tras forțat pe dreapta – pană –
Și mi-a venit de pe șosea,
Să mă ajute o cucoană;
A adormit, în pana mea!

GHEORGHE BÂLICI – PREMIU SPECIAL MADRIGAL
La Câmpulung Muscel
Ajuns la Câmpulung, făcând popas,
La Crucea Jurământului am tras
Și am jurat, pe crucea strămățească,
Să vin mereu în Țara Românească!...
Unui parvenit cu rang înalt
Ajuns-a semidoctu-n post,
Iar lumea, judecând la rece,
Ce dacă zice că e prost?
Acum nu este prost să plece?...
Comodități pentru slugile poporului
În țară-i foame, frig și jale,
Săracii rar la budă ies,
Iar șefii hoți, mergând mai des,
Au și veceuri personale!..
Optimism
Norocul nu constă în bani,
Ne spune vorba cea isteață...
De este-așa, de ani și ani,
Înseamnă că-mi tot merge-n viață.

Medicamentul panaceu
Luând un panaceu, atești
Că-i cu efecte secundare:
Te frige după ce-l plătești,
Te arde și la buzunare!..
VASILE VAJOGA – PREMIUL ACIDAVA
Ariviști...
Mașini de lux, pipițe, conturi, vile...
Nu-s vulnerabili spre-a simți necazul,
Că-și apără „Călcâiul lui Ahile”
Cu o pingică de toval. Obrazul!
Etică de arivist
Pe-un post înalt, râvnit cu jind,
Conform principiilor sale,
S-a cocoțat, dar nu suind
Pe scara de valori morale...
Tăcerea mieilor
Tac mieii-n turma de pe grui
Indiferenți la amănunte;
Fiindcă ce mai poți să spui
Atunci când ai măgarii-n frunte?!
Cărții unui confrate
Volumul tău e-atât de-anost
Și atât de plin e de păcate,
Că, dacă-aș zice doar că-i prost,
I-aș recunoaște-o calitate!
Câmpulung Muscel – 500
Acest oraș de-a pururi va rămâne
Drept precursor al scrierii române,
Că, de aici, plecă spre nemurire:
„I pak za lucrul turcilor dau știre”!...

MIHAI HAIVAS – PREMIUL SATIRA
Arivistul (1)
Istețu-acesta se remarcă
Doar prin al său nemernic scop:
Arunc-un frate bun din barcă
Să urce-n locul lui din top.
Arivistul (2)
Amici, rivali își tot doboară
Cu o manevră de amploare,
Spre a urca rapid pe „scară”,
Călcând o lume în picioare!
Soluție salvatoare
Să ne-narmăm cu multă fantezie
Spre-a câștiga o luptă-n mod concret:
De-am pune un impozit pe prostie,
N-am mai avea probleme de buget.
Sărmanii țării
Azi, pe oameni de-i asculți,
Că trăiesc cum pot, vezi mulți,
Dar problema, grea de tot,
E că dânșii nu mai pot!
GEORGE EFTIMIE – PREMIUL C.U.M.
Perenitate
La Câmpulung istoria-i acasă
Dovezi sunt la tot pasul și-i firesc
Să le păstrăm, că-i zestre prețioasă,
Și-n atmosfera sa patriarhală
Să-l declarăm de astăzi capitală
A scrisului, frumos și românesc.
Ascensiune
Ajunse mare și bogat
Și nici măcar n-a dat din coate,
Dar a avut de câștigat
Punând la alții bețe-n roate.

Accident
Ministrul s-a împiedicat
Și s-a lovit când a picat,
La câte piedici dânsu-a pus
Mă mir că n-a picat... mai sus.
Alternativă
S-ajung nemuritor forțez destinul
Da-n epigramă-i chestie de timp
Guvernu-mi spune că de fac vaccinul
Ajung cu mult mai iute în Olimp.
Schimbare de mentalitate
România clar renaște
Nu cum spun cei negativi,
Că de-acuma pân la paște
Vom fi toți mai... „pozitivi”.

