Rezultatele Concursului de epigramă dedicat creației eminesciene în
cadrul Ediției a X-a a Congresului Mondial al Eminescologilor cu
genericul „Eminescu și lumea valorilor”.
Tema: Iar deasupra tuturora va vorbi vr un mititel – 2 epigrame
Tema liberă – 2 epigrame
Tema: „Costești – lacul cerului albastru” - un madrigal
Număr de participanți – 37
Juriu - Președinte: Acad. Mihai Cimpoi
Membri: Ion Diviza
Gheorghe Bâlici
Premiul I – Vasile Vajoga, Iași
Tema: „ Iar deasupra tururora va vorbi vr’un mititel”
RETORICĂ
Când se închid umane punți
În joc de interese-oculte,
Epigramiștii cei mărunți
Vorbesc. Dar cine să-i asculte??
MITITEI CU MUȘTAR... CA-N BIRT
Chiar la parlamentar nivel
Ne bântuie pe toți coșmarul
Că de vorbește-un mititel
Le sare celor mari muștarul!
Tema liberă
„CLASICII” SCOȘI DE LA „BAC”
Privindu-l pe poetul nepereche,
Un licean cu piercing în ureche,
Rostește cu o mimică posacă:
„Nu prea îl știu. La ce echipă joacă?”
CINE A FOST EMINESCU? – RĂSPUNS PEDAGOGIC
Fiindcă-a scris un stih vestit
„Icoana stelei ce-a murit”,
Îmi este clar și chiar insist
C-a fost un... fan dinamovist!

Tema: „Costești – lacul cerului albastru”
COSTEȘTI- ZÂMBETE ÎN FESTIVAL
Citit-am în presă-un articol
Că-n cadrul acesta piscicol,
Costeștiul acum se fălește
Cu toți... umoriștii lu’ pește!
Premiul II (ex aequo) – Petru Ioan Gârda, Cluj-Napoca
1. Tema impusă: „Iar deasupra tuturora va vorbi vr'un mititel” (2 epigrame)

LA ÎNMORMÂNTAREA MEA - autoepitaf
Versat - o viață în ședință La capu-mi, șeful meu nătâng
Vorbea cu-atâta elocință,
Că-mi vine și acum să plâng.
LA COMEMORĂRI
Inși chemați de nu știu cine
Țin discursuri efemere,
Lustruindu-se pe sine;
Oameni… mititei. Și bere.
2. Tema liberă (2 epigrame)
DEZBINARE
În lume nu putem răzbi
Și parcă nu știm încotro,
Că Dreapta zice “Maia, hi!”,
Iar Stânga spune “Maia, ho!”.
ROMÂNII DE DINCOACE ȘI DE DINCOLO…
Alungați de sărăcie
Sau atrași de luxul gomei,
Merg spre “cizmă”, în prostie:
Ei vor fi urmașii Romei.
3. Un madrigal sau epigramă la tema: Costești – „lacul cerului albastru”
EMINESCIANĂ
Pescuind pe mal, sihastru,
Meditez, umplându-mi sacul:
La Costești, sub cer albastru,
Tresărind, scânteie lacul.

Premiul II (ex aequo) – Grigore Drăgan, Nisporeni, R. Moldova
1.Tema impusă: „Iar deasupra tuturora va vorbi vr'un mititel” (2 epigrame)
Alegeri prezidențiale în Republica Moldova
Iată că sosi și ora
Când ales-am fără frică
Și-azi deasupra tuturora
Ne vorbește-o mititică!
Unui fost prim-ministru
Fiind de fapt un mititel
Ce zice c-a luptat cu clica,
S-a dat deștept și mare el
Pân’ a-ncăput la mititica...
2.Tema liberă (2 epigrame)
Sinceritate
Îi spun soacrei ca să știe:
Eu cu fata ei cea dragă
Pot trăi o veșnicie;
Mult mai greu o viață-ntreagă!...
Unui pretins scriitor
Mai multe cărţi c-a scris se jură
Şi faptul nu i-l poți nega,
Dar urma-i în literatură
Nici cânii nu i-o pot lua...
3.Un madrigal sau epigramă la tema: Costești – „lacul cerului albastru”
Pe malul lacului Costești
Pe meleagul ca-n povești,
Gura noastră cea de rai
Cu un nume drag, Costești,
Strălucesc cei doi Mihai...

Premiul III (ex aequo) – Laurențiu Ghiță, București
1. Tema impusă: „Iar deasupra tuturora va vorbi vr'un mititel” (2 epigrame)

Deosebiri politice moldo-valahe
Desparte Prutul, dragii mei,
Pe politicieni, în clici:
Pe malul stâng sunt mititei,
Pe malul celălalt, mitici.
Arogarea meritelor
(în metrica eminesciană)
La proiectele măreţe, demarate cu avânt,
Cronicarii consemnează, cu accent laudativ,
Nu pe-acela care-nfige prima sapă în pământ,
Ci pe-acela ce, la urmă, taie panglica festiv,
2. Tema liberă (2 epigrame)
Din aproape în aproape...
Toţi proştii dimprejur sunt, din păcate,
Cum Dumnezeu e-un tip perseverent,
Doar ciornele de Dânsul încercate,
Pân’ să creeze-un om inteligent
Constatare
Puteţi să mă combateţi dacă vreţi,
Dar, după câte-am mai citit şi eu,
Epigramişti găseşti ca mari poeţi,
Dar mari poeţi epigramişti, mai greu!

3. Un madrigal sau epigramă la tema: Costești – „lacul cerului albastru”
Epigrama e acasă la Costeşti
Hai cu toţii la Costeşti,
(Staţiune, lac şi cramă),
Unde râd şi domnii peşti
Când se spune-o epigramă!

Premiul III (ex aequo) – Iulian Bostan, com. Gohor, jud. Galaţi
La tema:,,Iar deasupra tuturora va vorbi vr`un mititel”
O ŞTIRE C-UN MITITEL
Iat-o veste, ce susţine,
C-a plesnit un mititel!
De prea plinul lui de sine
N-a mai încăput în el!
MICUL MEGALOMAN
Există printre mititei
Şi câte unul din acei,
Pe care nu îl poţi trata
Decât cu : ,,Înălţimea ta!”
Tema : Costeşti - ,,lacul cerului albastru”
DE CE NU ,,LACUL CODRILOR, ALBASTRU”
Lacul cerului albastru
Oglindeşte-un amănunt:
Codrii cei cântaţi de astru,
Doar în versul lui mai sunt…
La temă liberă
CHEFLIUL CU SIMŢUL PIERDUT
Ţi-ai pierdut simţul măsurii,
I-a zis soaţa - iar vii beat!
El - zâmbind în colţul gurii:
Virusul e vinovat!
SFAT DE PROTECŢIE
Un sfat de protejarea vieţii,
La cei cu pensii mici - ne spune,
Referitor la tensiune,
Să fim atenţi la pulsul…pieţii.

MENȚIUNI (în ordine alfabetică):
Nicolae Bunduri, Brașov
Pe autostradă
Pe-autostrăzi creând migrene,
Oprind adeseori maşini,
Sunt poliţiştii cu sirene,
(„Sirenele” sunt în bikini).
Grigore Marian Dobreanu, Târgu Jiu
Nu contează…
Șeful nostru, top-model,
Mândru, autoritar,
Poate fi și mititel,
Dar să fie cu muștar.
Constantin Moldovan, loc. Mănăstirea Humorului
Despre unire…
Iubeam o moldoveancă, tare
Și recunosc, la o adică:
Ea și-a dorit unirea mare,
Dar am făcut doar…una mică!
Ion Moraru, com. Independenţa, Galaţi
COSTEȘTI - „Lacul cerului albastru”
(Madrigal)
Lucește lacul ca un astru
Sub bolta cerului albastru
Fiindc-aicea, negreșit,
DIACONU-i...MITROPOLIT!
Janet Nică, com. Ostroveni, jud. Dolj
Mărturisirea unui profesor
Cum fetele la tablă vin
Cu fuste care te imploră,
Eu cred că-s cel mai bun creştin,
La câte cruci îmi fac, pe oră!
Cătălina Orșivschi, com. Vama, jud. Suceava
Te aștept cu drag!
Mi-e dor de tine-n lumea de apoi
Și te aștept cu drag, că n-ar fi rău
S-o lași pe soața mea cu soțul tău,
Căci se iubeau cum ne iubeam și noi!

Stelică Romaniuc, Ploiești
Unor detractori
A scris poeme pentru mâine
Stelarul geniu – Eminescu,
Ca astăzi să mănânce-o pâine
Și epigoni, și … Cărtărescu.
Florin Rotaru, Buzău
Afecțiune conjugală
Nevestica mea-i de treabă
Și de grija ei nu scap:
Zi de zi ea mă întreabă
Dacă-s sănătos la cap.
Mihai Sălcuțan, Buzău
Necrolog
Un guraliv nu se dezminte
Și-ndrugă multe, fel de fel,
De răposat vreo trei cuvinte,
Și-o oră numai despre el.
Gheorghe Șchiop, com. Porumbacu de Jos, Sibiu
La catafalc
Cel ce zace lat pe dric,
Plâns de-un cârd de ipochimeni,
E un mare fost nimic
Proslăvit de-un neica-nimeni.
Ioan Toderașcu, com. Costești, Vaslui
Mititeii
Știm că unii-s păguboși,
Când se află la putere,
Însă alții-s delicioși,
Cu muștar și cu o bere.
Nichi Ursei, Râmnicu Vâlcea
Puterea miraculoasă a micului
Vă spun, cum mă ştiţi temerar,
Şi, Doamne, mi-i greu a m-abţine,
Că micul te face primar
Şi-adesea, tot el te menţine.

