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PREMIUL I
ION MORARU (Galați)
Guvernanților de dreapta
Pentru cum ați guvernat
Condamnabilă vi-i fapta
Că-s mai greu de tolerat
„Stângăciile”… de dreapta.
Doctrine politice
Cei ce sunt acum pe treapta
Cea de sus, când viața-i grea
Nu-s de stânga sau de dreapta,
Ci, mai mult de hăis și cea!
Zeița Dreptății în pandemie
Pentru dreapta judecată
Dânsa e la ochi legată
Dar, în astă conjuctură,
E legată și la gură.
Austeritate
Ducând cu toții viața, greaua,
Am strâns de tot acum cureaua,
Dar guvernanții, piază rea,
Mai fac o gaură în ea!

PREMIUL al II – lea
NICHI URSEI (Râmnicu Vâlcea)
Epigramistul
Aruncă mereu generos
În stânga și-n dreapta cu spini,
Te face să râzi zgomotos,
Dar și să gândești, să suspini!
Sondaje de opinie: stânga sau dreapta?
Răspund la sondaj unui ins
Ce n-are-ntrebăările grele:
Cu stânga, e drept, m-am deprins
Că dreapta mi-i pusă-n atele!
Ghinion
Când soața mi-am prins-o în cas'
C-un tip dubios, un zălud,
Eu nici de rever nu l-am tras
Că dânsul era deja nud!
Sinceritate după alegerile locale
Vă spun adevărul îndat'
Să afle întregul popor:
Mă aflu la primul mandat…
Emis de un domn procuror!

Premiul al II – lea
GHEORGHE BÂLICI (Chișinău)
Destăinuirea unui don juan
Călcând cu stângul repetat,
La doamne, m-am împiedicat,
M-am poticnit, dar mi-a plăcut
Terenul unde am căzut…
Saltimbancii puterii
Crezând că au pășit cu dreptul
Și pretinzând c-au prins la minte,
Atât de tare-și umflă pieptul
Că nu văd groapa dinainte!...
Iubitei
Chiar dacă știu că este drept
Să-mi dai și sufletul din piept,
Când la picioare te privesc,
Cu mult mai mult mă-nsuflețesc.
Soți neobișnuiți
De când se odihnesc la mare,
Glumesc și râd cât stau la soare,
Se-mbrățișează, sunt galanți
De zice lumea că-s amanți.

Premiul al III – lea
SORIN FINCHELSTEIN (Canada, Toronto)
Punte între lumi
Din vechi, te îngropa, cum este drept,
Cu mâinile în cruce peste piept,
Dar azi, aud, se schimbă eticheta:
Îți pune între ele și tableta.
De re militari
Un marș în ritm stâng-drept, stâng-drept,
E al Armatei sfânt concept,
Dar eu și azi fidel rămân
Lui Ăl cu paie, ăl cu fân.
Testament literar ambiguu
Posterității voi lăsa
Cam tot ce-am scris la viața mea,
Dar mă întreb, așa-n prostie,
Ce-mi lasă, oare, dânsa mie?
Cimitirul Vesel de la Săpânța
Sătenii tare se mândresc
Că pe pământul românesc
Doar ei au țintirim în care
În veci nu vezi o bocitoare.

Mențiune I
GRIGORE CHITUL (Bistrița)
Geometria direcției electorale
Mașina mea, în drumul către vot,
Mă trage tare-n stânga și nu pot
Să nu am un presentiment intes
C-o să ajung din nou pe contrasens.
Fatalitate
Neghiobia e ades preceptul
Care-ți poate pune la-ndemână
Un prilej să dai cu stângu-n dreptul
Ca să reușești… să-ți rupi o mână!
Pachet electoral
Politica-i ca o țigară
Pe care o fumezi când poți
S-aprinzi speranța într-o țară,
Dar și să-i tragi în piept pe toți.
Destinul în oglinda retrovizoare
Cu timpu-ajungi ca rabla fără roți
Și-oricât vei pune anvelope noi
Vei regreta amar că nu mai poți
Să-i dai kilometrajul înapoi!

Mențiune II
ION DIVIZA (Chișinău)
Aproape biblică
Când mi-a lovit obrazul stâng un frate
Eu dreptul i-am întors, într-un noroc
Și, creștinește s-a făcut dreptate
Căci maxilaru-mi reveni la loc!
Inabilitate
N-a învățat feciorul meu iubit
Să țină-o furculiță și-un cuțit;
La nunți le-a folosit cu stângăcie…
Și-a stat de două ori în pușcărie!
Fructul interzis
În Eden, în zvon de harpe,
Eva a mușcat din miez,
Iar Adam fiind chinez,
A mușcat, flămând din șarpe!
Scuza și acuze
Afirmă multă lume, cu temei,
Că răul vine doar de la femei
Și-atunci, ca misoginul, recunoști:
E vina lor că nasc atâția proști!...

Mențiune III
MARIA CHIRTOACĂ (Câmpulung Muscel, AG)
Pilosul
Și când dă cu stângu-n dreptu'
Poate fără griji să stea
Cel ce face pe deșteptu'
Și-are-n spate o proptea.
Pași prin viață
Mi-a surâs gingașa soață
Dulce-n vânt mișcându-și pieptul
Și-am pornit cu ea prin viață,
Dar mi-am dat cu stângu-n dreptul.
Grija unul politician
Ținând de-o viață la onoare
O pune bine la păstrare
Și-o ține-ascunsă-așa de bine
Că uită zilnic unde-o ține…
Pensie mărită
Prin surplusul ce mi-ai dat,
Azi răsuflu ușurat –
S-a mărit bugetul meu
Nesperat de mult: c-un leu!

Mențiune IV
ELENA LEACH (Sângeorz-Băi, BN)
Oportunistul
Poți fi mare cât Parângul,
La partide e o lege:
Când tot dai cu dreptu-n stângul,
Nu te-alege, te culege.
S-a îndreptat
Ca să rămână pe felie,
Cu cap plecat urmă cărarea,
Dar, iată-acum, pe năsălie,
El șade drept ca lumânarea.
Zile preferate de femei
Orice damă măritată
Te va-ncredința îndată
Cum că ziua mai cu moț
E aceea fără soț.
Păcatul
Consemnați, rog, adevărul:
Eva și Adam, cu mărul,
Au inițiat mâncatul,
Deci nu vinul fu păcatul.

MENȚIUNE V
ION MICUȚ (Râmnicu Vâlcea)
Mârțoagele politice
Sunt orășeni dar și plugari,
Ajunși în focul disperării,
Văzând cu spaimă carul țării,
Tras stânga-dreapta de măgari.
Bucuria de a avea amici
Am mulți amici, nu pot să-i număr,
Că la necaz, numaidecât,
Îți trec cu dreapta peste umăr
Și-apoi te strâng rapid de gât.
Ochiul uraganului
Cu disperare claxonează,
Mașina ce transportă mirii
Și pe nuntași i-avertizează,
Să facă loc nenorocirii.
O fi democrație?!
Distanța este colosală
De la savant la idiot,
Dar drama e catastrofală,
Că sunt egali când merg la vot.

