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Secțiunea „EPIGRAMĂ”, tema BUCOVINENII
Premiul I Gheorghe Bâlici:
Prin Bucovina mănăstirilor
vopsite în diferite culori
Sorbind tărie ca un nătăfleț
La tot bucovineanul primitor,
Vedeam albastru pe la Voroneț
Și mi se înroșise la Humor...
„Urâții”, personaje ale sărbătorilor
de iarnă bucovinene
În Bucovina cea frumoasă
„Urâții”-ajung la orice casă,
Iar prin TV, în mod frecvent,
Ajung urâți din Parlament!...
Bucovineanul, om vrednic
Deprinde de la munte înălțarea,
Iar de la vale-nvață închinarea,
Cu voia bună insă și umorul
Învinge soacra, soața și... ulciorul.

Premiul al II-lea Grigore M. Dobreanu
Patimi
Cum sunt o nație vocală
Iubind și vinul ca moșneni,
Spre desfătarea lor bucală,
Au fost numiți: buco-vineni!
Plăceri
Nu vreau în gri să-i desenez,
Dar știu cum se iubește-o puică,
Mănâncă șnițel vienez
Și beau jinars în loc de țuică.

Ocupații…
Născut, crescut pe lângă vamă,
Cu trișca oile-și desparte,
Toporul lui baltag se cheamă,
Doar codrul… a plecat departe.

Premiul al III-lea Grigore Cotul
VECINA MEA BUCOVINEANCĂ
Expune - prea nevinovat Un fund bombat și sânii grei,
Iar de mă-mpinge în păcat,
E numai BUCO-VINA ei.
OSPITALITATE LA VAMA
În toiul nopții, rătăcit,
Bucovineanca m-a cazat.
Pe soț, ea nu l-a mai trezit...
Ne-am descurcat!
UN TURIST LA A.T.I. – SUCEAVA
Înconjurat de medici – un alai,
Când s-a trezit din comă el le-a spus:
E drept că-s primitori acolo-n Rai,
Dar ca bucovinenii, totuși, nu-s.
Premiul al III-lea Stelică Romaniuc
Orgolii moldave
De întrebi bucovineni
Care dintre moldoveni
Sunt mai sus, începe cearta
Și îți pun în față … harta.
Populară
”Cântă cucul, bată-l vina”,
Însă-i goală Bucovina,
Căci bucovineanu-i dus
Ca pădurea … spre Apus.

Explicativă
Se spune că bucovinenii
Sunt dintr-un neam cu limba lată
Și-i plauzibil, că-n milenii
Le-a fost de multe ori călcată.
Secțiunea „POEZIE”, tema BUCOVINA
Premiul I nu s-a acordat.
Premiul al II-lea Grigore Cotul
TURIST
(rondel)
Atât de multe-aș fi ratat,
De nu treceam prin Bucovina,
Pe jos, cu trenul sau mașina,
Dar tot mai am de vizitat.
Prin multe locuri m-am cazat,
Mai simt pe limbă prânzul, cina…
Atât de multe-aș fi ratat,
De nu treceam prin Bucovina!
De două zile-s relaxat
La Vama, numai cu vecina –
E măritată, bat-o vina,
Eu, încă, nu m-am însurat…
Atât de multe-aș fi ratat!
PELERINAJ
Împovărat de multele păcate,
M-am dus la mănăstiri să mă căiesc,
Să bat mătănii, să mă spovedesc
Și să mă rog, că poate-or fi iertate.
Am fost la Putna marelui Ștefan,
În zi de hram, am spus o rugăciune,
Iar starețul mi-a zis: „Fă fapte bune
Și-ntoarce-te în fiecare an!”

Am fost la Mănăstirea Moldovița,
M-am pus la coadă să mărturisesc
Păcatele, c-așa e și firesc,
Și m-am întors să văd și Sucevița.
Am fost la mănăstire la Humor,
Și, binecuvântat, pășind semeț
M-am îndreptat apoi spre Voroneț…
De-acolo, am canoane până mor.
În drum spre casă, m-am cazat la Vama,
O gazdă bună, seara, m-a primit,
Și nu țin minte cum de m-am trezit
La ea în pat. Nici astăzi nu-mi dau seama!

Premiul al III-lea Petru Ioan Gârda

CÂNTA CUCU-N BUCOVINA
În Bucovina, dacă tu
Ajungi cu dor și drag,
Salută-i pe-alde SASU cu
Mein herren, guten tag!
La Gura, doar, să te ferești
A depăși măsura
Prea mult cu vorbele nemțești,
Mai bine țineți Gura.
La Mănăstirea, pe-nserat,
Pericolul te paște,
Că poți ușor fi confundat
Cu niște sfinte moaște.
Prin Vama de te nimerești,
Cu haine larg croite,
Posibil e să te trezești
Cu oăle-nchistrite.

Așa că eu prefer un tur,
La braț cu oameni dragi,
Pe deal, cât încă împrejur
Mai sunt păduri de fagi.
Așa de bine e aici,
Natura mă încântă
Și-n cap îmi cântă păsărici…
Doar cucu nu mai cântă.

IARNA LA GURA HUMORULUI
Zăpezile de altădată
Le știe omul cel cărunt:
Era, pe vremuri, viscol crunt,
Umplea cărările cu vată.
Bucovinenii, la lopată
Dădeau, din greu, în amănunt;
Zăpezile de altădată
Le știe omul cel cărunt.
Pe pârtia întinsă, lată,
Cu o problemă mă confrunt,
Căci e o vreme minunată,
E teleski, dar unde sunt
Zăpezile de altădată?

