Rezultatele Concursului "George Zarafu"-Ediţia a II-a
Nr. de participanți: 36
Juriu: George Corbu și Laurențiu Ghiță
Premiul I – Nicolae Bunduri, Brașov
Tema: SALUTARE ŞI NOROC…DE UNDE?
SALUTUL ROMÂNILOR DIN DIASPORA
Cum am iubit mereu democraţia,
Stimaţi concetăţeni cu trai umil,
Având noroc mai mult ca-n România,
Vă salutăm din...Congo-Brazzaville!
SALUTARE ŞI NOROC...DIN ROMÂNIA
Din România, plină de coşmar,
Pe cei plecaţi „afară” - cu un ţel,
Îi salutăm, c-o ducem bine, dar...
Noroc avem doar când călcăm în el.
Tema liberă
ASTĂ-VARĂ, LA VAMA VECHE
Pe nisip, cu trupuri fine,
Fetele făcând furori,
Goale stau - şi de ruşine...
Soarele se-ascunde-n nori.
Premiul al II-lea – Ion Diviza, Chișinău
TEMA: „SALUTARE ŞI NOROC... DE UNDE?”

Justificare la un concurs cu premii modice
Tema – bună, ce să spun –
Adevărul îl ascunde:
Aș lua un premiu bun
...Dar de unde?

Unui epigramist
Confrații nu-l iubeau deloc,
L-au ignorat de-a lungul vremii,
Căci a avut prea mult noroc...
...la premii!
TEMA LIBERĂ
Tainele geneticii
Nici darwiniștii nu pot înțelege
De ce în țări cu instituții tari
Averi adună, protejați de lege,
Doar descendenții unor demnitari...
Premiul al III-lea – Ion Moraru, Independența, Galați
Tema: „Salutare și noroc...de unde?”
În pandemie, aleșii se salută cu cotul
Aplică azi un procedeu,
Fiindcă altfel nu se poate,
Cu care au răzbit mereu:
Acela de „a da din coate”!
Guvernanții în pandemie
Obligați de-o procedură,
Poartă masca pe figură
Și salută-n stilul vechi
Simplu: „mișcă din urechi”!
Temă liberă
Poezia modernă
Azi, o poezie ca să scrii,
Cred că nu mai este o scofală:
Tai un text, de undeva, felii
Și le pui apoi...pe verticală!

Premiul al III-lea – Vasile Larco, Iași
Tema:,, Salutare și noroc… de unde!?
MESAJ DE LA MARE
Salutare-n plină vară,
Vremea, parcă, stă pe loc,
Plaja-i bună, iar spre seară
Poți călca și… pe noroc!
SALUTARE VIAȚĂ
În lumea asta sunt minuni,
Te poți lăsa în voia sorții,
Când ai noroc de doctori buni,
Ușor treci și de pragul morții!
Temă liberă:
UNUI LĂUDĂROS
Nicicând eu nu-i aduc reproș,
Dar spun,discret, să se-nțeleagă:
Eu știu că n-a prea fost cocoș,
Dar găinar… de-o viață-ntreagă!
Mențiune – Constantin Bidulescu, Ploiești
Tema:,, Salutare și noroc… de unde!?
Urare
Azi la „Bună ziua” se răspunde
Salutare şi noroc! de unde?
Dar dacă îl cauţi se găseşte
Chiar acolo unde... se munceşte.
Hai noroc!
Norocul nu mă priveşte,
La mine nu funcţionează
Că atunci când mă loveşte...
Ricoşează.

Temă liberă:
Vremuri grele
Azi ai lumii mari stăpâni
Vor să scape de bătrâni,
Virusul nu se dezminte...
Le-a luat-o înainte.
Mențiune – Nichi Ursei, Rm. Vâlcea
La tema: „SALUTARE ŞI NOROC,... DE UNDE?”
Cu şeful pe timpul pandemiei
Când mâna mi-a strâns ca un frate
A zis cu o voce mai calmă
Ceva de ,,noroc, sănătate!’’…
Lăsându-mi covidul în palmă.
Norocul pică din cer
Norocul nu-l am ca reper,
Dar sunt, ce e drept, bucuros
Atunci când îmi pică din cer,
Iar soacrei îi pică pe dos!
Temă liberă:
Unei domnişoare norocoase
Norocu’ îl prinse drăguţa
De mică, în mare măsură,
Când scoase din scutec mânuţa
Şi n-o mai opri pân’ la gură…

