
Premiile acordate la concursul de epigramă CIK DAMADIAN, 

Botoșani, 2022 

Premiul I – Vasile Vajoga, Iași 

Tema 1.  „De-ale armenilor” 

 

...GHEORGHE ASACHI 

APICOLĂ 

Urmând Asachi epoca firească, 

A editat „Albina Românească”. 

Azi de-ar fi editat-o, tot firesc, 

Ar fi numit-o „Trântor Românesc”!  

 

...SPIRU HARET 

 

UN FOST PRIM MINISTRU ȘI SPIRULINA „HOFIGAL” 

Nevrând să-și dezmintă rutina,  

Dăncilă gafează pe NET, 

Postând că, de fapt, Spiru Lina  

E... mama lui Spiru Haret!!  

 

...CIK DAMADIAN 

EXPRESIE GRAFICĂ 

Privind realitatea, pot să zic 

Pe fondul conjuncturii actuale, 

Că-s demne de penița lui Hacik 

Aceste vremuri... caricaturale!  

 

TEMA LIBERĂ 

 

UNEI TRANSLATOARE, SPECIALIZATE 

ÎN TRADUCERI CONSECUTIVE 

Cică ea, pe drept motiv 

Promovat-a galopant, 

C-a tradus consecutiv 

Când pe soț, când pe amant!  

 

HOMO PHILOSOPHICUS 

Eu concentrez un adevăr vizibil, 

Esență de înțelepciune veche: 

Să-i mulțumesc pe toți – e imposibil, 

Să-i enervez – e floare la ureche!  



 

Premiul al II-lea – Gheorghe Bâlici, Chișinău 

Epigrame la tema „De-ale armenilor”: 

 

Maestrului Varujan Vosganian, înainte de alegerile USR 

Cum are-n cap de-ajuns glagole, 

Am vrea, pledând cu tot firescu’, 

Să fie Meșterul Manole 

Ce-l pune-n zid pe Manolescu!... 

 

Lecturi din Ana Aslan, gerontolog 

Dorind să fiu bărbat fierbinte, 

Citesc ce-a scris distinsa doamnă, 

Dar, pentru că-s cu vârsta-n toamnă, 

Iau și-o viagra înainte...   

 

Lui Luther George Simijan, inventatorul bancomatului 

Invenția ce are iz bănesc 

Ne-a ajutat și ne dezvoltă vița; 

Românii chiar dintr-însul se hrănesc 

Că-n Vest îl mai dechid cu furculița...  

 

Epigrame la libera alegere: 

 

Greșeala soției 

Cum dragă rău mi-a fost de fată, 

Aiurea nu am prea umblat 

Și n-am mințit-o niciodată... 

Cat timp nici ea nu m-a-ntrebat.  

 

Prietenilor, despre uitare 

Când mă bârfirăți fiecare, 

M-a deranjat, chiar m-a durut, 

Și-am suferit extrem de tare 

Când nici chiar asta n-ați făcut!...  

 

 

 

 

 



 

Premiul al III-lea – Grigore Cotul, Șanț, Bistrița Năsăud 

 

MIG – 21 (proiectat de armeanul Artem Mikoyan)  

Avion de vânătoare 

Care-n vreme de război 

Este proiectat să zboare 

Până cade iar la noi.  

 

UTILITATEA BANCOMATULUI (inventator: armeanul Luther 

Simjian) 

Eu sunt total securizat 

De orișice năpastă, 

Cât banii mi-s în bancomat 

Și cardu-i la nevastă.  

 

EZITARE 

Cu-armeni, am epigrame bune 

(De premiu, ca acum un an),  

Le-aș fi trimis… dar dacă-l pune 

În juriu pe Vosganian…!?  

 

Tema: Epigrame la alegere 

 

INFIDELITATE 

Mă-ntorc de la iubită 

Cu haina șifonată 

Și fruntea descrețită 

De o tigaie lată.  

 

VECINA 

Timpul liber mi-l ocupă 

Când pe muzică de-antren 

Îmi închină câte-o cupă 

De la noul sutien.  

 

 

 

 

 

 



Mențiune – Petre Ion Florin Vasilescu, Craiova 

 

    Tema: „De-ale armenilor” 

          

           Criticilor mei 

     Eu sunt armean, un paraleu, 

     Adesea – temă-n epigramă, 

     Dar am răspuns instantaneu – 

     Ce un deștept ...îl pune-n ramă!  

 

          Un om printre oameni 

     Am un prieten vechi, armean, 

     Onest, culant, descurcăreț, 

     Hazos și șmecher, vorbăreț, 

     De poți să juri că e ...oltean!  

 

          Ca-n pacea minunatei tinereți 

     Bătrân nostalgic, cu un of în piept, 

     De două luni, înfrigurat, aștept 

     O știre, marca Radio Erevan: 

     „V. Putin cere-azil peste ocean!”   

 

                     

  Tema liberă 

 

          Reclamație la administrație 

     Mă plâng că-n primăvara înfocată 

     Castanul a-nfrunzit și-a obturat 

     Spectacolul cu diva dezbrăcată, 

     Din geamul de la blocu-alăturat! 

 

          Gura păcătosului ... 

     Stimați alegători, declar spășit, 

     Că am trudit ca robul, în zadar – 

     În trei mandate, nu am deslușit 

     Ce naiba face ...un parlamentar! 

 

Juriu: Constantin Moldovan 

   Florin Rotaru 

   Mihai Babei 


