
Rezultatele Concursului de epigramă dedicat creației eminesciene în cadrul 

Ediției a XI-a a Congresului Mondial al Eminescologilor cu genericul 

„Eminescu și provocările timpului nostru”. 

 

Juriul: 

• acad. Mihai Cimpoi, președinte 

• Ion Diviza 

• Gheorghe Bâlici 

 

Au participat 49 de autori din România, R. Moldova, Canada, Cipru 

 

 

Marele Premiu – Nicolae Bunduri, Brașov 

 

                                 Motto: “AMĂRÂTUL VESEL” 

 

Tema 1: "Eterna pace" -2 epigrame; 

 

ETERNA PACE  

În stilul lui pios şi eficace,  

Un preot preacucernic a prezis,  

Că-n Raiul Sfânt va fi eternă pace...  

Şi medicii acolo l-au trimis. 

 

"PACEA ETERNĂ" 

Cu soaţa duc în mod tenace, 

Războaie pe idei minore 

Şi vine-apoi eterna pace… 

Ţinând aproape două ore. 

 

Tema 2:."Greu e, dragi contemporani, Să trăieşti optzeci de ani!" -2 epigrame 

 

AUTOEPITAF 

În cei optzeci de ani, în fine, 

(Atâta cât am vieţuit,) 

Doar douăzeci am dus-o bine 

Că-n rest... am fost căsătorit. 

 

VIAŢA LA 80 DE ANI 

La cei optzeci, câţi am şi eu,  

E  chiar cumplit să-ţi târâi paşii 

Dar ca să mori nu este greu,  

Că te ajută şi urmaşii. 

 

 



3. Temă liberă -2 epigrame 

 

BILANŢUL IUBITEI MELE 

Femeia asta minunată, 

Cinstită e de-mi dă fiori: 

A fost o dată măritată 

Şi văduvă... de şapte ori. 

 

AN  SECETOS  

Nu e grâu şi nu-s nici poame 

Deci, vă spun cu mari regrete: 

Ardelenii mor de foame...  

Moldovenii mor de sete! 

 

Premiul I – Vlad Sărătilă – Căușeni, R.Moldova 

 

MOTTO: Sine ira... 

 

1. Eterna pace 

 

PREMII MARI 

În Rusia de azi așa se face: 

De ești un pacifist de meserie, 

Obții un Premiu Nobel pentru pace 

Și... cincisprezece ani de pușcărie. 

 

SOLUȚIE 

E mare criză-n armia drăcească: 

Ce rele pentru noi să născocească? 

Dar pân’ la urmă se gândiră dracii: 

- De vrem să-i pierdem, să-i lăsăm în pace! 

 

2. Greu e, dragi contemporani... 

 

ARGUMENT 

Merg spre optzeci, degrabă n-o să-mi pese 

De fericirea tot mai utopistă, 

Da-i trag băbuței una peste fese 

Să înțeleagă: Dragoste există! 

 

ÎNȚELEPCIUNE CENTENARĂ 

Femeia-ți face viața tot mai grea 

C-un paradox ce-i macină pe toți: 

Cincizeci de ani îți spune că nu vrea 

Apoi cincizeci te mustră că nu poți. 



 

3. Temă liberă             

 

NOSTALGIE MODERNĂ 

Ionel se tânguia: 

- Of, armata-i tare grea! 

Bine mai trăiam odată, 

Când eram la mama fată! 

 

DE ZIUA MEA 

Azi mi-a dorit nevasta ani o mie - 

Desigur, "cei mai tineri și mai buni" - 

Și i-am șoptit cu multă duioșie: 

Nu-s mulți, că mi-i mănânci în două luni! 

 

 

 

 

 

  Premiul II – Florin Rotaru, Buzău 

Motto: Si vis pacem, para bellum 

 

"Eterna pace" 

 

Epitaf 

Sub piatra asta lată soacra-mi zace, 

Chemată-ntr-un final la Dumnezeu 

Și sper că și-a găsit eterna pace, 

Cum mi-am găsit-o de atunci și eu... 

 

Negocieri de pace 

Eterna pace astăzi, negreșit, 

De potentații lumii se dezbate; 

Un amănunt mai au de stabilit: 

Cam cât să țină o eternitate. 

 

 "Greu e, dragi contemporani, 

   Să trăiești optzeci de ani!"  

 

Necazuri la aniversare 

Făcând optzeci e prost-dispus 

Că, fără a avea motive, 

De azi soția i-a redus  

Din banii de prezervative. 

  



La optzeci de ani 

În mine sufletul se zbate, 

Iar pasu-mi este tot mai mic 

Și simt toți anii ăștia-n spate... 

(În față nu mai simt nimic!) 

 

Temă liberă  

 

 Resemnare 

Ce pot eu, Doamne, să mai zic? 

Pe „igrec” mi l-ai dat amic... 

Putea să fie mult mai rău: 

Ca eu să fiu amicul său! 

 

Gospodina 

Își ține casa cu succes 

Și face totul cu folos: 

Cu mine șterge praful des, 

Cu soțul mătură pe jos. 

 

 

 

 

Premiul III – Elis Râpeanu, București  

 

Motto: „Epigrama, mama ei!” 

 

 

I. ETERNA PACE 

 

Nerespectarea odihnei 

Eterna pace-i o sfidare 

Și-n groapă mortu-i revoltat 

Că-i deranjat când e chemat 

Să se prezinte la votare. 

 

Pace și război 

Un unchi bogat, de-o vreme, zace 

Că-i dus la viața de apoi: 

El doarme în eterna pace, 

Moștenitorii-s în război. 

 

 

 

 



II. GREU E, DRAGI CONTEMPORANI, 

 SĂ-MPLINEȘTI 80 DE ANI... 

 

Evoluție bărbătească 

Un instrument, de dame lăudat, 

Își manevra la două funcții struna; 

La ani 80, rămas-ai doar cu una 

Și aia, numai când te-ai ușurat! 

 

 La 80 de ani 

În tinerețe, cu temei, 

Te lăudai cu-al tău condei, 

Dar altul, cel de scriitor, 

Te face azi nemuritor. 

 

III. TEMĂ LIBERĂ 

 

 Involuție socială 

Azi vremurile-n țară s-au schimbat — 

Deșteptul nu mai are nici un rost: 

Când prostul iute-n față s-a băgat 

Și alții-l cred deștept pe „domnul prost”. 

 

 Fiului meu care a ajuns mare 

Eu mamă sunt și mamă am rămas 

Și te-am făcut înalt, să nu fii scund... 

Azi cu prăjina nu-ți ajung la nas, 

Dar cu nuiaua tot ajung la fund. 

 

 

 

 

 

MENȚIUNI (în ordine alfabetică): 

 

Grigore Chitul, Bistrița: 

 

Prognoză la răsărit 

 

Chiar dacă neaua se topeşte, 

A spus un meteorolog, 

Eterna pace se sfârşeşte, 

Când iese ursul din bârlog! 

 

 



Valentin David, Orăștie: 

 

Invazie rusească 

  

De Putin Ucraina-i bombardată, 

Nevasta zilnic îmi arată ușa 

Și-n casă pacea-i drastic afectată… 

De când am găzduit-o pe Taniușa! 

 

  

Petru Ioan Gârda, Cluj-Napoca: 

 

Ștafetă 

 

La vârsta sa, ca eminescolog, 

Cimpoi muncește mult - citește, scrie; 

Dureri de-o fi având, le va descrie, 

În veacul următor, vreun cimpolog. 

 

 

Laurențiu Ghiță, București: 

 

Epigramiştii moldoveni, modelele mele 

 

Nobleţea lui Cimpoi, să am aş vrea, 

Să trec ca el, cu eleganţă criza, 

Şi inima lui Bâlici mi-ar plăcea, 

Şi, evident, ficatul lui Diviza! 

 

 

Vasile Larco, Iași: 

 

Proverbială   

 

Faptele-s adevărate 

În etapa actuală: 

Că un ,,cui pe cui se scoate”, 

Dar și ban pe ban se spală. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         



Constantin Moldovan, loc. Mănăstirea Humorului: 

 

Gheorghe Bâlici și Ion Diviza elogiindu-l pe academicianul Cimpoi… 

 

E celebru, inimos, 

Dar ne spune expertiza 

Că nu-i greu să fii faimos 

Lângă Bâlici și Diviza! 

 

 

Ioan Toderașcu, com. Costești, Vaslui: 

 

 

„Mama Rusia” și pacea 

 

Rusia – ne place, nu ne place – 

Știm că e o țară mai „balșoi”, 

Care, pur și simplu, n-are pace, 

Dacă nu pornește un război… 

 

 

Vasile Vajoga, Iași: 

 

Eminescu – veșnicie și  contemporaneitate 

 

Noi nu am fost  -  și-o spun cu mult regret  - 

Contemporani cu marele poet,  

În timp ce Eminescu, an de an, 

Va fi, mereu, cu noi contemporan! 

 

 

 


