Rezultatele Concursului Naţional ,,ETERNA EPIGRAMĂ”
Ediția a 33-a, 2022
Secțiunea “Epigramă”
Nume (Motto)
Blidaru Vasile Til
Moraru Ion
Larco Vasile
Diviza Ion
Șchiop Gheorghe
Chitul Grigore
Ulyse
Eroul cu termo-pila
DONARIS
Cum lumea-ntreagă e o scenă
Apocalipsă de idei
SOS
Război și pace
Sari la a Patriei chemare
Alba neagra
Gheo
Eroi fără „operaţiuni speciale”
CEAPA-CIORII
Pe drumuri de munte
Ochii văd, inima ba...
Valea Izvoarelor
Eroul necunoscut
Consacrare
Ghinion
Război fără eroi
Satiricon
Comentatorul
Pleșuv
Tufă de Veneția și varză...
Cum e talentat nebunu’
Pace și prietenie
La ce ne trebuie armată?
Zig-Zag
Încerc, la temă, să vă spui
Pacificatorul
Se tot răresc copacii din pădure
Toţi eroi = un car de boi
Dramaturg, ca scriitor
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Ieri, acas-a fost război
Trandafirul negru
Putin rar cum se dezminte
Ars Amatoria
Portretul său a fost expus
Domnul nostru bun și sfânt
„ZÂMBETE AMARE”
Spațiul mioritic
Mens sana in corpore sano
De eroi fără război e plină țara
Pe Putin,Base l-a-ntrebat
Scutierii pădurii
Luptător la argea
Primaru-i moașă comunală
Desi de toate ea ştia
Sărind iar gardul la vecina
Un păcătos iertat
Epigramiştii sunt eroi
După trei decenii trecute
Dragoste târzie
Inginerul inventator
Azi sclavul n-are lanțuri
Epigramele premiate
I. Blidaru Vasile Til - Buzău
Tema: „Eroi fără de război”
Timpul meseriilor pierdute
Din ceruri, mame eroine
Cu dor de ii, cu ochii ploi,
Ne fulgeră că n-are cine
Să mai repare un război!
Scrisoare de pe frontul vieţii
Mămică, sunt rănit, rezist,
Am suflet de recidivist:
Îţi aminteşti când mă băteai
Că-n ochii mei tot tu plângeai?!
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Fără temă impusă
Unei planete care fumegă
Ai scăpat de pandemii,
Oşti, războaie, firi rapace,
Lume şi tehnologii...
Odihneşte-te!... E pace!
Motivaţia irlandezului care a intrat prin efracţie în „Casa Poporului”
Aflase de la feţe fine,
În Centrul Vechi al „Micului Paris”,
Că-n Parlament se doarme bine
Şi te deştepţi cu-o pensie de... vis!
II. Moraru Ion - Independența, Galați
Tema 1: „Eroi fără război”
„Eroii” români și încălzirea globală
Temperatura-i ridicată,
Calota glaciară scade...
Deoarece, ca niciodată,
La noi sunt foarte multe...„grade”!
Eroi fără război
Cred că, mai degrabă, sunt eroi,
Că așa e-n viață rânduiala,
Nu acei ce intră în „război”
Ci acei ce pregătesc...„urzeala”!
Fără temă impusă
Femeia
(amfibrah)
Femeia-i cetate divină,
Râvnită cu toată sfiala,
Dar poate ajunge-o ruină
De-i cade, cumva, … „tencuiala”!
Independență energetică
Văzând, la gaz, că-i mult de plată,
Fasole-am pus grădina toată
Și-n toamnă, dacă s-o putea,
Mă debranșez de la rețea!

III. Larco Vasile – Iași
Tema: ,,Eroi fără de război”
EROU POST – MORTEM
S-ajung erou în viitor,
Cum e normal și îmi doresc,
Aș accepta întâi să mor …
Dar dacă nu mă mai trezesc?!
CONJUGALĂ ȘI BILANȚ
La carul vieții, nu vă mint,
Am tras în jug precum un bou
Deci azi la Nunta de argint,
Eu pot fi declarat erou!
Fără temă impusă
AVATAR ISTORIC
,,Din rude mari împărătești”
Aveam o țară ca-n povești,
Încet, încet și … pas cu pas
Doar de poveste a rămas!
ROMÂNIA DIN GRĂDINA MAICII DOMNULUI
Mi-e patria copacul roditor
Ce poate să dea fructe tuturor,
Păcat că-s mulți și azi din lumea rea
Ce vor să-i rupă câte-o rămurea!

M1. Diviza Ion – Chișinău
La tema: ”Eroi fără de război”
Victorie fără luptă
Vecinii îi bătură pe barbari,
Ferindu-i pe ai noștri de o dramă;
Deci ies, în fine, lașii din tufari,
Eroii însă mai rămân în cramă...

Martirul
Nu sunt mare om, la o adică,
Dar mă simt și eu un pic erou
Azi, când osanale îmi ridică
Soacra și soția, la cavou...
Fără temă impusă
Fidelitate
O secretară foarte serioasă
Ne spune despre șef cu încântare
Că l-a servit o viață, credincioasă,
Și i-a rămas pân’ astăzi… fată mare!
Povestea unui proaspăt absolvent de liceu
Avu-i curajul eu, un papă-lapte,
Cu o învățătoare să mă-nsor
Și ea mi-a zis în pat, din prima noapte,
C-aici sunt cel mai bun învățător...
M2. Șchiop Gheorghe – Porumbacu de Jos – Sibiu
La temă
Ieri și azi
Au fost și vor mai fi eroi
Acei ce-nving într-un război,
Deci veșnic slavă.. celor care
Împiedică o confruntare.
Nevastă bună
Ne-am dus fericea viață-n doi
Într-o concordie deplină,
Iubirea multă dintre noi
Făcând-o mamă eroină.
Fără temă impusă
Lumina vine...
O știe un popor pățit
Și nu vrea repetarea,
Că e un singur Răsărit
Ce-aduce-ntunecarea.

Bătrân român
Biet năier vâslind prin vremuri,
Ostenit de anii grei,
Nu de moarte te cutremuri
Ci de-ntârzierea ei!
M3. Chitul Grigore – Bistrița
Tema: „Eroi fără de război”
Sacrificiu
Dorind să fie linişte la noi,
Am dat de-un timp dovezi de pacifism
Şi nu mai sunt cu soacra în război,
Iar asta chiar înseamnă eroism.
Parlamentarilor noştri
Deşi în plen sunt prinşi în lupte terne,
Putem pe-aleşi să îi numim eroi,
Căci spun mereu aceleaşi baliverne
Dar au, de-un timp, şi câteva mai noi.
Fără temă impusă
Noua putere a dragostei
Iubita mea cu ochi de zână
A amuţit de-o săptămână
Şi cum nici nu mai e zglobie,
Îi schimb urgent o baterie.
Liber-arbitru
Zilnic, şefii mei - cam mulţi în schemă Vor să-mi deie câte o corvoadă
Şi mă aflu într-o grea dilemă:
Ori dispar ori îi aşez la coadă.

Secțiunea “Parodie”
Moto
Haivas Mihai
Grigore Mirela
Șchiop Gheorghe
Dragoianu Any
Dumescu Daria
Valentin David
Săgeți în vânt
Consacrare
Semnul de carte
Zâmbete amare
Marcu arcaşul
Din praştie piatra ţâşnind cu temei
TUFĂ DE VENEȚIA
Un popor care nu merge
Vibrându-mi săgeata pe lângă femei
Pornesc spre livadă să văd cum în mai
„Un păcătos iertat”
„ARS AMATORIA”
mahmurul melancolic
Trandafirul Negru
Făcut-am din versuri săgeți, cu temei
Clavecin Patinescu
Ursul trece, pietrele rămân
Tânjeam, visător, spre o stea-ntre
femei
Apocalipsă de idei
Patty
Muză rea
Moto: Ochii văd, inima ba…
Sânziana
CEAPA-CIORII
Cu pasul întins m-am pornit la femei,
Întins-am aripa să cer niște mei
Zâmbiți vă rog
malinki
Enelgi Star
FESTINA LENTE
Mi-am scris cont de pensie fără temei
Una din tarele lui:
Ghinion
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I. Haivas Mihai, Iași
„HIMERICĂ”
Zburat-au troheii prin vers, cu temei,
Spre ținta-mi mobilă chiar iute s-au dus
Lovind-o din flancuri, din față, de sus
S-aplaude astăzi toți criticii mei.
Zvârlit-am dactilii precum o cântare
Și dânșii zburat-au, deci știu că s-au dus;
Doreau să plutească departe spre zare
Tinzând către steaua ce ieri a apus...
Târziu pe o coală nescrisă-am citit
Catrenele care dorit-au să zboare
Spre-un premiu ce încă eu nu l-am primit,
Dar sper c-o să vină, căci eu am răbdare.
II. Grigore Mirela, Rm. Sărat
,,Erotică”
Mă simt ca un arc și mă-ntreb, cu temei,
Când pleacă nevasta: - Pe unde s-a dus?...
Nu știu, căci avântul o poartă mai sus
Pe scara de bloc, pe la doi sau la trei...
Se-aude de-acolo o dulce cântare
Și-apoi tot un zgomot se pierde-n apus –
Nu știu ce tot face, dar zboară prin zare
Un chiot subțire și-un ,,Da!”descompus.
Târziu m-am trezit și, de-atunci, tot m-agit,
Un mic amănunt mi-a scăpat că, pe scară,
Vecinii-s acasă, iar eu m-am blegit...
Vecinele-s duse la muncă... pe-afară.

III. Șchiop Gheorghe, Sibiu
Fără titlu
Mi-a-ntins-o nevasta, lăsându-mă stei,
Zburând ca săgeata spre-un tânăr suspus,
Dar nu știu cei doi încotro s-or fi dus
Și slabă-i nădejdea să dau peste ei.
Postat-am pe facebook o dulce chemare
Ce-n zboru-i spre soață pe-aiurea s-a dus,
Și, făr de ecouri venite din zare,
Speranța-i picată și visu-i apus.
Târziu, în căsuță la soacră-am găsit
Pre doamna-mi ce-n voie s-a vrut iubitoare,
În patu-i de fată, în somn liniștit,
Visând ca un monstru cu patru picioare.
M1 Drăgoianu Any, Țânțăreni
Nevrotică
Lungitu-mi-am braţul spre el, cu temei,
Fugit-a nebunul, dar unde s-a dus?
În beci să nu fie, că dracu’ l-a pus,
Va da socoteală şi nervilor mei.
Urlat-am ca fiara o ,,dulce’’ cântare
Fugit-a nebunul, dar unde s-a dus?
În beci e păgânul că setea-i e mare,
Îl bat de-l smintesc şi-l închin spre apus.
Târziu, cu furtunul înfipt l-am găsit
Secase butoiul beţivul... putoare
Şi-am dat înspre dânsul, că sta liniştit,
Cu furci şi cu greble, securi şi topoare.

M2 Dumescu Daria, Iași
EXTATICĂ
Mă iau palpitații prin somn cu temei;
Apare-asistenta și brusc m-a sedus,
Mă prinde-n ochiadă de jos până sus,
Oprindu-se-n irisul ochilor mei,
Ce-s rană-n priviri, iar o dulce-ncântare,
Săgeată în atriul stâng mi s-a dus.
Păream pescăruș, ce departe, în zare,
Din aripi dansam și pluteam spre apus.
................................................................
Dar, zorii de zi nemiloși au găsit
Un ins chinuit ce-nvățase să zboare
Taman când nevasta, cu nervi, l-a trezit
Din brațele unei femei visătoare.
M3 David Valentin, Orăștie
Pescărească
Zvârlit-am momeala în unde de lac,
Să prind pentru ciorbă, măcar un caras,
Mă-nchei la pufoaică, am țurțuri la nas,
Mă-njură de mamă, din stuf, un brotac.
Babușcă am prins, dar visez o balenă,
Aprind o țigară, cu ochii-s pe ceas,
Mă mușcă țânțarii sălbatic de venă.
Mai trag la măsea, din puținul a rămas.
Trecut-au trei ore, trag firul încet,
Cârligul e gol și cuprins sunt de jenă:
În el stă înfipt, sfidător, un bilet:
„Ești mult prea bătrân!” Iscălit- „O sirenă!”

POEZIA PARODIATĂ
„Exotică”
de Cincinat Pavelescu
Întinsu-mi-am arcul spre cer, cu temei,
Zburat-a săgeata, dar unde s-a dus
Nu ştiu, căci avântu-i a dus-o mai sus
Ca raza cea slabă a ochilor mei.
Zvârlit-am în aer o dulce cântare
Şi dânsa zburat-a. Dar unde s-a dus
Nu ştiu. Cine poate s-o prindă din zare?
O stea care pică şi-un cântec apus…
Târziu într-un paltin înfiptă-am găsit
Săgeata ce-n voie lăsat-am să zboare,
Şi cântecul dulce dormea liniştit
În sufletul unei femei visătoare.
Juriu: Cornel Ștefan Rodean
Lucian Perța
Grigore Cotul
Radu Păcurar
Mulțumiri și felicitări tuturor participanților!
Notă: Acolo unde autorul nu a pus motto, am inserat primul vers din
prima epigramă, respectiv din parodie.
Satiricon

