Concursul de Epigramă „GEORGE ZARAFU”, Ediţia I
În memoria Maestrului George Zarafu, dispărut recent dintre noi, de comun acord cu fiul său, dl.
Costin Zarafu şi soţia sa, d-na Florentina Zarafu, cu sprijinul Uniunii Epigramiştilor din România, am
decis să-mi onorez o promisiune făcută dumnealui pe patul de spital.
Lansăm un nou concurs de epigramă, pe care Maestrul George Zarafu a slujit-o cu atât
devotament, talent şi cu atâta dragoste.
Participanţii la concurs vor trebui să alcătuiască 2 (două) epigrame pe tema: „ZARAFI ŞI
CĂMĂTARI” şi 1 (una) la temă liberă, pentru departajare, în caz de egalitate.
Epigramele vor fi trimise până la data de 30 septembrie 2020, în două modalităţi:
1. Prin poştă, în sistem motto (epigramele, pe o coală de hârtie, una sub alta, semnată cu un moto - 3
exemplare, plus un pliculeţ mic, pe care este scris doar Motto-ul, iar înăuntru sunt datele de
identificare a concurentului: nume, prenume, adresă, nr telefon, e-mail), pe adresa: Laurenţiu
Ghiţă, Str. Drum Dealu Babii, Nr. 7-9, Sector 4, Bucureşti-041123;
2. Pe e-mail, la adresa: laurentiughita66@gmail.com un e-mail având titlul: „Epigrame concurs
George Zarafu 2020”, conţinând un ataşament cu epigramele, semnat doar cu motto-ul şi un alt
ataşament, denumit cu motto-ul, în care se dau datele concurentului: nume, prenume, adresă, nr.
telefon, e-mail.
Nu ştim deocamdată ce premii vom putea da şi când şi unde, dar sigur vom oferi cărţi ale
Maestrului şi ale altora, şi vom acorda diplome iar concursul va figura în calendarul oficial al UER. De
asemenea, dacă mijloacele ne vor permite, vom edita un volum-oglindă al concursului, cuprinzând
epigramele premiate şi o selecţie a celor mai bune epigrame primite, plus un „RESTITUTIO George
Zarafu”, cuprinzând materiale inedite, pe care Maestrul nu a apucat să le publice.
Detalii, informaţii şi clarificări: Laurenţiu GHIŢĂ, e-mail: laurentiughita66@gmail.com , tel: 0749771144.
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