Nr. 63, martie 2013

În acest număr, CaRigRaME – Maestrul
Mihai danielescu

l „Epigrama – zbenghi jucăuş, care
reflectă chipul nostru de o respirare”,
interviu cu Paula Romanescu;
l INTERVIURILE „EPIGRAMA“ –
george astaloş;
l NOMINALIZĂRILE la PREMIILE
U.E.R.;
l CLUBUL CLUBURILOR – Clubul
celor fără club;
l LECŢIA DE EPIGRAMĂ – dr. Elis
Râpeanu;
l ALTFEL – Eseu gheorghe leu;
l CRONICILE CONCURSURILOR şi
FESTIVALURILOR DE LA: Chişinău, Rm.
Vâlcea, Tg Jiu – Cănăvoiu;
l MEDALION: DAN_T, a.k.a. Dan
Prundoiu;
l Concursurile revistei;
l NOU: LOC DE DAT… CU CAP –
Dueluri, provocări;
l ZODIAC, Aniversări, IN MEMORIAM
etc.

Vasile larco

Deşi se-aştern, peste români, zăpadă
Şi dalbe flori – noi nu-l uităm defel.
Iar c-a fost mare, iată, ca dovadă,
Prea mulţi, nici astăzi nu încap de el!

Cu gândul la Mihai EMinEsCu

Marcus Valerius Martialis

DIN SUMAR>

Directori fondatori:
VIRGILIU SLĂVESCU – seria veche
MIRCEA TRIFU – seria nouă

Epigrama

Redactor-[ef> LAUREN}IU GHI}|

„Parcere personis, dicere de vitiis“

Director> GEORGE CORBU

PUBLICA}IE A UNIUNII EPIGRAMI{TILOR DIN ROM+NIA

Anul XXI – serie nou\
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COnCuRsuRilE REVisTEi:

Caseta redacţională
Redactor-şef adjunct: Ştefan-Cornel ROdEan
secretar de redacţie: george ZaRaFu
Corespondenţi activi: Toată suflarea epigramofilă. unii mai mult, alţii, mai puţin mult (!)

* În ziua Apocalipsei Mayaşe, 21 decembrie 2012, preşedintele UER şi redactorul-şef al EPIGRAMEI au
făcut o vizită protocolară caricaturistului albert Poch. Cu acest prilej, în semn de aleasă cinstire, maestrului i-a
fost înmânată „Diploma de Membru de Onoare al UER“, pentru susţinerea mişcării epigramatice contemporane
şi pentru excepţionala sa contribuţie la afirmarea graficii româneşti în context naţional şi internaţional.
* Joi, 21 decembrie 2012, a avut loc reuniunea de bilanţ a Cenaclului Epigramiştilor Bucureşteni CINCINAT
PAVELESCU, tradiţional eveniment găzduit de Universitatea Politehnică Bucureşti, cu sprijinul maestrului Corneliu
Berbente, profesor la respectiva instituţie de învăţământ superior.
* ECOU: Revista „FLACĂRA LUI ADRIAN PĂUNESCU“ a preluat în nr. 51 (573), 14–20 decembrie 2012,
p. 4–5, studiul d-lui George Corbu, intitulat: „ADRIAN PĂUNESCU ŞI EPIGRAMA“, apărut în revista EPIGRAMA,
nr. 58 şi 59 din 2012.
* EVENIMENT: După 13 ani de activitate intensă şi alţi 10 de colaborare efectivă, începând cu data de 14
ianuarie 2013, Marian şi Silvia POPESCU s-au retras din conducerea Cenaclului clujean SATIRICON, rămânând în
continuare simpli membri. Ca urmare, au avut loc noi alegeri, după cum urmează: preşedinţi de onoare: Ioan Pop şi
Marian Popescu; preşedinte: Eugen Albu, vicepreşedinte: Gavril Moisa, secretar literar: Petru-Ioan Gârda.
* SCRIITORII UMORIŞTI GĂLĂŢENI ÎN... DOLIU – După aproape 23 de ani, creatorii de umor scris
gălăţeni au rămas orfani. Noul patronat al Trustului de Presă „Dunărea de Jos“ a considerat că pagina umoristică
„Buzunar“ nu mai are loc în suplimentul săptămânal „Magazin“ al cotidianului gălăţean „Viaţa liberă“. Noi,
scriitorii de umor gălăţeni, suntem profund afectaţi de această măsură discriminatorie şi asigurăm trustul de presă
că iubim tot atât de mult literatura „serioasă“, care, chiar dacă în mică măsură, mai pătrunde în paginile
cotidianului local şi sperăm în revenirea asupra acestei decizii. (Constantin Cristian)
* Cenaclul de Satiră şi Umor „Ridendo“ Timişoara intenţionează să reediteze culegerea / antologia
„Studenți(me)a văzută de epigramiști“, apărută în 2003, îngrijită de Ionel Iacob-Bencei şi Ştefan Buzărnescu.
Sunteţi invitaţi ca, până la data de 15 martie 2013, să trimiteţi maximum 12 catrene (madrigaluri: studenţie,
dăscălime / Epigrame nelicenţioase) pe adresa: Ionel Iacob-Bencei, spl. N. Titulescu nr. 11, sc. A, ap. 28, cod
300158, Timişoara. Materialul va fi editat şi listat pe calculator sau dactilografiat la 1,5 rânduri, într-un singur
exemplar, pe o singură pagină A4 – pe două coloane. Se vor specifica numele şi prenumele autorului, adresa
completă, inclusiv codul poştal.

din agEndE

1. Compuneţi minim o epigramă pe rime date: splendoare / trist;
2. TOP E – Rugăm Cluburile, Cenaclurile sau Asocierile, să trimită câte 3 (trei) epigrame de autori
diferiţi, pe tema: „alimentaţie sănătoasă“. Pentru detalii, citiţi EDITORIALUL din nr. 62/2012;
3. Comentaţi (daţi replici) la epigrama: unui autentic înţelept // „Un autentic înţelept / E, fără
nici o îndoială, /Doar cel ce a rămas deştept... / Şi după ce-a trecut prin şcoală!“ (Sorin Pavel)
4. Compuneţi minim o epigramă la tema: Posteritate.

n

Pentru a evita aglomerarea căsuţelor poştale personale ale redactorilor revistei şi ştergerea accidentală,
odată cu nedoritele spamuri sau mesaje ciudate, rugăm ca materialele pentru revistă să se trimită pe
e-mail pe adresa: revistaepigrama@yahoo.com.
Rugăm, de asemenea, să nu încărcaţi e-mailul cu forwardări de mesaje umanitare, cereri de donaţii,
peisaje minunate, mesaje de retransmis, „Jos X, jos Y“ etc. În marea lor majoritate, acestea nu sunt
altceva decât atacuri la sistemele informatice şi putem pierde tot ce avem stocat.
Anunţăm, de asemenea, că am deschis şi un cont în care se pot face plăţi. Menţionaţi, atunci când
faceţi o plată: „PENTRU REVISTĂ“.
Titular: laurenţiu ghiţă,
IBAN: RO 34 PiRB 4213 0390 4200 2000, Piraeus Bank, Sucursala Giurgiului, Bucureşti.
În ceea ce priveşte poşta clasică, vă rugăm să trimiteţi toate materialele, corespondenţa etc., pe adresa:
Ştefan-Cornel Rodean, C.P. 712, O.P. 7 sibiu, jud. sibiu.
Dl. Rodean se va ocupa şi cu problemele de abonamente, plăţi şi distribuţie în teritoriu.
abonamentele pe anul 2013 rămân la acelaşi preţ ca în 2012.
Numărul următor al revistei va apărea la sfârşitul lunii mai – începutul lunii iunie 2013. Materialele
pentru revistă le aşteptăm până cel târziu vineri, 19 aprilie 2013. Ce soseşte după această dată riscă direct
retrogradarea în Marele Kosch! Încercăm să scoatem revista mai devreme, pentru a putea fi distribuită la
cluburi pentru prima şedinţă din lună, aşa că, rugăm un pic de zor la trimis materiale!
Rugăm, pe cât posibil, separaţi, pe foi distincte, epigramele pentru concursuri, cele sezoniere, cele
pentru TOP E etc. E greu de administrat o singură pagină în care sunt puse toate, grămadă!

n RugăMinTE

REDACT, IONALE
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Canoanele şi canonirile epigramei

EdiTORial
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Gheorghe Păun

conStataRE RESEmnată
Gândul e la mintea cloştii,
Dar îl spun în amănunt:
Dumnezeu iubeşte proştii,
Altfel n-ar prăsi câţi sunt!

Ştefan cazimir

UnUi contEmPoRan
O poză-a ta pe un perete
Orgoliu poate că denotă.
Mai nimerit ar fi, băiete,
S-apari, modest, pe o bancnotă!

mihai cimpoi

BăRBatUl GEnERoS
Cu forţe ce se fac utile
La ridicat pahare, halbe,
Toţi banii pentru negre zile
Îi risipeşte în nopţi albe…

Viorel cacoveanu

REalitatE
Viaţa noastră are
Astăzi alte rosturi:
Fraierii ştiu carte,
Proştii, bune... posturi.

Scurt [i cuprinz\tor

laurenţiu GHiŢă

numărul trecut al revistei EPiGRama s-a nimerit să găzduiască, în pagini diferite,
două articole care au avut un efect neaşteptat. Este vorba despre două opinii ale unor corifei
ai epigramei, legate de tehnica alcătuirii acesteia. Departe de noi gândul de a învrăjbi lumea
şi-aşa zbuciumată a epigramei româneşti, dar am acţionat în virtutea dictonului „audiatur
et altera pars“, lăsând libertatea de exprimare pentru două curente actuale şi aşteptând
reacţia breslei.
având în vedere câteva reproşuri, declarăm cu mâna pe buric că nu vom pune niciodată
pumnul în gură nimănui, cu atât mai puţin unor veterani şi valori confirmate ale genului, lăsând
să se audă o singură voce. Din polemică se naşte progresul.
atât venerabilul autor, cât şi titrata sa contraopinentă au dreptatea lor. Personal, ca
având şi noi dreptul la o opinie, alocăm un 5% în plus de partea rigorii şi a construcţiei
stricte a epigramei, cu respectarea întocmai a canoanelor. Pe de altă parte, dacă ne uităm la
multe epigrame ale clasicilor, după aceste criterii stricte, ele ar fi total nepublicabile, de fapt,
salvându-le numai semnătura.
În redacţia EPiGRama procedăm altfel. analizând o epigramă, întotdeauna, aplicăm
următorul algoritm: întâi, se aplică testul „Ei şi?“. Dacă epigrama naşte inevitabil întrebarea
„Ei şi?“, nu mai are rost să continuăm. Dacă trece acest test, purcedem la pasul al doilea:
analizăm poanta, subtilitatea, iDEEa. În lipsa zvâcului, a scăpăriciului, epigrama pierde din
calitate. abia în al treilea stadiu (evident, dacă nu sare grosolan în ochi de la prima citire),
analizăm prozodia, construcţia, pornind de la premiza că o epigramă slab construită, dar cu o
poantă deosebită, poate fi suportată sau, într-un final, corectată, pe când, dintr-o epigramă
proastă, oricât de bine ar fi construită, nu ai ce scoate.
Deci, stimaţi confraţi, puteţi face epigramele cum consideraţi că vi se potriveşte. o
epigramă trebuie să spună realmente ceva, dar să şi „gâdile în mod plăcut urechea“. iar, ca
să reziste criticii şi istoriei, trebuie să fie şi BUnă şi BinE conStRUită. atâta tot!

EPigRaMa
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inTERViu

EPigRaMa

1. Privind epigrama, consideraţi că avem de a face cu o simplă specie literară sau cu un gen
literar autonom?
Nu avem de ce să ne complicăm existenţa căutând ceea ce nu există – epigrama este un gen literar
specific care nici nu poate fi confundat cu altă formă de expresie şi nici nu poate fi considerat ca o „specie“.
Este pentru literatură ceea ce caricatura este pentru grafică sau pictură.
2. Epigrama este un gen prin excelenţă latin?
Cultura mea literară nu merge până a pătrunde în profunzime originile diferitelor expresii dar
personal îmi este imposibil să avansez ideea că ar fi un gen prin excelenţă latin. Epigrama este o proiecţie
literară universală ale cărei origini se pot găsi până şi în cele mai discrete idiomuri.
3. Epigrama ilustrează epoca pe care o redă sau în care se manifestă?
Epigrama, ca orice gen literar, ilustrează fie epoca pe care o redă, fie cea în care o manifestă. Dar
personal nu cred că are vreo importanţă natura spiritului pe care îl reprezintă, ci proprietatea ei de a exprima,

George Astaloş nu mai are nevoie de nicio prezentare. Şi totuşi... Dacă ar fi să-l creionăm pe maestru – bonomul,
generosul infatigabil şi membrul marcant al redutabilului şi aproape legendarului trio boem din care mai făceau parte
poeţii Tudor George (Ahoe) şi Tudor Pâcă –am spune că, la 17 ani, a fost campion naţional la atletism (3000 m), iar la
20 de ani juca rugby la CCA, scriitorul fiind de formaţie militară. Demisionează din armată cu gradul de căpitan (5 ani
vechime în grad), pentru a nu adera la PCR – adeziunea fiind obligatorie în corpul ofiţerilor superiori.
Scriitor român de origine germană, (von Schönborn), ajuns prin jocul sorţii şi al înzestrării excepţionale,
poet, dramaturg şi eseist francez de origine română, George Astaloş este autorul unei opere diverse ce-l recomandă
a fi la fel de preţuit prozator, teatrolog, traducător şi antologator de poezie românească, teoretician literar şi lingvist
(fiind unul dintre marii specialişti în limbajul argotic). Într-un cuvânt, scriitorul este ceea ce numim îndeobşte „un
caz“. Se numără, precum se ştie, printre cei mai cunoscuţi (adică jucaţi) dramaturgi români din toate timpurile, pe
scenele lumii, alături, poate, numai de Eugen Ionescu şi Caragiale. În exil, în Franţa fiind, din martie 1971, s-a aflat
în contact (direct şi/sau epistolar) cu personalităţi de prim rang ale literaturii contemporane, şi nu doar de origine
română: Samuel Beckett, E. M. Cioran, Eugene Ionesco, Mircea Eliade ş.a. Cu titlu de curiozitate, corespondenţa
primită de-a lungul timpului însumează peste 30.000 scrisori.
Argotismele i-au marcat nu doar biografia (refuzul editării DICŢIONARULUI DE ARGOU, la care trudise 18
ani de viaţă „la vârsta la care anii sunt lungi“, a dus la decizia sa de a lua calea exilului), ci şi întreaga creaţie, de la
poezie („PE MUCHIE DE ŞURIU. CÂNTURI DE OCNĂ“ – 1999) până la piesele sale de mare succes, a căror
enumerare ar ocupa spaţiul câtorva pagini. Dintre acestea, „CAVIAR, VODCĂ ŞI BYE-BYE“ (1996) va constitui unul
dintre succesele durabile ale teatrului românesc. Aşa cum scrie Marian Popa în inconturnabila sa „ISTORIE A
LITERATURII ROMÂNE DE AZI PE MÂINE“, acest „français d’origine roumaine (...), cu o rară tenacitate, îşi edifică
o imagine mondială“, ce l-a dus, în final, la o nominalizare şi, deci, situare deloc surprinzătoare, în vecinătatea Premiului
Nobel (în 2011). „Rebelul“ declinase anterior, în ţară, onorantul titlu de academician. Pentru cunoaşterea, fie şi sumară,
a împrejurărilor legate de acest act, amintim că, în anul 2002, a fost convocat de profesorul Nicolae Cajal, de la Academia
Română, împreună cu generalul prof. univ. Dumitru Constantin, autorul importantului volum „INTELIGENŢA
MATERIEI“, reeditată de curând, propunându-li-se accederea în înaltul for de ştiinţă şi cultură. A avut tăria de a refuza
intrarea în rândul „nemuritorilor“!
Opera sa este străbătută de umor şi autoironie, calităţi păstrate intacte în scrisul său în cele două limbi. Este,
aşadar, nu numai indicat să se pronunţe în cunoştiinţă de cauză, ci şi implicat profund în ceea ce s-ar putea numi
„tehnologia umorului“. Oferindu-i „ANTOLOGIA EPIGRAMEI ROMÂNEŞTI“, l-am convins, sperăm, la rândul nostru,
de faptul că argoul a fost exploatat, ca modalitate stilistică, şi de către epigramişti, prin doi creatori de vârf: Sorin Pavel
şi Giuseppe Navarra. Prilej pentru autor de a ne anunţa apariţia, în viitorul apropiat, a unui impresionant „LEXICON
DE ARGOU“, operă ce va reprezenta o realizare deosebită, remarcabilă nu doar în plan literar, dar şi în vizunea
lingvisticii limbii române. Fapt demn de menţionat: acest LEXICON de peste 1000 de pagini, a fost alcătuit de George
Astaloş din memorie, ignorând (aparent) micile dicţionare existente.
În sfârşit, între multele sale lucrări, o menţiune se cuvine antologiei „DERIÈRE LES BARREAUX. ANTHOLOGIE DE POÉSIE DES PRISSONIERS POLITIQUES ROUMAINS“ (2003), George Astaloş fiind, alături de Paula
Romanescu, cealaltă personalitate intervievată în numărul de faţă al revistei, cel ce a transpus în limba franceză din
poezia carcerală de la noi – capitol încă inedit în istoria literară, netratat pe măsura adevăratei lui valori şi semnificaţii
de către autorii sintezelor culturale din ultimul sfert de veac. Este locul în care umorul încetează să se manifeste şi în
care simpla invocare a formulei marxiste după care omenirea se desparte de trecut râzând ar fi o mostră crasă de cinism.

Interviu realizat de George Corbu

Epigrama sE dEfinEştE singur|,
prin calitatEa Ei poEtic|, ironic| sau dEvastatoarE

Gheorghe Astalo[>

4
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inTERViu

5

continuare în pag. 25

cu mijloacele care-i sunt personale, un fapt, un nărav, o atitudine
– şi plaja pe care o acoperă este extrem de vastă şi de bogată în
aluzii sau în reprezentări existenţiale.
4. cum aţi defini epigrama?
Epigrama nu are nevoie de o definiţie anume, pentru că
ea se defineşte singură, prin calitatea ei poetică, ironică sau
devastatoare.
5. consideraţi că există o filosofie a epigramei?
Nu consider că epigrama are o filosofie proprie, cum
nici poezia, nici proza, nici teatrul şi nici un alt gen literar, ca
eseul, nu au filosofia lor. Filosofia, dacă filosofie există, ea
trebuie vânată în substanţa reprezentării poetice a textului.
6. care ar fi, după dumneavoastră, secretul unei bune
epigrame?
Secretul, cred eu, ar fi poate calitatea epigramistului
de a pune în conflict comportamental personajele de care se
ocupă. Sigur că se pot cita o interminabilă serie de titluri, ca
epigrama cu nevasta patronului circului Krateil. Dar nu ăsta
este rostul genului? Adică să-şi pună personajele fie în
dificultate, fie să le proiecteze într-un spaţiu dominat de
humor. Nu cred că se poate defini secretul epigramei, pentru
că acest secret este tot atât de misterios ca numărul de
epigrame existente în universul umorului.
7. aţi fost tentat să scrieţi epigrame?
Mărturisesc că nu, pentru că nu mă simt capabil de o asemenea dimensiune de inteligenţă. Şi
nu este o cochetărie, ci pur şi simplu o realitate de care sunt conştient.
8. aţi fost ţinta unor epigrame?
Nu, nu am fost. Sau dacă oi fi fost, am fost ţinta propriilor mele divagaţii epigramatice al cărui
personaj central eram chiar eu. Dar nu îmi amintesc exact cât m-am autoflagelat epigramatic, dar sunt
sigur că am făcut-o şi chiar cu plăcere.
9. Posedaţi în bibliotecile dumneavoastră, volume, culegeri sau antologii de epigrame?
Ca să fiu sincer, trădând unul dintre gesturile mele de simpatie, volumul pe care îl aveam în
biblioteca din Bucureşti, o excelentă reprezentare grafico-literară, i l-am făcut cadou celui mai
profund epigramist al literaturii române – adică chiar scriitorului care a ticluit întrebările acestui
interviu: George Corbu.
10. Epigramistul trebuie să beneficieze de un statut nediscriminatoriu?
Absolut! De ce autorul unui alt gen literar poate beneficia (şi beneficiază) de un statut
nediscriminatoriu (cu toate că astăzi literatura poate fi discriminată fără rezerve)?
11. cunoaşteţi legături între epigrama românească şi cea universală?
Prin forţa lucrurilor, venim în contact cu epigramele altor literaturi, fără să ne propunem să
decorticăm genul în funcţie de originea scrierii. Ceea ce pot afirma este faptul că, de câte ori mi s-a întâmplat
să vin în contact cu genul profesat într-o altă limbă (dintre cele pe care le ştiu eu bineînţeles), m-am regalat
cum i se cuvine epigramei de anvergură.
12. Din 1990 există Uniunea Epigramiştilor în care sunt integrate 25 de nuclee de epigramişti.
E semnificativ pentru climatul literar actual?
Calitatea şi cantitatea unui gen literar sunt semnificative pentru climatul oricărui timp şi oricărui
spaţiu geografic. Epigrama nu face excepţie.
13. Există admiratori, dar şi detractori ai genului. Există argumente care să legitimeze
asemenea atitudini?
Există admiratori şi detractori pentru toate genurile şi pe orice meridian, indiferent de idiomul
profesat de autori.
14. au apărut două lucrări consacrate epigramei şi locul ei în literatura română. Vi se par
utile asemenea demersuri?
Aş spune că astea sunt demersurile clasice în tratarea oricărui gen literar. Nu văd de ce epigrama
ar face excepţie de la regula universal manifestată.

EPigRaMa
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COnCuRsului dE REPliCi
(COMEnTaRii) EPigRaMaTiCE
Epigrama comentată a fost:

Eugen albu

Gheorghe Bâlici

În faţa şefilor, o droaie,
Coloana mea, de mândru dac,
Cum ar putea să nu se-ndoaie,
Când e lipită de stomac?!...

VERTiCaliTaTE

Vasile larco

Anomalii sunt pe pământ,
Privind, descoperi adevărul:
Cât de semeţ stă plopu-n vânt,
Şi cât de-ncovoiat e mărul!

suB POVaRa ROdului

Eugen Deutsch

Grup comun de oase
Ce, făr’ de fasoane,
Nu se ţin băţoase,
Când se văd ciolane.

COlOana VERTEBRală (definiţie)

Nu fac atac la vreo persoană,
Dar, dacă-n biata Românie,
Conducătorii n-au coloană,
Riscăm s-ajungem colonie.

***

Evidenţiem mai jos un grupaj de epigrame
foarte bune, fiecare aspirantă potenţială
la titlu.

Văzând că acceptăm pomana
În locul muncii, de ruşine,
Brâncuşi ne-a ridicat coloana,
apoi s-a dus în ţări străine.

siMBOl

Coloana epigramelor bune a fost
luuuungă. aşa de lungă, că ne-a fost extrem
de greu să alegem vârful de coloană.
Până la urmă, soarta a decis în favoarea
d-lui PETRU-IOAN GÂRDA
din Cluj-napoca.

Victor Barbu

Locul ei e în spinare,
Însă viaţa ne arată
Că românul, ori n-o are,
Ori o ţine-ncovoiată.

EPigRaMa

În urma lor, încolonaţi: Emil Ianuş, Gheorghe
Bălăceanu, Nicolae Bunduri, Ştefan Al.-Saşa,
Viorica Găinariu, Eugen Ilişiu, Gavril Neciu,
Dan Căpruciu, Ioan Farcaş, Ioan Şiman, Ion
Micuţ, Grig M. Dobreanu, Ion Diviza, Nichi
Ursei, C. Părăian, Ioan Crăciun-Petrişan,
Dan_T, Petru Miloş, Florina Dinescu-Dinu.

Gheorghe Gh. Popescu

Dreapta, ca un fir de aţă,
Dac-o pui pe verticală,
Cel mai bine, ea te-nvaţă
Ce-i coloana vertebrală!

FăRă duBii

nicolae mihu

Azi ştie orice muritor,
Că ea se-ndoaie foarte-uşor,
Dar eticii susţin mereu,
Că îndreptatu-i foarte greu.

COlOana VERTEBRală la ROMâni

ionel iacob-Bencei

nOi, ROMânii...

În viaţa asta de cabală,
Cu trădători şi trepăduşi,
Avem „coloană vertebrală“:
E cea a marelui Brâncuşi!

mihai Haivas

Zvonuri şuieră prin ramuri
Despre-a voastră echitate:
Unii sunt aduşi de spate,
Dar mai mulţi, aduşi de… neamuri!

unOR angajaTORi CORuPţi

ioan Fârte

De mi-e permisă-o exprimare brută,
Coloana, pentru unii – s-a văzut –
E doar un şir de oase ce-i ajută
Să nu le cadă creieru-n şezut.

FunCţiE BiZaRă

COnCuRs

REZulTaTElE

COlOana VERTEBRală
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Mihai daniElEsCu – 80 ani

MiRCEa COnsTanda – 60 ani

Acum, când libertatea
M-a învăţat ce-i greul,
Dă-mi, Doamne, facultatea
Să fac şi eu liceul.

dorinţa unui şef

gEORgE TăTăRuŞ – 65 ani

Inegală, evident,
Viaţa e o comedie:
Unul „geme de talent“,
Altul „crapă de prostie“!

antagonică

niChi uRsEi – 65 ani

Că i-e frică de prea-Naltul
Şi că nu vrea să-ţi ia banul,
Nu te va convinge altul
Mai pefect ca şarlatanul!

atenţie!

EMil ianuŞ – 80 ani

Doamne, cât aş da-n valută,
Celui care îmi zâmbeşte
Şi, amabil, mă salută,
Ca să ştiu şi ce gândeşte!

unui coleg

aniVERsăRi
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alExandRu gECsE – 35 ani

E lung pământul, ba e lat,
Dar, când mă prinde ironia,
Mă-ntreb: Pe cine-am supărat
De m-am născut în România?!

destin

MihaEla KEREsTEly – nişte ani

Când se cam lungise vorba,
Şi-i scăzuse lui chenzina,
Soţul o ducea cu vorba,
Iar amantul... cu maşina.

Transportată

ghEORghE BâliCi – 50 ani

Nu sunt invidios din fire,
Dar şi aicea iau aminte:
Am vrut o lume să m-admire
Şi tot Cimpoi e înainte...

academicianului Mihai Cimpoi,
prefaţator al cărţilor mele

ValEnTin gROZa – 55 ani

Noi n-am ştiut să dăm prin site
Şi nu ne-am priceput a cerne,
Nici bolovanii din pepite,
Nici bolovanii din guverne.

Regrete târzii

3

de ziua lor...

Le ur\m
La mul]i ani!

Cum carnea s-a scumpit cumplit,
Şi-mi tai o parte din ficat,
Consider că-s îndreptăţit
Să mă consider achitat.

la chirurg

EPigRaMa
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grigore Chitul

Azi la birou, o-ntreagă tevatură :
Pe şeful meu l-au dat subit afară
Şi-am preluat deja, pe semnătură,
Dosarele şi… noua secretară!

PROMOVaRE

nicolae Căruceru

inTRaRE
În foruri, unii, tot mai des,
Îşi fac intrare pe din dos
Şi, cum prin vot nu s-au ales,
Le este dosul de folos.

gigi Burlacu-Pietreanul

unEi TinERE… dEZinhiBaTE
Te prostituezi în draci,
Dar, c-un sfat util te scap:
Faţă, chiar cu fundu’ faci,
Dacă-l foloseşti cu cap!

S-a văzut, sperăm, că politica noastră
este de a încuraja activitatea în cluburi şi
cenacluri, ca expresie a încrederii în
apartenenţa la o comunitate, unde se poate
învăţa şi îmbunătăţi permanent „arta“
epigramei. Nu trebuie însă a uita că mai
există puzderie de talente care nu au ştiut,
sau nu au aflat, sau nu au fost atrase
suficient de convingător în aceste forme de
organizare. Nu e un capăt de ţară, evident,
mulţi se simt mai bine alături de ei înşişi şi
doar atât. Dar au şi ei dreptul la exprimare
şi, atunci, le-am dedicat această tribună şi
lor, acelor din clubul celor fără club.
P.s. Suntem convinşi că lista este
incompletă. În plus, declararea neapartenenţei la vreun club s-a făcut pe răspunderea proprie a celor ce semnează mai jos.

CLUB

EPigRaMa

Emil ianuş

EPigRaMisTEi Vali slaVu
Nu că aş face pe grozavu’,
Dar premiul unu, doi şi trei
Eu vreau ca să le-mpart cu Slavu.
Cum care premii? Ale ei!

Tincuţa horonceanu-Bernevic

la BOTEZul dOMnului
sE sFinţEsC aPElE
Când e ger, de Bobotează,
Şi-un vin fiert ţi-ai cumpărat,
Îţi rămâne mintea trează,
Că şi vinu-i botezat!

Rodica hanu-Pavel

ah, TaxElE!
N-am motive să mă mir,
Nici să plâng ca păcăliţii,
Şi corupţii dau, azi, bir
...Cu fugiţii.

Maria-daniela goea

MOnOlOgul junElui săRaC
Aşa e viaţa... Ce poţi face?
Când ai veniturile mici,
Fetiţele cu vino-ncoace
Te cam reped cu „Fugi de-aici!“

george Ceauşu

Zice că e credincios,
Dar greşeşte românaşul
Când, în locul lui HRISTOS...
El aşteaptă iepuraşul.

***

CluBul CluBuRilOR

CLUBUL CELOR...
F|R|
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Vali slavu

VEŞniCului suBalTERn
Având o perspectivă sumbră,
A tot râvnit la promovare,
Sperând să nu rămână-n umbră
Şi a rămas cu ochii-n soare.

Florin Rotaru

Taxa PE ViCiul dE a TRăi
Vorbeau doi guvernanţi isteţi:
Românii au vreo şapte vieţi,
Dar au şi un defect – pe ei,
Nu au la fel de multe piei.

ioan Prodan

sOţiEi
M-a trezit cu vorbe crunte
Şi mi-a răscolit visarea,
De-am crezut că-s tot pe munte,
La cascada… Urlătoarea!

gheorghe gh. Popescu

diBăCiE
Dând perseverent cu clanţa,
Când umil, când ipocrit,
A recuperat distanţa
De la pâine la cuţit.

alexandru Oltean

RECunOŞTinţă
Azi de-ale gurii nu mai am,
Căci toată pensia s-a dus...
Şi-i mulţumesc lu’ Cel de Sus ,
Că-mi dete... mărul lui Adam!

Eugen ilişiu

ERETiC
Nebun ce spulberă cutume,
Ducând păcate grele-n spate
Şi despre care,-apoi, o lume
Constată că... avea dreptate!

dorel lazăr

unui ChElnER
El fiind un bun creştin,
Când noi tragem o agapă,
Nu ne face apa vin,
Dar ne face vinul apă.

Costel stancu

ÎnTRE VECini
Pentru prunul din răzor,
Am recurs la un topor
Şi, tot ciopârţind din greu,
Prunul a rămas al meu!

Viorel Vrânceanu

la BiROu
De ieri sunt pus pe trândăveală,
Flirtez pe net, scriu apostile,
Iar explicaţia-i banală:
Ţin locul şefului trei zile.

Vasile Vorobeţ

PuRiFiCaRE
Azi mi-arată Dumnezeu
Drumul drept spre cele sfinte:
Sclerozându-mă mereu,
Pierd câte-un duşman din minte.

TaBOR

Mitică soaţa îşi iubeşte
Şi-a promovat-o, cum se ştie,
Să poată face ce doreşte...
La dânsa în bucătărie.

***

ion Filimon

Viaţa
În acea-ncercare lungă
De-a ieşi cumva la mal,
Unii luptă să ajungă,
Pe când alţii-s duşi de val.

CluBul CluBuRilOR

CLUBUL CELOR...
F|R|
CLUB

EPigRaMa
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Petru-Ioan Gârda

Festivalul Na]ional de Epigram\ [i Fabul\
„Donici, cuib de ;n]elepciune“,Chi[in\u 2012

EVEniMEnT

EPigRaMa

alExandRu hanganu, gEORgE CORBu, VasilE
PlăCinTă, EFiM TaRlaPan, TEOdOR POPOViCi şi
solistei silVia gRigORE.

Menţiune 3: niCOlaE niCOlaE
nostalgii
Privesc atent al vieţii curs
Pe harta marelui vecin:
Ori ursu-i rus, ori rusul urs,
Că vrea Putin câte... puţin.
S-au mai acordat premii speciale şi diplome de
excelenţă: d-nei Elis RâPEanu; epigramiştilor:

Menţiune 2: niCOlaE BunduRi
la nistru
Despre graniţa de ţară,
Spun acuma, pus pe glume:
Asta nu-i o mărgioară...
Ci o margine de lume!

Cum s-a glumit pe seama faptului că festivalul a tot fost amânat, în speranţa că românii din dreapta vor sta
acasă, am scris un catren pe această temă, care a luat locul I la concursul ad-hoc: Eu nu vizez nici gloria, nici
banul, / Obişnuit sunt cu mizeria, / Dar am să vin la Festival, la anul, / De-ar fi să-l faceţi în Siberia!
Ca o concluzie, aş spune că românii moldoveni din republică sunt plini de umanitate, de talent şi sunt nişte
gazde excepţionale. Nicăieri la festivalurile de umor la care am participat nu am văzut sală de spectacole
arhiplină. Aici multă lume a stat în picioare. Mare bucurie am avut când o familie mi-a spus că mă cunoaşte de
acum doi ani. (Nu familia Diviza, măi băşcălioşilor!).
Şi n-am spus vorbe aiurea, dacă-mi aduc aminte că, în dimineaţa de vineri, la un McDonald’s, am rămas fără
căciulă. E clar că eram pe pământ românesc. Sau o fi fost american?
Râdem şi glumim, dar dacă sunteţi Români şi n-aţi fost în Moldova cea cu Chişinău, trebuie să mergeţi. Altfel
nu veţi înţelege niciodată cu adevărat istoria României!
Mulţumesc lui Ion Diviza pentru informaţiile furnizate şi lui laurenţiu Oraşanu pentru fotografii.

Premiul 1: EMil ianuŞ
lui mihai cimpoi, sosia lui n. iancu Furdui
Ei sunt identici amândoi,
Dar Iancu are un ATU
Căci el mai cântă din Cimpoi,
Pe când cimpoi din Iancu, NU!
Premiul 2: gEORgE PETROnE
Despre contenciosul moldavo-nistrean
Mi se pare-a fi sinistru
Că-n ale-nvrăjbirii valuri,
Ape tulburi nu-s în Nistru,
Ci pe cele două maluri.
Premiul 3. nu s-a acordat
Menţiune 1: COnsTanţa aPOsTOl
cimpoiul
Deşi este complicat
Şi mai greu de abordat,
Sunt destule dintre noi
Ce ar trage la... CIMPOI!

În perioada 7–9 decembrie 2012 s-a desfăşurat la Chişinău, cea de-a VIII-a
ediţie a Festivalului Naţional de Epigramă şi Fabulă „Donici, cuib de-nţelepciune“.
Directorul festivalului a fost cunoscutul scriitor, epigramist de mare talent, Gheorghe
Bâlici, implicat până peste cap în fiecare moment, ajutat cu aceeaşi dăruire de la fel
de talentaţii scriitorii umorişti Ion Diviza – director executiv şi Teodor Popovici,
chişinăuani cu toţii. Cu această ocazie, cei trei şi-au lansat cartea de epigrame „Umor
la puterea a treia“, despre care a vorbit în termeni elogioşi academicianul Mihai
Cimpoi, o personalitate care priveşte cu îngăduinţă spre umorişti, ba chiar comite
epigrame pline de substanţă. Şi apropo de academicieni, l-am cunoscut personal şi
pe Nicolae Dabija! Mulţumesc elegantului Ion Cuzuioc, a cărui prezenţă a fost ceva
mai discretă, din motive de sănătate.
Gheorghe Bâlici a spus cuvântul de bun venit, apoi a fost invitată d-na dr. Elis
Râpeanu care a ţinut un discurs doct şi sentimental în acelaşi timp despre epigramă,
despre umor, despre fraţi întru limbă şi simţire. Apoi, alternând grupuri de
epigramişti „de dincoace şi de dincolo“ cu artişti de dincolo, au urcat pe scenă: Emil
ianuş – Horodnic de Sus, Suceava, Petru-Ioan Gârda – Cluj Napoca, Vasile Plăcintă – Galaţi, Elis Râpeanu, Laurenţiu
Orăşanu – Bucureşti, Alexandru Hanganu – Brăila, Mihai Haivas, George Petrone, Vasile Vajoga – Iaşi şi gazdele:
Ion Diviza, Teodor Popovici, Loghin Martin Alexeev, Ion Cuzuioc, Alexandru Horaţiu Frişcu, Condrat Pleşca,
Grigore Puică, Gheorghe Bâlici, Mihai Cimpoi, Andrei Roşca, Valentin Portas, Titus Ştirbu – toţi din Chişinău, Efim
Tarlapan, Cluj-Napoca – Chişinău, Vlad Sărătilă – Sălcuţa, Căuşeni şi Grigore Drăgan – Nisporeni.
A cântat superb, cu suflet, pe versuri de Gheorghe Bâlici, cunoscuta solistă Silvia Grigore, la fel de frumoasă
şi de talentată ca acum doi ani, când ne încântase pe cei aflaţi acolo şi cantautorul Igor Grosu, un folkist talentat,
valoros şi ca instrumentist (chitară). Un talentat cântăreţ din frunză, Grigore Adam din Nisporeni, ne-a încântat
cu melodii populare româneşti iar o Ciocârlie dumnezeiască (dar şi alte cântece) a interpretat celebrul naist
Vasile Iovu, cetăţean de onoare al municipiului Chişinău.
S-au anunţat apoi şi s-au acordat premiile festivalului:
La secţiunea „Epigramă“ (temele au fost: „la nistru, la mărgioară“, „ciocoii vechi şi noi“, şi… „marele
cimpoi“), iată clasamentul:

10
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Oricât aş vrea să-nnobilez
Portretul soacrei, rea de gură,
Mai bine nu o mai pictez,
Că iese tot caricatură.

Premiul i – alEx. hanganu (Brăila):
OFUL PICTORULUI

Când viaţa-ntr-un partid nu-i grea,
Din asta poate să rezulte
Că unii membri tare-ar vrea
Să facă parte din mai multe...

Marele Premiu – ghEORghE BâliCi
(Chişinău):
RAIUL PE PĂMÂNT

Oraşul Râmnicu Vâlcea a găzduit, în zilele de
26–27 octombrie, cea de-a VII-a ediţie a Festivalului
Naţional de Satiră şi Umor „POVESTEA VORBEI“.
La reuşita festivalului, au pus umărul CJCPCT
Vâlcea, Primăria municipiului, Clubul Umoriştilor
Vâlceni şi Teatrul „Anton Pann“ din localitate.
Vineri, de la ora 17.00, la Sala Mare a
Teatrului „Anton Pann“, d-na Elena Stoica,
directoarea CJCPCT Vâlcea, a rostit cuvântul de
deschidere. Un cuvânt de salut a adresat şi
primarul municipiului Rm. Vâlcea, ing. Emilian
Frâncu. Poetul Nicolae Dragoş, preşedintele
juriului, a punctat câteva aspecte legate de lucrările
din concurs, evidenţiind numărul în creştere la
secţiunea fabulă, aproape 40. În total, au fost
trimise 97 de grupaje umoristice.
În continuare, spectatorii s-au amuzat copios
urmărind recitalul de epigrame al confraţilor noştri
sosiţi aici, perlele umoristice înşirate de umoristul
ananie gagniuc, precum şi un set de diapozitive
cu caricaturile talentatului Costel Pătrăşcan.
De la ora 19.00, am fost invitaţi în sala mică a
teatrului, unde am urmărit spectacolul «Pe scurt...
Caragiale», prezentat de tinerii actori ai Teatrului
„Anton Pann“.
La masa de seară, gustoasă şi bogată, a fost o
atmosferă foarte plăcută, cu muzică şi recitări de
texte umoristice, maestrul George Zarafu fiind în
mare vervă, ca de obicei.
A doua zi, după micul dejun, am purces la
Primăria Rm. Vâlcea, unde s-a desfăşurat festivitatea
de premiere a câştigătorilor desemnaţi de juriul
format din: scriitorii Nicolae Dragoş şi George
Zarafu, alături de Nichi Ursei, preşedintele Clubului
Umoriştilor Vâlceni care, la EPIGRAMĂ, au acordat
următoarele premii şi menţiuni:

ioan Toderaşcu

Râmnicu Vâlcea, ediţia 2012

„Povestea vorbei “,

Detest manelistul abraş,
Ce cade-ntr-a doinei ispită,
Zicându-i folclor de oraş,
Că umblă cu cioara vopsită.

NEPOTRIVIRE

Premiul ii – gh. ŞChiOP
(Porumbacu de jos):

11

Menţiuni: ionel iacob-Bencei (Timişoara),
Petre gigea-gorun (Craiova) şi ion Micuţ
(Râmnicu Vâlcea)
De asemenea, din partea Clubului Umoriştilor
Vâlceni au fost oferite premii speciale următorilor
confraţi: Ananie Gagniuc (Constanţa), Ion Busuioc
(Mizil), Gheorghe Grişcenco (Slatina) şi Nelu
Vasile (Turburea-Gorj).
Caricaturistul Costel Pătrăşcan a primit o
Diplomă de Excelenţă din partea Primăriei
Rm. Vâlcea.
A fost un festival foarte bine organizat, graţie
organizatorilor, în frunte cu inimosul şi
neobositul epigramist Nichi Ursei. Le mulţumim
din suflet pentru cele două zile minunate
petrecute pe meleagurile vâlcene şi le dorim
multă sănătate şi succes la ediţiile viitoare!

Să „văpsească“ nu prea ştie,
Dar nu asta e beleaua,
Dumnealui, chiar şi când scrie,
Parcă dă cu bidineaua.

UNUI ARTIST

Premiul iii – C. TudORaChE (Ploieşti):

EVEniMEnT

Festivalul
Naţional de Satiră şi Umor

EPigRaMa
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hOMO EPigRaMaTiCus

– EPigRaMiŞTi

alexandru gecse

Sunt mulţi acei ce folosesc
(Sau tehnic spus, gesticulează),
O mână,-atuncea când vorbesc...
Şi amândouă când votează.

În PaRlaMEnT

ion diviza

În guvern îţi vei permite,
Bani frumoşi s-aduni, nepoate,
Dar să-i faci pe căi cinstite,
Dacă altfel nu se poate.

sFaTul POliTiCianului

Constantin iuraşcu-Tataia

Deşi ni-i traiul cu nevoi,
Ar fi o jale, înţelegi,
Să scriem epigrame, noi
Cum fac parlamentarii legi.

PaRlaMEnTaRi

dEOsEBiRE

ion Moraru

Mortul ce se priveghează
De o lume taciturnă,
Nu se mai înmormântează
Fi’ndc-a preferat... o urnă!

unui alEgăTOR COnŞTiinCiOs

TEsTaMEnTul

dan Căpruciu

Păcăliţi am fost, abil,
Într-un mod vădit pervers:
Pentru noi, Întâi April
Fost-a când la urne-am mers.

Ziua PăCălElilOR

Eugen albu

Azi, candidează, în prostie,
Românii la parlamentare,
Că, prin politică, se ştie,
Tot prostul poate ajunge mare!

alEgERi 2012

EPigRaMa

ioan Şiman

În neaoşă farsă, ca piaţa,
Iubirea de ţară surprinde:
Bunicul erou şi-a dat viaţa,
Să aibă nepoţii... ce vinde!

uRMaŞilOR nEdEMni

dan norea

După-o proaspătă numire,
Este fenomenul care
Poartă greaua moştenire
De la fosta guvernare.

ECOnOMiE – dEFiniţiE

Eugen ilişiu

În Parlamentul României,
După alegeri, au intrat,
– O culme a democraţiei –- ,
Mai mulţi decât au candidat!

alEgERi BiZaRE

Mihai haivas

Despre-acest Guvern ,,cu moţ“
Nu am spus c-ar fi şi HOŢ,
Însă-i bine de-amintit:
Nici n-am spus c-ar fi CINSTIT!

aMBiguiTaTE

Florin grigoriu

Am ales, ca fiecare,
Pe cel bun, pe cel cu stare
Şi, de-atâta stare bună,
Mai că aş pleca în lună...

alEgERi 2012

Neam ales, am ales
de ne-am ales

12
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Neam ales,
am ales
de ne-am ales

Emil ianuş

Îţi mulţumim frumos acum,
Iubitule parlamentar,
Că mergi cu noi pe-acelaşi drum
(Păcat că sensul e contrar).

PaRlaMEnTaRului

Constantin Cristian

De vreo două săptămâni,
Gerul aspru şi rebel
A ucis mai mulţi români...
Dar, ce, parcă numai el?!

gERul a OMORâT Mulţi ROMâni

ioan Toderaşcu

Un paradox, de-ţi vine să te-nchini,
Ne-ndeamnă, azi, să facem ochii mari:
Cu cât la vot vom merge mai puţini,
Cu-atât vor fi mai mulţi parlamentari!

nicolae Topor

Parlamentul românesc
E ca zidul chinezesc:
E o făcătură bună...
Ce se vede şi din Lună.

PaRlaMEnTul MaMuT
dE la BuCuREŞTi

Ştefan al.-saşa

Votul nostru, pe ninsoare,
Cu speranţa renăscută,
Iar a generat derută
Şi făcurăm... treabă mare.

alEgERi 2012

nicuşor Constantinescu

Guvernu-i organismul care
De griji ne poartă, şi nevoi;
Cu-o mână dă, atunci când are
Şi ia, cu două, înapoi!

guVERnul

Constantin Tudorache

Au ajuns, cu luare-aminte,
Prin nestăvilit elan,
De la „Dinte pentru dinte“,
La... „Ciolan pentru ciolan“!

guVERnanţilOR nOŞTRi

hOMO EPigRaMaTiCus

CiudăţEniE ElECTORală

Costel stancu

O palmă puştiului i-a dat
Şi-n anii care au urmat,
Să fie cât mai explicit,
Nu a condus, a... mânărit!

PalMa lui BăsEsCu

geo Tasău

După lupte... după lege
(Cică... uninominală),
Dracu’ de-i mai înţelege:
N-au aleşii loc în sală.

duPă alEgERi

EPigRaMa
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Vali slavu

Festivalul naţional de umor „ion Cănăvoiu“ – Târgu-jiu

EVEniMEnT

EPigRaMa

Să iasă câteodată-un mare… bou!

Cu votu-n mână, un fior de frică
Îl simt în spate şi mă-ntreb din nou:
Cum poate dintr-o urnă-aşa de mică,

Paradox electoral

Stau ţăranii ca pe jar
Că-ntr-un an precum infernul,
Ploaia a căzut cam rar...
Mult mai rar decât guvernul.
Premiul al ii-lea: gRigORE ChiTul (Bistriţa)

Seceta din 2012

1. Premiul pentru carte de umor:
a.
Epigramă:
ghEORghE
ŞChiOP
–
„ŞCHIOPĂTĂRI VESELE“
b. Poezie umoristică: EugEn dEuTsCh –
„SEDUCĂTORUL DE MUZE“
c. Antologie: nElu VasilE şi EMil ianuŞ –
„ANTOLOGIE DE UMOR RURAL“
2. EPigRaMă:
Premiul i: niCOlaE BunduRi (Braşov)

Premiul i: FlORian aBEl (ialomiţa)
Premiul al ii-lea: PETROnEla-Vali slaVu
(aninoasa)
Premiul al iii-lea: dOREl Mihai gaFTOnEanu (iaşi).

3. FaBulă

Urmaş al dacilor semeţi,
Deştept, viteaz şi patriot,
Românul are şapte vieţi
...înscrise-n listele de vot!

alegeri fraudate

Premiul al iii-lea: george Petrone (iaşi)

În acest an, (N.R. – 2012), Şcoala Gimnazială
Nr. 4 Vulcan împlineşte 50 de ani de existenţă. Ştiam
că, în această toamnă, vom sărbători evenimentul şi mă
rugam să nu se suprapună cu vreun festival de umor.
Dorinţa mi-a fost îndeplinită. Nu s-a suprapus cu un
festival, ci… cu două! Am confirmat, însă, participarea
la Festivalul Naţional de Umor „Ion Cănăvoiu“, care
a început cu „SALONUL INTERNAŢIONAL DE
CARICATURĂ“, în care au fost cuprinse lucrări ale
unor autori din ţară şi de peste hotare, care au onorat
festivalul, de-a lungul celor două decenii. Apariţia
acestui album este o premieră în Gorj. La vernisaj, ca
de altfel, pe tot parcursul festivalului, caricaturistul Gogu Neagoe a realizat caricaturi doritorilor, mai ales…
doritoarelor. De câte ori se năpustea cineva pe scaunul proaspăt eliberat, exclama încântat: „Ce succes am la femei!“.
Seara s-a desfăşurat şedinţa Cenaclului „Columna“. A fost o întâlnire specială, care a avut ca scop
evocarea vieţii şi personalităţii scriitorului Ion Cănăvoiu. Cei care l-au cunoscut au relatat întâmplări pline de
haz. Şi pentru că ne aflam pe pământ gorjenesc, la finalul întâlnirii, doamna dr. Elis Râpeanu a amintit de cel
mai renumit gorjean, printr-un madrigal care a fost foarte apreciat: lui Brâncuşi: „Pe-acest gorjean ce s-a zidit
în mit, / Românii-l roagă astăzi să renască, / Să ţină dreaptă, înspre infinit, / Coloana vertebrală românească!“
Râzând, ne-am îndreptat spre autocarul care urma să ne ducă la Runcu, la festivitatea de premiere. Eu am avut
norocul să fiu premiată înainte de a urca în autocar, deoarece umoristul Petru Brumă mi-a înmânat mapa concursului
„Neliniştea Mării“, diploma şi trofeul (nişte delfini aduşi tocmai din China), primite de la Dan Norea care, la rândul
său, le primise de la organizatorul concursului, Aurel Lăzăroiu. Tot de la Constanţa, am primit (nu numai eu) o
ilustrată cu Cazinoul, realizată de caricaturistul Leonte Năstase. Ne-a fost înmânată împreună cu invitaţia de a merge
în vizită la Cazinou, deoarece intrarea e liberă: nu mai are nici uşi, nici ferestre! Tot atunci, Petru Brumă a povestit
că, ajungând la hotel, seara, a fost întrebat, la recepţie, cu cine preferă să stea în cameră: cu domnul Florian Abel sau
cu… domnul (!) Vali Slavu. Din motive doar de el ştiute, l-a ales pe Florian Abel…
La Runcu, la Căminul Cultural „Maria Apostol“ eram aşteptaţi de săteni, de reprezentanţii Primăriei şi de
copii îmbrăcaţi în costume populare. La Bibliotecă, ne aşteptau tradiţionalele castane fierte, boabe uriaşe de
porumb fiert, nuci şi vin. Copiii de la ansamblul folcloric „Maria Apostol“ au prezentat un scurt program artistic,
iar solistele Bianca Sârbu şi Bianca Ghiţă ne-au încântat cu piese din folclorul oltenesc.
Dl. Ion Cepoi a prezentat componenţa juriului naţional: dr. Elis Râpeanu (preşedinte), Cornel Udrea, Nicolae
Dragoş, Alexandru Păsărin, Mihai Sălcuţan, Ion Cepoi, Olimpia Bratu, Spiridon Popescu, Aurelian Iulius Şuţă,
Grigore Dobreanu, Ion Popescu Brădiceni şi Viorel Surdoiu (secretar). Cei aleşi au fost următorii:

14
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CaRusElul Cu EPigRaME

alexandru gecse

PuŞCa Şi CuREaua laTă
Când vesel mai trăgeam o duşcă,
Orice „felină“ cunoştea
Şi ce calibru am la puşcă,
Şi ce „calibru“ sub curea.

nicuşor Constantinescu

Beau, cânt şi cred că-s cineva,
Până mă-mbăt ca nătăfleţul,
Şi-aproape uit că, undeva,
Sunt aşteptat cu făcăleţul!

iMPRudEnţă

Constantin Cristian

Flinta lor nimic nu iartă,
Când, prin codru, gerul pişcă;
Încălziţi cu ţuică fiartă,
Trag în plin... în tot ce mişcă!

ÎMPuŞCaT la VânăTOaRE

Costel stancu

Să fiu sigur de succes,
I-am turnat paharul plin,
Că mi-i martor la proces
Şi-adevărul e în vin.
Vasile Manole

15

Se laudă la birt, fără temei,
C-a fost un Casanova toată viaţa.
Dă-i, Doamne, noaptea asta, cinci femei
...Şi tot atâtea soacre dimineaţa!

lEaC dE MahMuREală

Florin Rotaru

Când beau la birt de-mi uit şi casa,
Ea nu o ia ca handicap;
M-aşteaptă surâzând cu masa,
...Pe care mi-o trânteşte-n cap.

O sOţiE ÎnţElEgăTOaRE

Eugen Pop

La bar se-arată-ngânduraţi,
Beţivi, drogaţi şi psihopaţi,
Bolnavi de inimă, cirotici
În rest, normali, toţi... alcoolici !

insTanTanEu

MaRTORul „CinsTiT“

Eugen ilişiu

Cetăţeanul beţivan
Are-o logică ciudată:
Se îmbată că-i sărman
Şi-i sărman că se îmbată.

alCOOlO-lOgiCă

luchi Tenenhaus

Ce-i mult, nu-i niciodată bun,
Zice-un proverb şi îl ascult;
Şi alt dicton ce vi-l propun:
Ce-i bun, nu-i niciodată mult!

dEsPRE Vin

Corneliu Zeana

Berea asta cam ciudată,
La condus deloc riscantă,
Seamănă, de-i comparată,
Epigramei fără poantă.

BEREa FăRă alCOOl

Vasile larco

Nu-i vreme de admonestări
Și nici cusurul să-l înlături:
Când vine el pe trei cărări
Și ea mai calcă pe alături.

COinCidEnţă COnjugală

dan Căpruciu

„laCRiMa lui OVidiu“
În al vieţii lui registru,
Vinul plânge, întrucât
Are-un viitor sinistru
Imediat ce-l dai pe gât.

homo ...
epigramaticus

EPigRaMa
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CaRusElul Cu EPigRaME

Valer Ciceu

Când te gândeşti că altădată,
Pe căi de ape, după coduri,
Făceam, pe oră, zece noduri...
Iar azi, nici nodul la cravată!

BăTRânul MaRinaR

laurenţiu ghiţă

Două surori ce, din hain motiv,
Avut-au soartă crudă şi nedreaptă:
Căsătorită, una, c-un beţiv,
Iar alta, încă, făt-Frumos aşteaptă!

ţăRi suRORi

ROMânia Şi MOldOVa –

ion Moraru

Dorind ca sănătos să fiu,
Aşa cum medicul mă-ndrumă,
Servesc doar fructe la meniu
Şi, uite, c-am ajuns... legumă!

sFaTul MEdiCului: „COnsuMaţi
ZilniC FRuCTE Şi lEguME!“

ionel iacob-Bencei

Vorbească unii vrute şi nevrute,
Eu, cu lectura, repede sunt gata:
Citesc revista-n treizeci de minute.
(Şi două ore „buchisesc“ ERATA.)

PlăCERi TRiMEsTRialE

Corneliu ioan-iovuţa

Nevestica cea frumoasă,
Bărbăţelului, săracu’,
I-a jurat că-i credincioasă
Şi se roagă... să-l ia dracu’!

În POsT

liviu Kaiter

Dacă dragostea-i chimie,
Cum se-afirmă câteodată,
Sexu-ar trebui să fie
Fizică adevărată!

dRagOsTEa EsTE… ChiMiE?

EPigRaMa

Stau şi plâng sub cerul sfânt,
Legănându-se cu artă,
Pomul, că-i bătut de vânt,
Omul... că-i bătut de soartă!
Constantin Tudorache

„CE TE lEgEni“

sorin Olariu

Ne vin aviatori, puhoi,
Cu avioane, mii şi sute.
De-aceea, uite că şi noi
Îi ajutăm cu... paraşute!

BaZE aERiEnE naTO În ROMânia

ion Micuţ

Avem în ape fluoruri,
Petrol şi dâre de vopsea,
Fosfaţi, gunoaie, cianuri…
Dar plumbul încă ne lipsea!

ROVana PluMB EsTE
la MinisTERul MEdiului

ioan hodaş

Cei ce cred în datul sorţii,
Cei mai patrioţi, sunt morţii:
Cât de bine-ar fi „afară“,
N-ar pleca din mama-ţară.

PaTRiOţii dE aZi

Mircea Micle

Peste relele din ţară
A „căzut“ o primăvară,
Ce păcat că n-a căzut
Cel ce răul l-a făcut!

REgRET

Mihai haivas

Cum despre morţi, ştim, se cuvine
Ca să vorbim mereu de bine,
Propun, cu bârfe ca la piaţă,
Să-i facem praf cât sunt în viaţă!

PROPunERE Păgână

homo...
epigramaticus

16
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COnCuRs

dan_T

PEnsiOnaREa alEŞilOR
Tot mai mulţi parlamentari
Cer – punând chiar presiune –
Traiul de pensionari.
(Vor cazarea-n pensiune.)

liviu Kaiter

VisE
Stau comod la pensiune,
Cu bucate, vin Cotnari,
Cu femei, n-am tensiune...
...Vise de pensionari!...

nicolae Bunduri

PEnsiOnaRii, la PEnsiunE
Mâncat-au gratis, de minune,
Cu poftă, mulţi pensionari,
Căci au avut la Pensiune…
Un parastas de zile mari.

Eugen albu

Mi-au spus mai mulţi pensionari,
C-aproape-n orice pensiune,
Găseşti bucate foarte bune
…Când pensia ţi-e în dolari.

***

la două taloane de pensie în urmă, au
mai trimis cupoane:

REVElion la PEnSiUnE
meniul de la pensiune,
cu icre, whisky şi homari,
E modul elegant de-a spune
că nu primesc pensionari.

17

Încă mai aşteaptă poştaşul un grup
de tineri pensionari: Vasile Larco,
Florina Dinescu-DINU, Eugen Deutsch,
Eugen Ilişiu, Ioan Fărcaş, Ioan Lazăr,
Geo Tasău, Ioan Toderaşcu, Grig M.
Dobreanu, Nichi Ursei.

Emil ianuş

MiRaCOl ROMânEsC
Mai mulţi români pensionari
Se miră azi ca de-o minune,
Cum aţi făcut, dragi demnitari,
Din parlament o... pensiune!

ioan Prodan

PaRlaMEnTaRă
La Bucureşti, în sesiune,
O droaie de parlamentari
Beau şi mănâncă-n pensiune,
Cu bani de la pensionari!

ionel jecu

ClădiREa PaRlaMEnTului
Este ca o pensiune,
Unde-ai noştri demnitari,
Adunaţi în uniune,
Duc trai de pensionari.

ionel iacob-Bencei

Sub un zbir de zile mari,
Cimitiru-i o minune,
Unde mulţi pensionari
Merg ca la o PENSIUNE.

***

ion diviza

nEMulţuMiREa FEMEilOR
Sunt destui în pensiune,
Umorişti pensionari:
Poate au şi versuri bune,
Însă nu au poante tari!

ne-am retras la o pensiune unde, până ne-a venit
pensia, am tot pritocit, zi de vară până-n seară
şi, într-un final apoteotic, am decis că,
domnul I O A N F Â R T E ,
din Baia Mare, a reuşit să dea cel mai bine glas
esenţei:

(Rimele: pensiune, pensionari)

REZULTATELE CONCURSULUI
PE RIME DATE

EPigRaMa
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„EPIGRAMEI“

„ COABITARE “

Petru Miloş

Ne zăpăcesc de-un timp parlamentarii –
O fi real sau doar avem vedenii!? –
Vor să-mpărţim puterea cu maghiarii,
Şi opoziţia cu Ungurenii.

COaBiTaRE

Petru ioan gârda

După-alegeri generale,
Noi, partidele, unite,
Vom urma aceeaşi cale
...Dar în sensuri diferite.

În inTEREs naţiOnal

nicolae Căruceru

Multe glume se pot spune,
Şi mai proaste, şi mai bune,
Dar coabitarea-i, poate,
Cea mai tare dintre toate.

snOaVE la VâRF

nicolae Bunduri

Pentru o distinsă doamnă,
A coabita înseamnă,
Să trăieşti senzaţii tari…
Cu mai mulţi colocatari.

a COaBiTa... la BlOC

la grămadă, vor coabita şi finaliştii
următori:

Pe soare ori pe vreme rea,
Când bunăstarea ţi-este-n pană,
Coabitarea cea mai grea
E-n trup, cu propria-ţi persoană...

„dE RERuM naTuRa“

Eugen deutsch

Tipi ce, cu emfază,
Dar lipsiţi de har,
Iar interpretează:
„Doi pe-un balansoar“!

TEaTRu aBsuRd

EPigRaMa

Emil Ianuş, Ştefan Al.-Saşa, Nicolae Topor,
Eugen Albu, Vasile Mureşan, Eugen Pop, Ioan
Şiman, Vasile Ţincaş, Toader Buhăescu, Dan_T,
Ion Diviza, Dan Teodor Dănilă, Ionel IacobBencei, Ioan Prodan, Nicolae Mihu, Eugen
Ilişiu, Dan Căpruciu, Mihai Danielescu.

nu au semnat pactul de coabitare
cârcotaşii:

gavril neciu

Faptele ne demonstrează
Că, deşi-şi zâmbesc formal,
Sunt cu vigilenţa trează
...Şi cu mâna pe pumnal!

COaBiTaREa BăsEsCu – POnTa

nichi ursei

Eu mi-am zis, văzând alaiul
Şi-amalgamul de idei:
Nu coabitarea-i baiul,
Ci doar trăinicia ei!

Când aM VăZuT usl-ul

ioan Toderaşcu

Aşa cum vede orişicine,
De-o vreme, nu mai sar scântei,
Coabitând la fel de bine
Ca nora şi cu soacra ei!...

RElaţia PREMiER-PREŞEdinTE

Constantin iuraşcu-Tataia

Coabitarea e – se ştie
Şi garantez că nu vă mint –
Conceptul de căsătorie
De după nunta de argint.

***

Romulus Filip

Cât timp capra din vecini
Teafără-i şi nu mai moare,
Noi, ca nişte buni creştini,
Vom trăi-n coabitare.

COaBiTaRE ÎnTRE VECini

COnCuRs

Coabitează ei Ponta cu Băse, d-apoi noi,
cu atâtea epigrame bune şi la obiect!
aşa că ieşim la TV şi anunţăm
câştigătorul, în persoana unei doamne:
FlORina dinEsCu-dinu,
din Ploieşti:

Tema:

Rezultatele concursului

18
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hydE PaRK

RăSPUnS (co)
La întrebarea ta, fireşte,
Eu îţi răspund afirmativ.
Dar, cum planeta se grăbeşte,
Se sare peste-aperitiv…

nEduMERiRE (Vl)
Dreptate ai, e-adevărat,
Dar vreau să-ntreb, precum naivul:
Fiind cu o femeie-n pat,
Sărutul nu-i aperitivul?

PăREREa mEa (co)
Cum Universul întrupat
E doar cu versuri, flori în pat,
Vin şi săruturi, eu susţin
Că sigur este prea puţin.

FEMEii (Vl)
Chiar Universul e mai greu
Să-l dăruiesc, dar gândul meu
E să-i ofer un pat cu flori
Şi câte un sărut în zori!

REmaRcă (co)
Nu-i prea puţin, spun răspicat;
I-ai închinat femeii versul,
I-ai dat vin, flori, dar Universul,
Să-l dărui tot, n-ai încercat!

PREţuiRE (Vl)
I-aş dedica femeii versul,
Aş umple cupele cu vin,
I-aş dărui şi Universul...
Dar frică mi-e că-i prea puţin!

duEl:
VasilE laRCO – CăTălina
ORŞiVsChi

19

nicolae Bunduri

Hanganu este – după mine –
Pe vechiul nostru plai român,
Un tinerel ce scrie bine…
La umbra părului bătrân.

PROVOCăRi
al. hanganu, OMul
Cu POdOaBă… CaPilaRă

GUStURilE BăRBaŢiloR
nU SE DEoSEBESc (co)
Bărbatul, cert, fiind mai pofticios,
Nu se abţine; nu poţi să-i impui,
Atunci când e meniul delicios,
Şi poale-n brâu şi picioruş de pui.

gusTul FEMEilOR diFERă (Vl)
Femeile-s pretenţioase,
Doresc mereu delicatese,
Iar cele care-s pofticioase
Ajung şi pe la alte mese.

BăRBaŢii (co)
Întâi, culeg cireşe, făr’ efort.
Când nu mai pot, cotrobăie-n arhive
Şi răsfoiesc reţetele de tort,
Dar se îndoapă cu aperitive.

nERăBdaRE (Vl)
Bărbaţii toţi, cu un motiv Şi, când afirm, am un suport,
Renunţă la aperitiv,
Căci vor „cireaşa de pe tort“.

aşa cum spune şi supratitlul, această pagină va găzdui de-acum
încolo dueluri, chemări la duel, răspunsuri etc. Toate, făcute cu.. cap,
fără jigniri sau atacuri sub centură. ia să vedem, suntem în stare să
reînviem marile „bătălii“ spirituale?

loc de dat cu... cap

EPigRaMa
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Interviu realizat de George Corbu

Epigrama –zbenghi juc\u[
care reflect\ chipul nostru de o respirare

inTERViu

EPigRaMa

– V-aş ruga, stimată colegă, să apreciaţi dacă, în cazul epigramei, avem de-a face cu o simplă specie
literară (sau a ironiei), ori cu un gen literar autonom?
Când Juvenal (60–140), poetul latin, va fi scris usturătoarele sale 16 satire, ironia, ca un tăiş de brici
mângâind cu duioşie „moravurile preaputernicilor stăpâni ai lumii“, ei, da! Şi pe atunci se credeau unii stăpâni
ai planetei acesteia dulci „ca o portocală“ şi, ca viaţa de... albastră, cum zicea un contemporan de-al nostru
pentru care culorile tindeau toate spre „roşu“, deşi el încerca să ne asigure că „vorbele nu mint“, Paul Eluard
(1895–1952) cu sediul în Cetatea Eternă, va fi scăpărat sub ascuţişul inteligenţei.
Înscrisă sub legea „non multa sed multum“, epigrama – gen literar care nu prea ascultă de legi, a traversat
evii cu sprinteneala pe care i-a asigurat-o gândul omenesc mereu de veghe la frontierele apelor stătute ale negândului şi, chiar dacă pare o infimă scânteie în vatra lumilor cugetătoare, poate avea sclipici de diamant. La
fel de adevărat este că-n amintita vatră sunt şi munţi de cenuşă.
– Câteva cuvinte despre aria de răspândire a epigramei. Este ea un gen prin excelenţă latin?
Dacă latinii i-au ales numele – epigrama –, se cuvine să le recunoaştem calitatea de părinţi spirituali şi,
să admitem că-n neastâmpărul lor de cuceritori, vor fi purtat prin ţările călcate şi lapidaritatea zicerilor botezate
(da, începuse botezul să statornicească lumina Cuvântului–Iubire!) în spirit. Mă mir doar cum se face că nu
iudeii (care au dat omenirii Cartea Cărţilor) să fie cei dintâi epigramişti.

Scriitoarea Paula Romanescu este una dintre eminentele personalităţi feminine
ale scrisului românesc. Poetă de limbă română şi franceză, redutabilă traducătoare din
şi, mai ales, în limba franceză, eseistă, cronicar plastic, publicistă şi aforistă, este
înregistrată în istoriile literare la locul cuvenit unor fruntaşi în genurile publiciste şi
speciile literare pe care le-a cultivat dintr-o vocaţie manifestă. Prin transpunerea în franţuzeşte a baladelor populare
meşterul manole şi mioriţa, dar şi dând un nou veşmânt unor poeme de Eminescu, Arghezi, Bacovia şi Blaga sau
unor piese de I.L. Caragiale, Paula Romanescu s-a afirmat deopotrivă ca o practicantă de succes în limba română
a poeziei în formă fixă (catren, rondel, sonet, poeme într-un vers, distihuri, haiku, tanka). Universul poetic francofon
– antologie în trei volume(1995) şi Flori rare de poezie franceză (1993) sunt doar două dintre exemplele de servire
superioară a mişcării ce se revendică de la scopurile şi misiunea francofoniei în România. A fost, de altfel, preşedinta
Secţiei de Studii Literare şi Traduceri în cadrul Ligii de Cooperare Culturală şi Ştiinţifică România-Franţa, autoare
a imnului Francofoniei (poem premiat în Franţa în 1993), pus pe muzică de Laurenţiu Profeta. A tradus, cu egală
dăruire şi dintr-un spirit de solidaritate colegială, volumele unor remarcabili poeţi contemporani (pe când şi ale unor
epigramişti?): Radu Cârneci, Ion Horea, Ioan Ţepelea, Spiridon Popescu şi ale multor alţi confraţi de breaslă.
Între marile izbânzi ale activităţii sale multiple de traducătoare în limba franceză se cuvin menţionate cele
două ediţii de poezie din închisori: Poésie enchaînée, poèmes des prisonniers politiques roumains (Ed. Spicon,
1999) şi Unde sunt cei care nu mai sunt / où sont-ils ceux qui n’existent plus? (Ed. Betta, 2012), ediţie nouă în
care figurează 89 de autori (faţă de 36 cuprinşi în prima ediţie), printre aceştia figurând şi opt epigramişti-poeţi:
Andrei Ciurunga, Ghiocel Constantinescu, Constantin Aurel Dragodan, Mircea Ionescu-Quintus, Tudor Măinescu,
Gheorghe Penciu, Vasile Tacu şi Gabriel Ţepelea.
Dintre scriitorii din a căror creaţie a tradus cu predilecţie şi, aş zice, compact, amintim pe Guillaume
Apollinaire, Charles Mauras, Paul Verlaine, Louise Labé şi Omar Khayyam.
Apariţiile sale publice, nu puţine, se desfăşoară după un ritual transformat de fosta profesoară de limba
franceză în ceremonial: zeci de poeme sunt recitate în original sau în propria-i tălmăcire – în cenacluri, şezători
literare sau la radio –, cu o sensibilitate, melodicitate şi impecabilă dicţie cvasiactoricească, de natură a contribui
la crearea climatului de receptare a mesajului poetic genuin a cărui purtătoare privilegiată devine.
Deşi convinsă că „în orice zbor căderea pândeşte răbdătoare“, cele 50 de cărţi ce-i poartă semnătura se
constituie, pe drept cuvânt, într-o adevărată operă. Dar scriitoarea Paula Romanescu rămâne deschisă abordării
a noi specii şi genuri literare. Astfel s-a produs apropierea sa de epigramă, numele său putând fi întâlnit în coloanele
publicaţiei noastre, dovadă că nimic din ceea ce este literar nu i-a rămas străin. Prin prezenţa în revista „Epigrama“,
domnia sa se alătură celorlalte distinse doamne care ne-au onorat, de-a lungul anilor, cu prestigioasa lor colaborare,
sub formă de interviuri şi nu numai: Sultana Craia, Madeleine Davidsohn, Dorina Grăsoiu, Daniela Olguţa
Iordache, Elis Râpeanu şi Tatiana Slama-Cazacu. Numărul mai mic al acestora faţă de epigramiştii-bărbaţi nu
trebuie să conducă, în niciun caz, la ideea de discriminare. Doamnele ce fac parte din elita literelor române sunt
binevenite în confreria noastră, cu condiţia ca şi domniile lor să dorească acest lucru.
Primim, aşadar, cu bucurie şi mulţumire, ca pe un mărţişor oferit bărbaţilor (după moda moldovenească),
eseul literar al doamnei Paula Romanescu – o argeşeancă plecată din Ţuţuleştii de Argeş în zorii tinereţii, spre a
se împlini în lumea Cuvântului în Bucureştii noştri cei de toate cărările devenirii.
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continuare în pag. 35

Se pare că prin Galia va fi prins cel mai bine rădăcini genul literar amintit. De la creaţia satirică de 8–10
versuri, s-a ajuns, prin secolele XIV-XV, la forma de patru versuri şi două rime – înveliş al unui miez de gând
mustind de fină ironie. Că se adresa unor minţi şlefuite, iluminându-le prin surâs, este de la sine înţeles. Când
ajungea însă la minţile obtuze, acestea se înveninau pricepând şi nepricepând rostul zicerii scânteietoare. Cei
mai inţelepţi trimiteau săgeata care-i viza spre cei care-o lansau cu-aceeaşi îndemânare a spiritului,
înnobilându-l. În Dacia străbunilor noştri, proverbele şi zicătorile vor fi tălmăcit cel mai bine acel „castigat
ridendo mores“ al trufaşilor invadatori. „Cine cere nu piere / dar nici nume bun nu are“... Poate de asta
toţi invadatorii care ne-au tot călcat pământul „câtă frunză, câtă iarbă“, nu s-au mai ostenit să ceară ci,
întărindu-şi numele ne-bun, şi-au luat singuri cât au (n-au) putut duce pe şeaua calului, în carele pântecoase, în vagoane, în vapoare, în avioane, în vârful stiloului meşter la înscrisuri bancare – alt soi de epigramă
dintr-un joc de homo homini nu mai este deloc un biet lupus, ci o haită de fiare fără chip şi nume.
– Epigrama este (sau poate fi) o oglindă a epocii istorice pe care o redă şi în care se manifestă. Este
mult, este puţin?
Desigur, oglindă a unei epoci este epigrama! Altfel „glasul“ ei n-ar fi decât un strigăt în pustiu, o „vânare de
vânt“ într-o junglă de patimi, în care cuvântul nu şi-a aflat nici loc, nici sens. Răspândirea ei în timp (în timpul cu
care s-a nimerit să fim contemporani) înseamnă trezire a conştiinţei şi armă împotriva imposturii este. E mult, prin
urmare, e foarte mult! Dacă însă o face stângaci, cu vorbe sărace de sens, mai bine s-o facă poetul firav, fiindcă
nicicând „învelişul“ de rime nu va ţine loc de sâmbure amar de adevăr, aşa cum „o frunză veştedă nu-ţi dă cuvânt
să zici că-i toamnă...“ Ar fi puţin, mult prea puţin!
– Cum aţi defini dumneavoastră epigrama?
Scânteie care aprinde rugul minţii, străluminând-o cu vreascuri de împrumut.
– Consideraţi că există o filosofie (logică) a epigramei?
În mod normal, orice filosofie trebuie să aibă o logică. Epigrama este o logică fără de care gândirea
omenească i-ar ordona zadarnic inimii să devină raţională. Inima trebuie să zburde raţionând şi să aleagă din
amarul tot al raţiunii mierea surâsului purificator, hohotul de râs pe care tot arsenalul lumilor nu va fi vreodată
în stare să-l stingă.
– Care ar fi, după domnia voastră, secretul unei bune epigrame?
Cei care sunt îmboldiţi să abordeze genul epigramatic se cuvine să fie cât de cât în graţiile înţelepciunii.
Bunul simţ trebuie să le rămână pe-aproape, inteligenţa să nu le fie rudă deloc frecventată, vorba lungă şi
deşirată să le rămână străină, vulgaritatea complet neluată în seamă, banalul de asemenea. Secretul unei bune
epigrame nu se dezvăluie decât prin validarea pe care timpul o asigură măruntei bijuterii de spirit (când o
asigură!). Altfel, „secretul“ rămâne cel mai adesea nedezlegat sau, mai precis, împotmolit în cuvinte ce din
coadă ţin să sune, vai!, de-a pururi spart... Secretul epigramei? Dragă cititorule, dacă îl vei afla cumva, sigur
îl vei recunoaşte uşor. E înveşmântat în straie de lumină ce nu se pot vedea decât cu sufletul. În ape de răcoare
limpezitoare de gând. E un diamant de spirit al cărui tăiş se dovedeşte necruţător pentru „bubele, mucegaiul
şi noroaiele“ lumii de patimi şi scăpărător pe amnarul inteligenţei omeneşti.
– aţi fost tentată să scrieţi epigrame? În caz afirmativ, vă rog să transcrieţi pentru cititorii revistei
noastre unele dintre acestea.
Tentaţia, bat-o vina, m-a curtat şi pe mine. Rezultatul? Apreciaţi singur: „Paula Romanescu? / E mare
poetă şi... traducătoare. / Ce m-ar mai traduce / Însă nu mă are“ (Lui Titus Andrei, autorul catrenului
reprodus: „Simple şi biet nemuritor, / Eu te-aş traduce că nu-i bai / Să vezi şi tu cât de uşor / Poţi fi, când
operă tot n-ai.“; „Mulţi poeţi cuprinşi de morbul / Epigramei, scriu de zor. / Şi scriu bine,-ntreba-i Corbul?
/ Zise Corbu: Nevermore! (Lui G.Corbu, preşedinte U.E.R.); „În viaţa veşnic trecătoare, / Când vremea bate
a târziu, / Că vinu-i bun toţi barzii ştiu, / Doar Corbu-i beat de-apus de soare“! (Aceluiaşi, ca autor al
volumului „Am băut apus de soare“); „Aici zace-o muză care / A slujit sub şapte barzi / Dar căzu la o
lansare / Sub greul prozelor de azi“ (Epitaf unei muze din câmpul literar); „Piranda, puradeii, întreg natul
/ Aşteaptă înfrigurat / Sosirea lui Ulise (altul!) / Plecat în târg la plagiat“ (Vremea doctoratelor).
– atitudinea dumneavoastră faţă de epigramă are o motivaţie anume? aţi fost ţinta unor epigrame?
acestea v-au produs neplăceri sau inamiciţii?
Când în epigramă devii ţintă, e semn bun. Vulnerabilitatea ta este evidentă. Dacă te simţi rănit, nu-i vina
epigramei. Blagosloveşte-l pe cel care ţi-a aruncat săgeata şi amuză-te, chiar dacă înţepătura arde. Încoardă-ţi
arcul ironiei şi trimite-i înapoi „mesajul“ de răspuns. Dacă rezultatul va fi un general hohot de râs, victorie!
Spiritul a învins. De nu... Vezi unde e vina ta şi nu mai încerca să dobori cu praştia luceferi, dacă aceştia vor
fi trecut cumva prin noaptea gândului tău.
Să mă supăr dacă mă ţinteşte şi pe mine epigrama?! Adică să admit că mi-e gândul opac?
Să se fi supărat careva dintre cei atinşi de catifeaua ironiei mele? Cum să cred că inteligenţa lor n-ar fi
decât lustru-spoială pe un bob de lut?
– Posedaţi în bibliotecă volume, culegeri şi antologii de epigrame? le consultaţi cu folos?
În bibliotecile noastre (o, Doamne, cât încă mai sunt în vremea asta grăbită foarte în comunicare, când
neînţelesul creşte nemăsurat!) trebuie să existe volume de autor, culegeri sau antologii de epigrame, ca tot
atâtea ferestre spre oazele de prospeţime a gândului rătăcind prin deşertul din care zâmbetul va fi fost exilat.
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Eugen deutsch

lui niCOlaE BunduRi la VOluMul
„Secretele unui gură-spartă“
De ce-i cu gura spartă?
S-au ofuscat „cuminţii“
Şi-ntr-un duel (ori ceartă?)
I-au sfărâmat toţi dinţii.

Eugen deutsch

lui VasilE laRCO, la VOluMul
„circul fără cupolă“.
Cu pana sa niţel frivolă
El i-a tentat pe cititori,
Da-n circul fără de cupolă
Nu-s nici artişti, nici spectatori.

Eugen deutsch

MaEsTRului niCOMah, duPă lECTuRaREa „Protocoalelor… epigramei…“
(nR. 62/2012).
(aşa să fie?)
Înţeleptu-i protocol,
Ce îndeamnă făr’ de-ocol,
„Nu mizaţi pe prozodie!“,
Demonstrează cam cum scrie!

Eugen deutsch

„Duelul sutei de sonete“.
Duelul sutei de sonete,
Dintr-un volum marcat de har,
Nu sugerează căi concrete
De a ajunge CENTENAR!

duPă
aPa Riţia VOluMului dE REFERinţă

MaEsTRului gEORgE CORBu,

Ţăranul nu prea bate câmpii,
Căci el e sănătos, nu şui,
Dar, când îl enervează tâmpii,
Să te fereşti din calea lui!
Emil ianuş

EPigRaMa

Petru ioan gârda

„cu muza la taifas“ dE FlORina
dinEsCu
La taclale, împreună,
Cum femeilor le place,
Ea vorbește câte-n lună,
Muza, mai degrabă, tace...

gheorghe Bălăceanu

REPliCă dOMnului PETRu iOan gâRda
la „ ÎnţEPăTuRa “ din nR . TRECuT la
VOluMul MEu : „Umor pe strada lui
Păstorel“
Ai constatat – şi nu e de paradă,
Remarca ce, convins, acum o predici –
Ce simplu-i să observi, mergând pe stradă,
Că în umor atât de des... te-mpiedici!

Vasile larco

EPigRaMisTului Mihai haiVas, CaRE
FaCE REFERiRE la CaRTEa MEa :
„circul fără cupolă“
Dreptate ai, dar mi se pare,
Că-i bine să ți-o spun în față:
Cupolă, circul, știu că n-are,
Dar are figuranți, ca-n viață!

Vasile larco

EPigRaMisTului CORnEliu-iOan
iOVuţa, auTORul CăRţii: „Prostia
împachetată“
Împachetând prostia, fapt ilar,
Un ghinion ți-a dat târcoale,
Menționând și la destinatar,
Adresa clară-a dumitale!

Vasile larco

rânduri“.
Viața, ca un amfiteatru,
De-o privesc, îmi vin noi gânduri:
„Gorjul“ e în patru… rânduri,
Dar pe ultimele patru!

EPigRaMisTului MaRian dOBREanu,
auTORul CăRţii: „Gorjul în patru…

COlţul sPadasinilOR

REPliCă lui niCOlaE Mihu, la
EPigRaMa dEdiCaTă „antologiei de
umor rural“, din nR. 62, Pag. 22.
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Dan_T

ManElisTul la d.n.a.
La Parchet, un comisar
Îl bătu uşor pe umăr:
– Numărul de la dosar?
– Fără număr, fără număr...

BăRBaţii Şi CRiZa
E criza asta o năpastă
Ce naşte o anomalie,
Căci fiecare vrea NEVASTĂ
Dar nimeni nu mai vrea S-O ŢIE!

Reacţia-i normală,
Atunci când eşti pe val:
Vii iute-n capitală,
Să-ţi faci un capital!

CiRCuMsTanţă aTEnuanTă
Când vin acasă „obosit“,
Soţia mea, făcând o dramă:
„Te bag... de unde ai ieşit!“
Şi uite-aşa ajung în... cramă.

E-un fel de otreapă
Ce-absoarbe avid:
De intri la apă,
Te zvântă rapid!

aVOCaTul – dEFiniţiE

23

unui lidER POliTiC

din agEnda

În dragoste tu n-ai măsură –
Îl dojeneşte curtezana –
Vecine, eu ţi-am dat o gură,
Dar tu vrei... toată damigeana!

PasiOnală

dE PREMiERE

La situaţia precară,
Încerc să aflu un răspuns:
Cum scârţâie atâtea-n ţară,
Când noi ne-am săturat de uns?

Băiat deştept şi, mai presus,
Orgolios, nevoie mare,
Trei coroniţe mi-a adus.
(Şi toate trei erau dentare.)

dE la FEsTiViTaTEa

Eu retrăiesc mereu şarada
De prin poveştile bunicii:
Soţia-i Albă ca Zăpada,
Tot timpul când îi vin piticii...

În FaMiliE

Recent, un studiu-a constatat
Că soarta ţării s-a schimbat,
Românilor le merge bine
... prin ţări străine!

sTudiu dE Piaţă

MEdaliOn

sisTEMul nOsTRu naţiOnal

dan_T este pseudonimul
cu care semnează pe site-ul
www.agonia.ro
epigramistul dan PRundOiu
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dr. Elis R=peanu

rima în epigram\

lECţia dE EPigRaMă

EPigRaMa

Rima, alături de ritm şi măsura versului, contribuie la crearea
muzicalităţii catrenului epigramatic. Fără o bună stăpânire a registrului
prozodic, nu se poate realiza o epigramă, considerată o adevărată
bijuterie a artei literare.
Prin rimă se înţelege suprapunerea sonoră, deci omofonia ultimei
(ultimelor) silabe accentuată (accentuate) de la finele a cel puţin două versuri: „Sfrijită ca o
Sfântă Vineri... / Băbeasca place mult la tineri“. Din multiplele aspecte pe care le implică
teoria, dar mai ales practica versificaţiei, ne vom referi la cele care prezintă interes pentru
epigramă.
În stricta versificaţie, rima perfectă (rima bogată) era socotită cea care includea şi
omofonia consoanei anterioare vocalei accentuate, de tipul sufe-rinţi/pă-rinţi, poate/ne-poate,
soare / prin-soare, împă-rat / cumpă-rat (un exemplu din franceză: i-mage / hom-mage / fromage), nu şi varză / barză sau radă / vadă, sfoară / moară etc. În versificaţia actuală, deci
şi în epigramă, se practică rima suficientă care începe cu vocala accentuată, ca la barză / varză,
de mai sus, sau părinţi / fierbinţi. Mai nou, nu se mai ţine cont nici de vocala care precede
vocaal accentuată, când aceasta face parte dintr-un diftong, astfel încât, toană nu mai rimează
numai cu goană, ci şi cu pană / geană / mreană sau rară cu seară, uşoară, casă cu frumoasă
şi aleasă etc.
După întinderea rimei – numărul silabelor omofone – distingem:
– rima masculină (monosilabică) – cor / cobor / institutor,
– rima feminină (bisilabică) – rară / amară / financiară,
– dactilică sau proparoxitonă (trisilabică) – glorie / istorie, babele / slabele etc.
Rima trisilabică sau proparoxitonă, mai ales cea încrucişată, scurtează versurile
respective cu un picior prozodic, dăunând armoniei întregului catren: deşi asemenea versuri pot
avea acelaşi număr de silabe cu celelalte două, n-au nici acelaşi ritm, nici acelaşi număr de
picioare prozodice. Dacă în interiorul versului, la cuvintele mai lungi, există şi accente
secundare susţinute de cel principal care le urmează, în rima trisilabică, ultima silabă nu poartă
niciun fel de accent, astfel încât cele trei „unităţi“ ale rimei se încadrează în ritmul dactilic –
Umor medical: „Vă umilesc, bipede-abjecte, / E tristă situaţia / Că lefurile vi-s infecte, / Dar
nu chiar ca prestaţia.“ În cazul unei poezii cu mai multe strofe (cf. Topârceanu), se creează,
prin repetarea acestei alternanţe între versul scurtat şi cel în ritm iambic sau trohaic (întâlnit
la Coşbuc), se crează o armonie de dans sincopat (eventual dans popular), dar, în catren, n-are
acelaşi suflu. Nu e lipsit de interes să remarcăm că, în cazul rimelor împerecheate, efectul e mai
puţin supărător: „I-a dat să râdă omului / Cum frunza-i dată pomului / Că-n viaţă râsu-şi are
rostul, / Dar nu şi-atunci când râzi ca prostul.“
Există şi rime mai ample decât cea dactilică, precum valurile / malurile, din poezia
eminesciană, dar în versificaţia epigramei rimele preponderente şi recomandabile sunt cele
masculine şi feminine.
Rimele feminine, mai ales cele greu de găsit, se realizează, uneori, din materialul sonor
a două cuvinte, al doilea fiind monosilabic, de obicei una din formele pronominale sau verbale
atone, o conjuncţie sau o prepoziţie: votat-o / naTO, cui / nu-i, Troia / apoi a, pruncă / spun
că, soia / dinapoia. Versurile cu asemenea rimă, considerată, în detrimentul epigramei, ca
semn al măiestriei, corespund, în majoritate, fenomenului numit în franceză enjabement:
„încălecare, aruncarea în versul următor a unuia sau a mai multor cuvinte necesare sensului
versului precedent“. Or, rima nu este numai un ornament muzical, ci şi un suport semantic al
ideii şi, după enunţarea/citirea versului respectiv, se face o infimă pauză de respiro şi o rimă
de genul cornute / nu te, lasă o clipă versul în aer. Şi valoarea epigramei nu constă în rime
rare/căutate/forţate sau în „enjabement“, ci în curgerea firească a ideii în muzicalitatea specifică
foneticii limbii române. Reluând ideea că fiecare vers cere un moment de respiro, demn de
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15. Dacă humorul este o notă distinctivă a românilor, ce consecinţe decurg din acest
fapt pentru epigramă?
Ce frumos exprimaţi calitatea umorului la români. Singura observaţie pe care aş avea să
o fac la această întrebare ar fi aceea că: românul nu are absolut nici un umor (sunt doar cei care
au fost înzestraţi de natură cu simţul umorului), în pofida faptului că această explozie
inconştientă de mândrie nejustificată este repetată cu o frecvenţă revoltătoare atât pe undele
mass-media, cât şi în diversele semnalizări jurnalistice. Întrebarea dumneavoastră îmi zgândăre
o nedumerire pe care o rumeg de foarte multă vreme. Exemplu: aud destul de des la televizor
că naţiunea română are ca ideal două mari instituţii, biserica şi armata. Românul se duce la
biserică doar când are necazuri prăpăstioase în jurul lui, sau când se aduc moaştele cutărui sau
cutărui sfânt. Chestia cu moaştele e cam aşa: românul se duce să facă cozi interminabile pentru
a mângâia moaştele sfântului expus, în speranţa că va scăpa de guturai, tuse măgărească sau ce
mai are el printre necazurile lui. În ce priveşte armata, ca fost ofiţer de carieră, pot spune că
românul nu a iubit şi nu iubeşte deloc armata. Dimpotrivă. Tânăr ofiţer fiind, am auzit, nu o
dată, că militarii de carieră erau, aşa zişi „ofiţeri pe puncte“. Un alt banc cu românul: aud de
când mă ştiu că „românul e născut poet“; când am mai crescut şi am venit în contact cu alte
literaturi sau cu reprezentanţi ai literaturilor străine am descoperit că toate etniile de pe glob
spun că ai lor s-au născut poeţi.
Vă mulţumesc!

continuare din pag. 5

subliniat este şi faptul că n-au efect benefic nici pauzele mai mari impuse de cuvintele de
umplutură, lipite, „de serviciu“, adăugate pentru satisfacerea rimei şi a măsurii versului, precum
fireşte, negreşit, de bună seamă, bunăoară, în fine, evident.
În privinţa amplasării rimei în catren, distingem rimă împerecheată (aabb), rimă
încrucişată (abab) şi rimă îmbrăţişată (abba). În comparaţie cu epigrama înaintaşilor, în care
se mai întâlneau şi catrene cu o rimă (4 cu 2), epigrama actuală s-a cizelat, impunând două
rime. Monorima imprimă o notă de monotonie(aaaa); „Cei ce se cinstesc din plin / Uită de-un
proverb latin: / Adevărul e în vin, / Iar minciuna în scrutin “. Cea mai frecventă rimă este cea
încrucişată, specifică poeziei culte, cea împerecheată fiind caracteristică poeziei populare. Sunt
şi epigrame reuşite cu rimă îmbrăţişată, dar, cum spunea şi Silvia Popescu în „Epigrama“ –
revista Cenaclului SATIRICON nr. 26/2006, Cluj-Napoca, versul I rămâne departe de versul
purtător de poantă. Ea a realizat chiar o statistică a rimelor folosite în epigramele confraţilor
noştri din acest cenaclu: din totalul de 247 de epigrame, 155 sunt cu rimă încrucişată (63%),
73 cu rimă împerecheată şi numai 17 cu rimă îmbrăţişată.
P.s. – Renunţăm să mai publicăm partea a II-a a acestui studiu, care ar fi avut în vedere
asonanţele şi alte aspecte privind rima în epigramă, urmând îndemnul surprinzător apărut chiar
în această revistă – ghid al oricărui epigramist care scrie în limba română: „eterna cruciadă
împotriva asonanţelor sau a folosirii unor accente mai puţin ortodoxe ne va părea excesivă şi
într-o anumită măsură chiar inutilă“ (EPIGRAMA, nr. 62, p. 20–21), „asaltul necurmat al
unor prozeliţi bigoţi şi dogmatici“ (EPIGRAMA, nr. 61, p. 20).
Nu dorim să deranjăm pe nimeni prin aceste articole scrise la solicitarea confraţilor, prin
strădania noastră de ani de zile de a oferi, pe înţelesul tuturor, repere pentru scrierea unei
epigrame valoroase, conform statutului ei, statut care i-a asigurat perenitatea. Şi, dacă nu-l
păstrăm, acest „ţânţar“ al literaturii, care a supravieţuit „dinozaurilor“ de sute de pagini, va fi
copleşit până la sufocare de subproducţiile care umplu volume întregi şi va ieşi în afara
literaturii.
Mulţumim celor care ne-au scris/telefonat apreciind „îndrumările“ noastre, oferite cu
bună-credinţă şi cu pricepere de specialist în domeniu.
P.P.s. N. Red. – Am dori s[ credem că sprijinul stimatei doamne Elis Râpeanu nu se va
opri aici. Chiar dacă pe unii îi deranjează, epigrama trebuie să se caracterizeze prin rigoare şi
respectarea unor minime canoane. Şi dacă nu le respectăm, iese orice, numai epigramă nu! Asta
nu înseamnă că alte păreri nu pot fi ascultate! Cu condiţia să fie, totuşi argumentate!

EPigRaMa
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ghe. Constantinescu

alegeri 2012
Când e ţara la răscruce,
La votat românu-i silnic
Şi în urnă introduce...
Ce-a găsit în coşul zilnic

alexandru gecse

la alegeri, în 2012
Duşi cu toţii în ispită,
Pe aleşi – în primul tur –
I-am trecut atenţi prin sită...
Şi pe ei îi doare-n ciur.

nicolae Bunduri

Clubul Epigramiştilor Braşoveni – Braşov
(CEB) – 23,37 puncte
alegeri 2012
În toamna asta, dragi confraţi,
Vă spun, ca omul în etate:
Avem aleşii număraţi…
Avem şi zile numărate!

EPigRaMa

ioan Şiman

Contrar voinţei poporului
Pentru organism potent
Statul s-a mărit adhoc,
Dar şi-aşa, în Parlament,
Bunul simţ e... fără loc!

ioan Fârte

Clubul Epigramiştilor „spinul“,
Baia Mare (CEsB) – 21,26 puncte
alegeri 2012
Vor fi comise sacrilegii
De tipi cu bani ce au tupeul
Să candideze în colegii,
Când ei n-au absolvit liceul.

Mihai Batog-Bujeniţă

alegeri parlamentare
Interese de moment
Aranjează ploile:
Merg ciobani în Parlament,
Când votăm ca oile.

gheorghe Bălăceanu

academia liberă „Păstorel“ iaşi
(alPi) – 22,3 puncte
Curiozitatea candidaţilor
Când văd votând atâta gloată,
Ar da orice să înţeleagă,
De ce-ntr-o zi se zbat să-i scoată
Şi-apoi vreo patru ani... îi bagă!

gheorghe Şchiop

noului primar
Şi-a ales, cu mare fală,
Mândra turmă,-n fruntea ei,
Baci cu scoarţă cerebrală...
Circumcisă de idei.

nicolae Mihu

Candidatul anului 2012
Mi-e dat ca să colaborez,
Deşi ceva tot mă intrigă:
Îl pun în pâine de-l votez,
Iar eu rămân de mămăligă!

Ştefan-Cornel Rodean

Clubul umoriştilor „nicolaus Olahus“
sibiu (CuOs) – 23,07 puncte
avantajele democraţiei
Ţăranii n-au ştiut în comunism,
De munte, mare, plajă, litoral,
Abia acuma fac şi ei turism
...electoral

COnCuRs

am vrut să încercăm să vedem cum răspund
cluburile noastre acestei provocări. Ei bine, am
fost surprinşi de promptitudinea şi receptivitatea
cu care această nouă idee a fost îmbrăţişată. dacă
14 din cele 25 de cenacluri şi cluburi afiliate au
percutat, noi spunem că e bine.
după bucurie, am încercat o oarecare tristeţe,
văzând că o parte nu au înţeles că a fost dată o
temă şi trebuiau să „brodeze“ pe ea. Cu părere de
rău, a trebuit să respingem creaţiile sosite de la
gruparea Păstorel, de la aE Moldova, de la Piteşti
şi, parţial, de la Constanţa.
am râs văzând că la Timişoara există numai
trei epigramişti: ionel, iacob şi Bencei şi îl
aşteptăm, eventual, pe POPa’s să sprijine acest
terţet!
am selectat cele mai bune epigrame primite,
dar menţionăm şi notele obţinute de ceilalţi
membri ai echipelor, ca să se vadă clar
„contribuţia“ fiecăruia la scorul final.
notele individuale sunt o medie a notelor date
de fiecare redactor. notele fiecărui club sunt suma
acestor note. nu vom mai face un clasament,
cifrele vor vorbi singure. am selectat câteva
epigrame.

TOP EPIGRAMA
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Virgil Petcu

din cronica satului
La noi în sat, să tragă carul,
Rămas-au calul şi măgarul.
Că boul azi – dintr-o prostie,
A fost ales la primărie!

Florina dinescu

Clubul Epigramiştilor Ploieşteni „i. ionescu
Quintus“, Ploieşti (CEPiiQ) – 19,93 puncte
alegeri perfecte
Nimic n-a fost acum suspect,
S-a spart necazul şi pricina,
Că-n fine s-a ales corect
…Neghina!

ion Moraru

unui parlamentar traseist
Chiar de nu vedeţi în el valoarea,
Nu cumva să credeţi că-i naiv:
Şi-a schimbat atât de des „culoarea“
C-a parcurs întregul... ROGVAIV!

dan Căpruciu

Clubul umoriştilor „Verva“ – galaţi
(CuVg) – 20,3 puncte
dilemă
Pe candidaţi, de-i cântăresc,
Văzând că le lipseşte harul,
Să pun ştampila nu-ndrăznesc
Şi mă gândesc să dau cu zarul!

grig M. dobreanu

de ce să votez?!?
Mă-ntrebi dac-am votat ori ba?
De votul meu depinde tot?
Păi dacă lumea aş schimba,
Nu m-ar mai fi lăsat la vot!

grig Tunşanu

Între da şi nu
Ne-am dat tot interesul
Să-l debarcăm pe EL,
Dar, cine-a fost alesul...
Îl ştiţi... de la Bruxelles!

geo Filiş

27

asta în prima etapă. să sperăm că, sub noua
formă propusă, TOP E va deveni o trambulină
pentru cât mai mulţi epigramişti şi cluburi.

ionuţ-daniel ţucă

Clubul umoriştilor constănţeni „Prăvălia
cu umor“, (CuC) – 7,5 puncte
Chemări numeroase la urne în 2012
E-o regulă de mult fixată:
La patru ani votezi o dată;
Dar noi, românii, muncitori,
În an votăm de patru ori.

Clubul umoriştilor Vâlceni,
Râmnicu-Vâlcea,
(CuV) – 14,27 puncte

Cenaclul umoriştilor „nicolae
grigore Mihăescu-nigrim“
Buzău, (CuCB) – 15,67 puncte

Cenaclul Epigramiştilor
Olteni, Craiova
(CEOC – 18,23 puncte

COnCuRs
Clubul umoristic „hohote“ – Tg. jiu
(Cuhj) – 20,73 puncte
Egalitatea în drepturi
Cum şi ciobanii sunt deştepţi,
Uniţi, la timp, dând glas chemării,
Ajuns-au, unde nu te-aştepţi:
Sunt… ciurdă-n parlamentul ţării!

EPigRaMa
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MăRţiŞOR

Florina Dinescu-Dinu

ana Ruse

La divorţ, e supărată,
Îl ştia de rău, tot satul.
În final, i-a dat răsplată:
L-a-nşelat cu... avocatul.

Elis Râpeanu

Gândul îndelung îl treier,
Când o epigramă-nchei:
Arcul se-ncordează-n creier
Şi porneşte din condei.

constanţa apostol

săgETăTOR

RăsPlaTa sOţiEi ÎnŞElaTE

camelia nistor

La cei săraci le pare straniu,
De criza asta năuciţi:
Noi, chiar şi fără de uraniu,
Avem IONI… îmbogăţiţi!

PaRadOxul CRiZEi ECOnOMiCE

cezarina adamescu

Exersând cu nonşalanţă
Cununii de circumstanţă,
S-a trezit de Dragobete
Însurat cu patru fete.

POligaMia

mioara Vineş

Sanda Ghinea

Acestui fotbalist vestit
I-am scris o epigramă bună,
Dar la ce club să i-o trimit,
Când schimbă două-trei pe lună?

VEdETa

Carne importăm, brânzeturi,
Usturoaie, marafeturi,
Prospătură şi... surpriza:
Tot noi importăm şi criza!

aFaCERi dE ROMânia

maria Berciu

Vali Slavu

Nu văd piedici, n-am habar,
Dacă mă îndrept spre bar;
Multe sunt şi nu mă lasă,
Doar când... mă întorc spre casă!

dE CE?

Ajută-mă să-nving păcatul
De-a-l pomeni pe Necuratul
Şi dă-mi, la vorbă, cumpătare!
Te rog… al dracului de tare!

unuia slOBOd la guRă

EPigRaMa

E-un tip timid, nu-i curajos,
Problemele îl preocupă,
Mereu îşi lasă ochii-n jos...
Spre câte-o fină minijupă.

unui TânăR CuRajOs

tincuţa Horonceanu-Bernevic

A plecat cu tot cu pui,
Cloşca peste Prut, admit,
Nu e vina nimănui,
Doar cocoşu-i moscovit!

TEZauRul

Gabriela Genţiana Groza

De-i întrebi azi pe copii,
Chiar de când sug din suzete,
Ce vor fi ei într-o zi,
Îţi răspund: – Vom fi vedete!

dEsPRE EduCaţiE

maria-Daniela Goea

Când povestea: „E-aşa plăcut,
Deştept şi tandru, soţu-mi drag!“,
Din răsputeri m-am abţinut
Să-i spun: „Contrastele se-atrag...“

unEi sOţii

Infernalul său destin
Este dirijat de-o fată:
Când ea-i spune simplu: „vin!“
El şi simte că se-mbată…

ElixiR

any Drăgoianu

Mama lor de gropi şi şanţuri,
Mi-au făcut maşina praf!
Nu-l vreau pe primar în lanţuri,
Dar l-aş vrea-ntr-un epitaf!

RugăCiunEa

DOAMNELE
EPIGRAMISTE
ŞOFER nERVOs

28

EPIGRAMA_63_a_Layout 1 3/4/2013 5:01 PM Page 28

cornelia Buzatu

aurelia mariana Stoenescu

Când a fost la despărţire,
A-nceput cu număratul:
„Eu iau casa şi maşina,
Tu, iei fata şi băiatul…“.

unEi gEsTiOnaRE

Victoria Saioc

Că vinu-i bun, e-adevărat,
Dar, ştii prea bine vorba-ceea:
Nimica nu te-a îmbătat,
Precum te-a îmbătat femeia.

FEMEia Şi Vinul

Elena Buznă

Dom’ doctor – mulţumiri –
Vă zic din cimitir.
Rămân îndatorat,
Că soaţa mi-aţi tratat.

RECunOŞTinţă

mariana mustăţea

Nu poţi să dai un telefon
(Am auzit două persoane):
Ori telefonul n-are ton,
Ori centralista... „are toane“.

dE ÎnTREPRindERi

unOR TElEFOnisTE

cornelia Georgescu

Sutienul, tupeist
Cu un loc exclusivist,
De sub hainele de damă,
„Evadează“ fără teamă.

Elena Vădean

Supărată, ea-l acuză,
Dar el repede se scuză,
Cât se poate de firesc:
„Şi pe tine te iubesc!“

„FidEliTaTE“

iconița octavia micu

Vecinul e bogat, cu fler,
La dânsul trage orice ban –
O vilă-vis, elicopter
Şi ochelari de termopan!

inVidiE

Doina miclea

Guvernul ne-a convins că-n stat,
A’ lor puteri s-au separat;
Păcat că marii hoţi dispar,
Închişi rămân doar în dosar...

d’alE jusTiţiEi

cornelia cociş-inovan

Războiul cu corupţia,
Cu foştii, cu-al maniei viciu,
Schimba-va Constituţia
Şi-apoi femeia... de serviciu.

iERi Ca MâinE

maria Bumbea

Auzind prin casă hoţul,
Doamna coborî din pat
Şi-l pocni, crezând că-i soţul,
Ce se-ntoarce-acasă beat.

COnFuZiE

EPIGRAMISTE
Că fiola a-nverzit
Nu voia să recunoască,
Dar amenda l-a trezit
Şi-a văzut că e… „albastră“.

dECOlTEu

MăRţiŞOR

DO AMNELE
unui ŞOFER TEsTaT Cu FiOla

EPigRaMa
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Gheorghe Leu

altfel...!

sTaREa EPigRaMEi

EPigRaMa

Şt. Tropcea

d. jega

REVERS
E-un paradox, de bună seamă,
Dar străveziu şi pământesc,
Că, deseori, prin epigramă,
Doar victimele mai trăiesc.

V. Bolocan

DEmnitatE
Copacilor cu fruntea-n soare
Li-i dat să moară în picioare,
De nu cumva vreun ram de-al lor
Ajunge coadă de topor.

M. C. dinescu

cREDinŢă
Că nu-s obişnuit să tac,
Un mod de viaţă îmi propun:
Tot ce e omenesc să fac...
De n-oi putea ceva mai bun!

ghiocel Constantinescu

inDiGnaRE
Abil, m-am prefăcut că-l laud,
Că-l felicit şi că-l aplaud;
Iar el făcea pe fericitul,
La fel de... sincer, ipocritul!

s. Pavel

FăcătoRUl DE nimic
Evitând pe cei cu sapa,
Are grijă toată ziua:
Ba să nu se verse apa,
Ba să nu-i ia altul piua.

GREŞElilE SE PlătESc
Când fuse acuzat de lenevie
Şi că nu face faţă-n orice post,
Recunoscu cinstit că este prost
...Şi şi-a făcut proces de calomnie.

l. secreţeanu

PE moRmÂntUl UnEi PiEtRE
Sub această tristă floare
Zace-un pumn de praf stingher,
Ce-a rămas din piatra care
S-a izbit de-un caracter.

gh. Belei

ScUlPtURă moDERnă
Brâncuşi, cu arta lui firească,
Făcut-a piatra să vorbească;
Prudenţi, ciracii noii ere
Au readus-o la tăcere.

În epigrama română s-a impus definiţia dată de A. Decourcelle, că epigrama
este un „catren cu trei versuri de prisos“ sau, mai exact, un catren cu poantă finală,
adică acel vers care răstoarnă tot ce s-a spus în primele trei.
Sunt epigrame care se ţin minte de cititor de la prima lectură. Epigrama se
termină în versul patru şi nu mai trebuie spus nimic în plus. Deci, cititorii /
ascultătorii au mai multă aderenţă faţă de poanta directă. La diferite festivaluri de gen, epigramele
umoristice au cel mai mare succes la public, pentru că gâdilă rapid timpanele ascultătorilor. Cele satirice
au succes aşa-şi-aşa, iar cele aforistice nici măcar atât. E un defect? Da, un defect al publicului!
Eu vreau să subliniez aici existenţa altei forme de prezentare a poantei, aceea care există undeva
în fundal, după cortina versurilor. Adică... altfel! Ca un aisberg care se vede deasupra doar o pătrime,
deci nu totul. Rămâne şi ceva mai puţin vizibil.
Nu încerc o definiţie separată, pentru că cele două modalităţi de prezentare a poantei sunt fraterne,
dar merg pe drumuri diferite: una stârneşte hazul imediat (cea umoristică), a doua te pune pe gânduri
(cea aforistică). Deci, nu propun o ierarhie, ci spun că există cele două forme ale poantei: una cu prezenţă
imediată, a doua cu prezenţă mai tainică. Asupra întâietăţii uneia dintre ele nu ne vom putea înţelege
nicicum. Azi voi susţine această poantă aflată în plan secund, căreia trebuie să-i decriptez sensul /
mesajul pe un traseu labirintic în care firul Ariadnei trebuie găsit de cititor.
Nici nu spun că cele două formule sunt rivale, dar poanta aflată în fundal arată că, în acel catren,
niciun vers nu este de prisos, nu pune în scenă o ciocnire între primele trei versuri şi al patrulea, ci lasă
esenţa în spatele scenei. Ultimii 30 de ani de epigramă reprezintă un spaţiu suficient pentru o expertiză.
Poanta „ascunsă“ provoacă acea stare de suspans, care te incită la dezlegarea enigmei, trezeşte
curiozitatea de a afla ce e dincolo de cuvinte (sau, poate, astfel de catrene să nu mai fie numite epigrame
ci doar catrene aforistice / satirice, tocmai pentru adepţii epigramei clasice, adică pentru conformiştii
prea legaţi de fusta mamei numită epigrama clasică!?)
Pentru exemplificare am selectat epigrame din creaţia celor care nu mai sunt printre noi, ci au
plecat în lumea unde nu-i nici întristare nici suspin, dar, din păcate... nici epigramă.
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i. Martin

M. Trifu

ciRcUmSPEcŢiE
Sub umane auspicii
Înfloresc concepte stranii:
Nu-ţi verifica amicii,
Că ţi se-nmulţesc duşmanii.

n. ghiţescu

PREcEPtE moRalE
Nedemne sunt de câinii ciobăneşti
Muşcatul pe la spate, guduratul,
Făcutul sluj, târâtul, tremuratul
Şi alte atitudini... omeneşti!

M. Matcaboji

RăBDaRE Şi tUtUn
Sunt nervos din cale-afară,
Când tramvaiul întârzie;
Aprinzându-mi o ţigară,
Zic: „Dă, Doamne, să nu vie!“

caUZa
Cu tot talentul meu, cunoaştem cântul,
Că n-am făcut nimic în viaţa mea;
Şi Arhimede-ar fi urnit pământul,
Dar, ca şi mine, n-a avut proptea.

5 ianuarie 2013

– Tiltul de „EPIGRAMIST AL ANULUI 2012“: Rodica hanu-Pavel şi ion Moraru;
– Premiul „OPERA OMNIA“: ion Bindea, dan Căpruciu, gheorghe gh. Popescu;
– Premiul Special al Preşedintelui UER: ionel iacob-Bencei, lucian Perţa;
– Premiul pentru activitate managerială de cenaclu: ioan Şiman, preşedintele cenaclului SPINUL,
Baia Mare;
– Premiul pentru autori de epigrame de peste hotare: Ştefan agachi, ion Cuzuioc, Valentin Portas;
– Premiul pentru culegeri/ antologii: „ANTOLOGIE DE UMOR RURAL“ – Emil ianuş şi nelu
Vasile; „EPIGRAMIŞTII SE PREZINTĂ“ , vol. 1, ediţie îngrijită de Rodica hanu-Pavel;
„CARAGIALE ŞI MILENIUL TREI“ – selecţie de ion Bindea, Eugen Pop, aurel Buzgău,
Eugen albu, silvia şi Marian Popescu; „INGINERI EPIGRAMIŞTI“ – de nelu Vasile şi
Viorel Martin;
– Premiul pentru reviste umoristice şi/sau de cenaclu: CugETul, revistă a Cenaclului
Epigramiştilor Olteni (la 5 ani de la apariţie); TuRBuRElE, revistă de divertisment (la
3 ani de la apariţie);
– Premiul pentru volum de debut: Rodica hanu-Pavel – „SĂ TRĂIM VESELI!“ (Bacău, Ed.
GRAFIT, 2012); Ştefan-Cornel Rodean – „DAŢI-MI VOIE!“ (Sibiu, Ed. ADALEX, 2012)
Cornel udrea – „PORTOCALA, MECANICUL“ (Cluj-Napoca, Ed. NAPOCA STAR, 2012);
Premiul este acordat şi sponsorizat în nume propriu de către dl. Mihai Sălcuţan,
vicepreşedinte al UER.
– Premiul pentru realizarea de volume aniversare / comemorative: „un sEniOR al EPigRaMEi: diMiTRiE jEga“ – 100 de ani de la naştere (plachetă memorială îngrijită de
ionel iacob-Bencei); „VERVa–35. isTORiE Şi aCTualiTaTE“ (coordonator ion
Moraru).
Premiul este acordat şi sponsorizat în nume propriu de către dl. Petre Gigea-Gorun,
vicepreşedinte al UER.
– Premiul pentru devotament în organizarea şi susţinerea mişcării epigramatice naţionale:
Constanţa apostol, Viorel Cacoveanu, acad. gheorghe Păun, Florentin Popescu,
gheorghe gh. Popescu;
– Premiul pentru distincţii obţinute cu prilejul festivalurilor naţionale de umor şi epigramă:
gheorghe Bălăceanu, gheorghe Bâlici, nicolae Bunduri, Constantin Cristian, ion
diviza, ion Moraru, Petronela Vali slavu, gheorghe Şchiop;
– Premiul pentru difuzarea epigramei româneşti prin traduceri: silvana Baroni (coordonator
ediţie), Tatiana Ciobanu, liuba Croitoru, Claudia lupaşcu, Veronica Bordian – pentru
traducera în limba italiană a volumului „ZÂMBETE PENTRU EXPORT“ de Efim Tarlapan
(Chişinău, Ed. LABIRINT, 2012);
– Premiul pentru longevitate artistică: gheorghe Enăchescu, nelu ionescu-Quintus, george
lungoci.

NOMINALIZ|RILE LA PREMIILE U.E.R. 2012

EPigRaMa
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Valerian lică – Berbec

În actuala existenţă,
Ne remarcăm, cu precădere,
Iubita mea, prin transparenţă,
Iar eu, prin vidul de putere.

Merg rapid şi regulat,
Ca pe roate: ţaca-paca!
Unul n-a întârziat!
...(Ştirea vine din Osaka).
aurel iancu – Peşti

POsTdECEMBRisTă

Petre gigea-gorun – Berbec

Noi vă facem ghete moi,
Adaptat prezentului;
Pielea punem de la noi,
Dar și pe-a clientului!

aFiŞ la aTEliERul dE CiZMăRiE

Mihai haivas – Berbec

Loviți, cu sutele de mii,
Se plâng, protestatari, pe mail-uri,
Că-s obligați, ca și-n cocktail-uri,
Să pună gaz din butelii.

sCuMPiREa BEnZinEi lOVEŞTE
În dEMOnsTRanţi

ioan Şiman – Berbec

M-am tot rugat, la tinereţi,
Să am noroc, să fiu prosper,
Şi, Doamne, – acum, să mă răsfeţi,
Îmi dai, când... nu ţi le mai cer.

la MinTEa dE PE uRMă

Petru-ioan gârda – Berbec

După certuri fără sens,
Curăţându-ne noroiul,
Azi ajungem la consens,
În sfârşit: pornim războiul!

TREnuRilE

nistor i. Bud – Peşti

Eşti critic dulce şi e bine,
Tu porţi în pană şi-n condei,
Nu numai mierea de albine,
Ci şi veninul şi-acul ei!

unui CRiTiC

Romulus Filip – Peşti

După ce-i dăduse mâna,
Nu trecu nici săptămâna,
Că masculul marţafoi
I-a dat pumnul... înapoi.

COnjugală

gheorghe Popescu-gER – Peşti

În ţară azi domneşte vidul
Şi ne pândeşte tragedia:
Aleşii-şi părăsesc partidul,
Iar tineretul... România!

PE MaRginEa PRăPasTiEi

Constantin iuraşcu-Tataia – Peşti

Să ştiţi că eu nu mă inhib,
Spun adevărul când se cere:
Toţi cei din Vest ne-ntrec la PIB,
Noi i-am tăiat la ministere.

EPigRaMa

ÎnTRE PaRTidElE ROMânEŞTi

ZODIAC

CaRusElul Cu EPigRaME

un nuMăR duBlu dE
MinisTERE Faţă dE ţăRilE dEZVOlTaTE

ROMânia aRE
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Dintre un vin de viţă-aleasă
Şi o femeie arătoasă,
Eu ştiu s-aleg ce e mai bun...
Dar ce anume, nu vă spun!

ion Ruse – Berbec

Au cei din est un calendar
Pe stilul vechi, din câte ştiu,
Sfârşitul lor e, aşadar,
Cu pai’şpe zile mai târziu.

aPOCaliPsa În RaTE

ion Moraru – Berbec

Obsedat de-un handicap,
Astăzi dumnealui își schimbă
Numai părul de pe cap,
Nu și părul de pe limbă!

unui POliTiCian iPOCRiT

george Petrone – Berbec

Am trac, manevrele nu-mi ies,
La semne nu iau seamă,
În schimb, sunt în real progres...
La-njurături de mamă.

lECţiE dE ŞOFaT la sTRadă

Corneliu Zeana – Berbec

Impozit pe prostie, vere,
Ei nu vor pune, garantat,
Căci i-ar viza, cu precădere,
Exact pe cei ce i-au votat.

iMPOZiTE

Vasile Plăcintă – Taur

Soţia unui individ,
Se vede, n-are multă minte:
S-a dăruit unui partid
Şi unui vice-preşedinte.

dăRuiRE

Vali slavu – Taur

Va trebui s-acţionăm urgent,
Ca, în clădirile spitaliceşti,
Bolnavii, care vin la tratament,
Să moară în condiţii omeneşti.

MinisTRul sănăTăţii
Vs. REFORMa saniTaRă

Eugen deutsch – Taur

Soţul ideal,
Căci, fenomenal,
Coarnele le are
…Din dotare!

ORiCaRE alT TauR

janet nică – Taur

Că e ’nainte de Crăciun
Şi toată lumea se agită,
Eu doar atâta pot să-ţi spun:
„Apocalipsă fericită!“

sFâRŞiTul luMii

nicuşor Constantinescu – Taur

iMPRudEnţă

dECEsul unui disTRaT

Traian Conciatu – Berbec

33
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N-a zăcut prea mult în pat,
Însă, pus pe cacealmale,
Cum era mereu distrat,
A uitat să se mai scoale!

EPigRaMa
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CaRusElul Cu EPigRaME

Costel stancu – Taur

Abia târziu o să-nţeleagă
– Când va fi vai şi-amar de el –
Că nici cătuşele nu leagă
Mai strâns decât acest inel!
Vecina noastră zâmbitoare
Ne-a invitat la dânsa, ieri.
E-a nu ştiu câta oară-n care
Serbează-aceleaşi primăveri.
nicolae Zărnescu – Taur

la nunTa unui inFRaCTOR
TinEREţE VEŞniCă

laurian ionică – Taur

De vecini ce să vă spui?
Nu cred nasul să mă-nşele:
Unu-şi vede de-ale lui,
Celălalt de ale mele!
Duce-o viaţă fără frică...
(Nu-i o vorbă în doi peri)
Ca o ţară foarte mică
Între două mari puteri.
ion Bindea – Taur

VECinii
El, nEVasTa Şi sOaCRa

Eugen albu – Taur

Din atâţia demnitari
Cu statut de tipi notabili,
Sunt şi mulţi parlamentari,
Dar mai mulţi par…lamentabili.
Frumoasă-i epigrama, ca un nufăr,
Când fluturi şi albine-i dau ocol!
Dar, nu uitaţi! O scriu fiindcă sufăr
Că poanta-şi trage seva din nămol!
george Zarafu – Taur

POliTiCiEni dE duZină

dEFiniţiE

sever Purcia – Taur

Dacă-alegem lume-avidă,
Tot din tagma „foştilor“,
Este semn că e gravidă
Veşnic, mama proştilor!

Secetă pe la Ploieşti,
Fraude pe la Oneşti,
Viaţă dulce la Amara
Şi Flămânzi prin toată ţara.
gheorghe Păun-ulmu – Taur

ElECTORală

gEOgRaFia TRanZiţiEi

Efim Tarlapan – Taur

La izvoarele cu ape
Dulci, ca limba strămoşească,
Cerbii vin să se adape,
Porcii, să se bălăcească.

Știe toată omenirea,
Musulmani, evrei, creștini:
Banii n-aduc fericirea…
Atunci când sunt prea puțini.
Marius Coge – Taur

din BasaRaBia

EPigRaMa

Banii n-aduC FERiCiREa

ZODIAC
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inTERViu
Urmare de la pag. 21
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Revista „Epigrama“ a U.E.R. este o fântână cu apă vie în care se reflectă ca un zbenghi jucăuş chipul
nostru de o respirare sub clopotul de cer în care ne însemnăm cu un zâmbet (ne)trecerea.
Concursurile de creaţie pe teme date, studiile (chiar cele cu temă didacticistă), „duelul“ epigramatic etc.
sunt tot atâtea moduri de abordare a acestui gen literar, care va dura „tant que la terre durera“ şi, cât pre
pământ vor fi şi cele trestii gânditoare cărora surâsul nu le va rămâne străin.
– În calitatea lui de creator de un tip aparte, epigramistul poate sau trebuie să beneficieze de un
statut nediscriminatoriu?
Singurul statut „discriminatoriu“ de care ar cam trebui să se teamă epigramistul este cel dat de lipsa lui
de inteligenţă, obligatoriu dublată de talent. Altfel ne-ar blestema Păstorel să ni se pară amar şi vinul cel mai
nobil cu „statut“ de strugure necules uitat în vie lângă sperietorile bătute de crivăţul tristeţilor toate.
– Ce relaţie există între public şi epigramă?
Publicul este purtătorul prin/peste timp al tăciunilor aprinşi, ţinuţi în podul palmei, întru veşnica lumină
a acestui soare şi-a acestui pământ. Fără el – anonimul public, epigrama – tăciune-jar, tăiş de brici, laser al
gândului şfichiuitor, n-ar fi decât o apă stătută cu broaşte hohotind la auzul cântecului de privighetoare din
marele cor al lumii de cânt.
– Cunoaşteţi legături între epigrama românească şi cea universală?
Păstrând de la romani acel homo sun, nihil humani a me alienum puto, noi, Românii, după ce-am fi învăţat
de la Franţuzi „la gât cravatei cum se leagă nodul“, am mai împrumutat (cu dobândă generoasă!) şi ceva spirit,
pe care l-am cultivat în grădina proprie cu un succes pe care doar suferinţa de veacuri ni-l va fi asigurat cu
asupra de măsură. Altfel de unde hohotul de râs din vremea celei mai crunte forme de teroare (de care avem
ştire, fiindcă am îndurat-o!), hohot stârnit de acel „Davai ceas, davai moşie / Haraşo tovarăşie“ (Ca să-l
amintim doar pe acesta!)?
Epigrama românească este parte întregitoare din universul epigramatic al lumii, formă solară a
înţelepciunii româneşti.
– din anul 1990 există uniunea Epigramiştilor din România, în care sunt integrate 25 de nuclee de
epigramişti. Vi se pare un fapt semnificativ pentru climatul literar actual?
Numai 25 de nuclee de epigramişti grupează Uniunea Epigramiştilor din România? Cred că ar trebui să
existe tot atâtea câte grupuri umane legate prin acelaşi cuget întru afinitate sufletească şi refuz a accepta urâtul,
sub orice formă s-ar deghiza acesta. Faptul că există o Uniune a creatorilor de epigramă e semn perfect că
seriozitatea rămâne trăsătura esenţială a mesajului cu care catrenul buclucaş îşi asigură drept de cetate în
lumea literelor.
– Există admiratori, dar şi detractori ai genului. Consideraţi că există argumente, de-o parte şi de
alta, care să legitimeze o asemenea atitudine?
Admiratori vor exista mereu, atâta vreme cât creaţia numită epigramă va fi tăiată în cremenea spiritului de
cea mai pură esenţă. Dacă „materia“ va fi lut neînsufleţit, detractorii nici măcar nu se vor osteni s-o ia în seamă.
Şi, de ce ar face-o? Ar fi ca şi cum ar înălţa furnicii monument „grandeur nature“ spre a înfrunta infinitul...
– În ultimii ani au apărut două lucrări consacrate epigramei şi locului ei în literatura română,
datorate doamnei Elis Râpeanu şi confratelui ioan Feneşan. Vi se par utile astfel de demersuri
hermeneutice?
Când o doamnă a epigramei româneşti contemporane (singurul „doctor“ în epigramă, cu o lucrare pe
de-a-ntregul originală, dat fiind faptul că nici nu avea pe cine plagia!) ne pune la dispoziţie o amplă lucrare
consacrată acestui gen literar (insist asupra termenului!), este un câştig pentru literatura română.
Dacă la demersul său (de Elis Râpeanu este vorba) s-a raliat cu egală seriozitate şi Ioan Feneşan, hăţişul
hermeneutic va înceta să mai fie pentru noi, cei mulţi şi doritori de a fi primiţi în regatul râsului limpezitor
de gând, un labirint bântuit de minotauri, în care, bâjbâind după un probabil înainte, după un posibil înapoi,
nu vom afla niciodată „urma de cenuşă“ a „întoarcerii în noi“ de care spunea un Vasile Voiculescu.
– Epigrama şi umorul se află într-o legătură nu totdeauna pusă în evidenţă. aţi putea glosa în
legătură cu această apartenenţă? dacă umorul este, cum s-a spus, o notă distinctivă a fizionomiei morale
a Românilor, alcătuind o componentă spirituală a poporului nostru, ce consecinţe decurg din acest fapt
pentru epigramă?
Umorul – râs de dragul râsului. Epigrama – hohot de râs – lavă, săgeată, spadă oţelită în vatra zeilor şi
aruncată pe pământul muritorilor cât să aibă şi aceştia cu ce să-şi extirpe cangrenele răului cel foarte ingenios
(că doar ne-a fost lăsat de iadul nostru cel de toate zilele...)
Să ne păstrăm, deci, umorul dar să-l înveşnicim cu scânteia aceea de spirit până când întregul rug de
patimi şi pătimiri să uite să mai doară.
Atunci, şi numai atunci, epigrama românească va deveni în noul Babilon de graiuri şi genuri literare, regină
de necontestat. Până atunci să deschidem porţile luminii şi pentru caii de lemn uitaţi pe lângă ziduri de foste cetăţi
(eterne sau efemere, totuna!), fiindcă cine ştie ce nou Ulise va ridica flamura peste Carpaţii noştri, mult mai sus
de ultima treaptă a infinitului căruia un gorjean de geniu i-a însemnat loc în glia românească.
Vă mulţumesc!

EPigRaMa
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Căutăm secretul ei,
Dar cu altă abordare:
El, cu mâna pe femei,
Ea, cu mâna pe pahare.

secretul vieţii

CaRiCaTuRa

EPigRaMa

Mai ştii tu bradul din pădure
Sub care culegeam noi mure?
Hai, vino şi-l vom revedea...
La fabrica de cherestea!

Întâlnire

N-au origine comună,
Spune Darwin despre om.
Unii sunt căzuţi din lună,
Alţii sunt căzuţi din pom.

Originea speciilOr

c a r i g r a m e – m ihai
D anielescu

EPIGRAMA_63_a_Layout 1 3/4/2013 5:01 PM Page 36

CaRusElul Cu EPigRaME

costel Stancu

Juna ce la braţ o porţi,
Prin mulţime, cu avânt,
Sigur te-a sculat din morţi
... Să te bage în mormânt!

Pe-a visului aripă
Îmi strig a mea idee:
Oprește-te, o, clipă!
Oprește-te, femeie!

Florin Rotaru

Femeia, chiar de nu e jună,
Contrar părerilor frivole,
La casa omului e bună;
...V-o spune Meşterul Manole.

FEMEia

cătălina orşivschi

unui OCTOgEnaR
ÎnsuRaT Cu O TânăRă

Dan norea

37

Cum la T.V. e-antren, e cânt, e joc,
Vezi multe Afrodite la un loc,
Cu sânii mari, cu ochi de-azur, de foc...
Dar pe Atena n-o zăreşti deloc!

FRuMusEţEa-i TRECăTOaRE

Gheorghe Burduşel

I-am dat unei dudui versate
Avansul, pentru-o noapte rară...
Azi, o plătesc din nou, în rate,
Cu pensia... alimentară!

Plăţi

Florina Dinescu-Dinu

E cea mai pură creatură,
La griji, nevoi, ţi-e un balsam,
Te scoate din încurcătură
La fel ca Eva pe Adam…

VEdETE FEMininE la T.V.

Eugen ilişiu

iulian Bostan

FEMEia

dEFECT BiOlOgiC
Când iubita-mi dăruieşte
Toate farmecele sale,
Simt cum inima îmi creşte,
Nu în piept, ci mai la vale!

OF dE VâRsTa a TREia

nicolae Bunduri

În lumea nouă fac remarca:
La doişpe ani sunt fete mari,
Brunetele din Danemarca...
Şi blondele din Ferentari!

CasTiTaTE

Ştefan al. Saşa

Când şi-a intrat ca soţ în rol
Ştia că dama-i dracul gol,
Acum, zicala s-o răstoarne,
Doar el e cel ce poartă coarne.

inVERsaRE

Cum să nu-mi deplâng etatea
Și să n-o urăsc nespus,
Dacă-mi bucur jumătatea
Numai de la brâu... în sus!

Vasile larco

Cu viitorul soț ea e drăguță,
Având spre măritiș un gând curat.
Dar când își vede „sacii în căruță”,
Îndeamnă caii spre un alt bărbat.

TânăRa aMaZOană

Dan căpruciu

Inchiziţia ne-arată
Fapte de rămâi năuc;
Dar tortura-adevărată
Este cea de sub papuc.

„TORţiOnaRElE“

homo...
epigramaticus

EPigRaMa
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când mă veţi duce, dragi confraţi,
cu popă, dric şi surugii,
la Huşi aş vrea să mă-ngropaţi,
ca să rămân tot printre… vii!

ulTiMa dORinţă

Neculai Darie

in MEMORiaM

EPigRaMa

Chiar de eşti un soţ model,
Credincios să-i fii e greu;
Modei îi rămâi fidel,
Numai dac-o schimbi mereu!
selecţie epigrame – Vasile larco

MOda Şi sOţia

La închiderea ediţiei, ni s-a adus la cunoştinţă trista veste a încetării din
viaţă a epigramistei clujene MaRia BuMBEa. Odihnească-se în pace!

Clubul Epigramiştilor Bucureşteni CINCINAT PAVELESCU anunţă,
cu durere, dispariţia unui respectat epigramist: ghEORghE Păun-ulMu,
la numai doi ani înainte de a împlini venerabila vârstă de 100 de ani.
Născut în comuna călăreşeană Ulmu, a fost inclus în peste 20 de volume colective
de epigramă, dar a şi publicat în nume propriu opere din care amintim: Pilule
antistres, Hazoterapie – Mozaic umoristic şi Cu pisica în buzunar.

ghEORghE Păun-ulMu (23.04.1915 – 02.01.2013)

Contrastele-n traseul vieţii
Te fac adesea să suspini:
La bloc sunt mai subţiri pereţii
Decât obrazul la vecini.
a consemnat – george Petrone.

Viaţa la BlOC

A părăsit lumea în care a dăinuit poetul şi epigramistul ieşean
NECULAI DARIE. Dacă ar mai fi trăit câteva luni, ar fi împlinit
100 de ani! Născut într-un sat de prin părţile Huşiului, într-o familie de oameni nevoiaşi
şi cu mulţi copii, a iubit de mic slova cărţii şi, nu o dată şi-a însoţit părinţii la îndeletnicirile
agrare, mergând pe drum cu cartea în mână şi citind. Ajuns croitor de elită la Iaşi,
frecventat de protipendada universitară şi culturală a urbei, a muncit şi şi-a durat o casă
arătoasă, inundată vara de umbra odihnitoare a unei livezi de pomi fructiferi şi o palmă
de vie, chiar lângă vila Sonet a lui Mihai Codreanu. Apropierea de marele poet,
încurajările şi poveţele pe care le-a primit de la acesta, i-au deschis apetenţa pentru poezie.
Cum singur spunea, „un om care nu ştie ce-i compasiunea, îşi extirpează lui însuşi o
parte din bucuriile vieţii, din propria-i posibilitate de manifestare umană“.
Versurile şi le-a adunat între coperţile a trei cărţi: „POVARA ZBORULUI“,
„PULBERI DE TOAMNĂ“ şi „PLOAIA DE GÂNDURI“, iar epigramele, care nu
depăşeau cu mult numărul anilor pe care i-a vieţuit, le-a risipit prin diferite publicaţii şi
emisiuni radiofonice.
Dumnezeu să-l odihnească pe bunul şi blajinul Neculai Darie, autodidactul care s-a
format la şcoala vieţii, cel care găsea pentru fiecare o vorbă de încurajare, ori de alinare,
un sfat plin de înţelepciune!

38

EPIGRAMA_63_a_Layout 1 3/4/2013 5:01 PM Page 38

ionel iacob-Bencei

A trecut la cele veşnice umoristul EMIL ŞAIN (pseudonim: Ioan Emil Sein),
unul dintre cei mai activi „ridendişti“ din primul val după constituirea cenaclului
la 3 octombrie 1969.
Din tinereţe, s-a afirmat ca textier şi instructor pentru „grupuri satirice“,
programele artistice concepute de el având muzicalitate, vervă, colorit şi poantă. Am
avut ocazia să lucrez cu el, câţiva ani, ca interpret şi să observ că în tot ce făcea punea mult suflet.
De-a lungul anilor a colaborat la publicaţiile locale „Drapelul roşu“, „Orizont“, la revista
„Urzica“ şi la emisiunea radiofonică „Unda veselă“ (Bucureşti). În anul 1990 a editat revista
de umor „Pardon“, al cărei director a fost pe tot parcursul apariţiei sale. Este autorul a peste
30 de cărţi şi plachete care conţin: proză şi poezie pentru copii, schiţe, cronici rimate,
epigrame, fabule.
Devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România, EMIL ŞAIN s-a dedicat activităţii
editoriale ca manager-editor la Editura EXCELSIOR din Timişoara.
Prin plecarea sa dintre noi, Cenaclul de Satiră şi Umor RIDENDO a pierdut un bun coleg
şi un prieten de nădejde.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

EMil Şain (19.09.1937 – 11.12.2012)

ZâMBETE În PRiER – ViŞEu, Ediţia a XI-a:
1. CONCURS DE EPIGRAME cu temele: Cine are urechi de auzit, s-audă – 2 epigrame şi
sponsorul – 2 epigrame (cuvântul trebuie să apară obligatoriu în catrene).
2. CONCURS DE PARODIE: Concurenţii vor pritoci o parodie la următoarea poezie: Cămara
de fructe de Ion Pillat (din volumul Pe argeş în sus). (N.R.: Spaţiul nu ne permite publicarea
integrală a poeziei).
Lucrările vor fi trimise în trei exemplare cu motto şi plic închis, în care se va arăta identitatea,
adresa şi datele de contact, până cel târziu în data de 1 aprilie 2013, pe adresa: Perţa lucian, Casa
de Cultură, str. 22 Decembrie nr. 3, Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, cod 435700, cu specificaţia:
„Pentru concursul de epigrame“, respectiv „Pentru parodie“.
La concurs pot participa epigramişti de pretutindeni, membri sau nu ai UER, cu excepţia epigramiştilor vişeuani.
3.CONCURS DE VOLUM, INCLUSIV ANTOLOGII: Pot participa volumele de umor
(epigrame, fabule, proză scurtă, parodii, etc.), tipărite în perioada aprilie 2012 – martie 2013.
Lucrările vor fi trimise în două exemplare până cel târziu în data de 22 martie 2013 pe adresa
menţionată, cu specificaţia: „Pentru concursul de volum“.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0262.354.131, 0262.354.639, 0741099253.

CâT E BuZăul dE MaRE, Ediţia a XIV-a, 10–12 mai 2013.
Casa de Cultură „Ion Caraion“ a municipiului Buzău şi Cenaclul umoriştilor „Nicolae Grigore
Mihăescu-Nigrim“, organizează Ediţia a XIV-a a Festivalului Naţional de Epigramă „Cât e Buzăul
de mare“, în perioada 10–12 mai 2013, cu următoarele concursuri:
I. Concurs Naţional de Epigramă cu temele: (1) „Înălţarea domnilor“ şi (2) „apă de ploaie“,
câte două epigrame inedite, nepublicate, la fiecare temă. Lucrările vor fi trimise în două exemplare,
cu motto, până cel târziu 8 aprilie 2013, data poştei, pe adresa: Sălcuţan Mihai, Buzău, str. 13
Decembrie, nr.10 A, cod poştal 120.217, judeţul Buzău. II. Concurs Naţional de Creaţie Literară –
carte de epigramă şi de literatură umoristică. Participă cărţile de epigramă şi de literatură umoristică
apărute după 1 mai 2012. Cărţile vor fi trimise în două exemplare pe adresa: Biblioteca judeţeană
„V. Voiculescu“ str. Unirii nr. 140, municipiul Buzău, cod poştal 120238, judeţul Buzău, până la 8
aprilie 2013, data poştei.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Sălcuţan Mihai, la tel/fax 0338/105.222 şi
0745/760.015 (mobil) sau pe e-mail: mihaisalcutan@yahoo.com.

Fiţi pe fază!
FEsTiValuRi Şi COnCuRsuRi!!
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Vasile larco

E luna când s-agită norii,
S-adună ciutele în cete,
Vin rândunelele, cocorii
Și berzele în sat... la fete.

MaRTiE

Dan căpruciu

Primăvara vine iar
Şi dorinţe-ncep să fiarbă,
Noi impozite răsar,
Câtă frunză, câtă iarbă...

nOuTăţi dE PRiMăVaRă

nicolae Bunduri

La-nceput de primăvară
I-a întins un ghiocel;
Ea-l iubea din inimioară,
El pe ea... din portofel.

El Şi Ea, dE 1 MaRTiE

constanţa apostol

Pomi diverși îmi dau fiori
Cu alaiul lor de flori,
Tot fiori, dar altfel am,
Stând sub…„mărul lui Adam“!

la PiEPTul iuBiTului

PRiMăVaRa

Florin Rotaru

Nevasta mea mi-a reproşat
Că proastă-a fost când m-a luat...
Şi-atunci am priceput, pe loc,
Că prostul are mult noroc.

PROVERB

constantin cristian

sE alEg „BaBElE“

De tradiţie nu-mi pasă
Printre-ai mei contemporani,
Pentru că a mea-i aleasă
De vreo... patruzeci de ani!

Vali Slavu

Desigur, se putea oricum numi,
Dar e ciudat că s-au gândit să-i spună
Autostrada Soarelui, deşi
Sunt cratere, acolo, ca pe Lună!

auTOsTRada sOaRElui,
duPă TOPiREa ZăPEZii

cătălina orşivschi

Când vine martie în zbor,
Guvernul nou, cinstit vă spun,
O să ne dea un mărţişor,
Făcut din sfoară şi săpun.

În luna MaRTiE

mircea micle

Plecând cu ghiocei cu tot,
Sunt supărat de nu mai pot,
Căci n-aş fi vrut să se întâmple...
Să-i uite pe ai mei la tâmple.

PRiMăVaRa

tipărit sub îngrijirea tipografiei grafica XX
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