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R E D A C T, I O N A L E
ATENţIE: Adresa pentru primirea corespondenţei s-a schimbat!
Responsabilitatea privind textele publicate aparţine în totalitate celor care semnează!
Redacţia revistei nu este organ de verificare a originalităţii epigramelor şi articolelor
colaboratorilor noştri. În măsura în care avem cunoştinţă de vreo neregulă, o semnalăm şi
luăm măsurile de rigoare. Eventualele erori apar numai din necunoaştere şi neintenţionat.
prezumţia de bună intenţie trebuie să funcţioneze şi la acest nivel.
n RUgăMINTE

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 mailul cu forwardări de mesaje umanitare,
cereri de donaţii, de prietenie pe Facebook, Twitter, Linked In etc., 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“ şi daţi adresa la care doriţi să vă fie
trimisă revista:
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, Calea Cisnădiei, nr. 86, ap. 24, cp 550394 Sibiu, jud. Sibiu
numărul următor al revistei va apărea la începutul lunii decembrie 2015. Materialele
pentru revistă le aşteptăm până cel târziu vineri, 16 octombrie 2015. 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 singura pagină în care
sunt puse toate, grămadă!
n CONCURSURILE REvISTEI:

1. Compuneţi minim o epigramă pe rime date: masă / zice;
2. TOp E – Rugăm cluburile, cenaclurile sau asocierile, să trimită câte 3 (trei) epigrame
de autori diferiţi, pe tema: „Fă ce spune popa...“;
3. Comentaţi (daţi replici) la epigrama: Experienţa vieţii // Cu răul când m-am
confruntat / În lupta crudă de idei, / Nu „câinii“ m-au înfricoşat / Ci droaia mare de
„căţei“. (Corneliu Costăchescu);
4. Compuneţi minim o epigramă la tema: „Munca peste program“.
n Legat de concursul TOp E, reiterăm rugămintea ca materialele să fie trimise DE
CăTRE CENACLURI, nu individual, întrucât menirea acestui concurs este
promovarea colectivelor.
Caseta redacţională: Redactor-şef: LAURENţIU gHIţă
Redactor-şef adjunct: şTEfAN-CORNEL RODEAN
Tehnoredactare texte: Bogdan gHIţă şi Mihaela IANCU
Corespondenţi activi: Toată suflarea epigramofilă. Unii mai mult, alţii, mai puţin mult (!)
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EDITORIAL

Huo, albitr u’! (?)
În lumea fotbalului există o meteahnă veche, dar exacerbată teribil în ultima
vreme. atunci când echipa noastră pierde, e din cauza „albitrilor“. nu contează că
atacanţii noştri s-au împiedicat constant de firele de iarbă, atunci când fundaşul lor a
tras un pârţ, de l-a aruncat pe vârful nostru până jos, pe gazon, trebuia dat unşpemetri,
eliminat fundaşul şi scopit antrenorul lor! Că alta era soarta meciului, eheee!
În lumea noastră, a epigramiştilor, nu se întâmplă aşa. nooo!.... nu, pe naiba!
nici nu s-a terminat un concurs, un festival şi încep vorbele. Că premiul I are aritmie
la toate versurile 2, că Marele premiu, ştim noi, a fost dat pe reciprocitate, că anumite
persoane sunt „abonate“ la premii, că eu de ce am luat menţiune şi nu premiul III, că,
de fapt, am fost „tras“ în jos, ca să se facă loc ştim noi cui sau, mai rău, nu am luat
premiu, pentru că m-a tăiat de pe listă Săl...baticul ăla de la Casa de Cultură, sau
Cor...polentul ăla de preşedinte de Juriu!
Oameni buni, pentru premii scrieţi? Ăsta e scopul principal pentru care sunteţi
dedicaţi acestei atât de frumoase pasiuni? Dacă a trecut un festival fără să fiţi evidenţiaţi
e clar că sunteţi „lucraţi“ de cabala mondială a epigramei? Sunt, într-adevăr, concursuri
la care se dau premii mai „pe ochi frumoşi“, ca să îndestuleze pe toată lumea, sau după
criterii vag-absconse, dar, în general, valorile cam triumfă. a, că mai scapă şi erori, se
prea poate. Judecătorii sunt oameni, nu se poate măsura epigrama cu şublerul. Câte
caractere, atâtea criterii! Şi-apoi, participarea la un concurs presupune automat (zic eu)
acceptarea regulilor jocului. Comentariile post festum dau urât.
a nu se crede că asta e o atitudine generală. nu, nu e. Sunt câţiva care se lasă
luaţi de acest val şi otrăvesc o atmosferă şi-aşa nu prea Chanel no. 5.
Şi aşa cum, la fotbal, datul cu părerea aiurea-n tramvai nu face altceva decât
să instige pe nărozii din peluză, care vor urla tot timpul, din toţi bojocii, indiferent
ce se întâmplă pe teren: „Huo, albitru’ “!, la fel, veşnica jeluire poate avea
perversul efect al îndepărtării tinerilor debutanţi. Cum să vină tânăra generaţie
spre epigramă când şi aici găseşte sindromul bârnei din ochi?
Laurenţiu gHIţă

scurt Si cuprinzAtor
pRECAUţIE
De ce din Parlament am evadat
Nu bănuieşte nimeni, fac prinsoare:
A fost momentul bine calculat,
Căci altfel ajungeam la închisoare.
ştefan Cazimir

***

Parcă dres de-un spiriduş frenetic,
Între doage, mustul dă în fiert...
De-am ştiut podgorii să deretic,
N-am trăit pe lume în deşert!
gheorghe Azap

CULTURă

COMpILATORULUI

În draga noastră Românie
De bucurie te-nfiori,
Că intră hoţi în puşcărie
Şi ies afară scriitori.

Carte grea, fără-ndoială,
A închis la critici gura,
Dar, din ea, originală
Este numai semnătura.

viorel Cacoveanu

gheorghe păun
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UER 25

UER la p\trar de veac
( Eseu aniversar)

Zilele acestea se împlinesc 25 de ani de la înfiinţarea Uniunii Epigramiştilor din
România, (uER) organizaţie literară distinctă, dar apropiată de uniunea Scriitorilor din
România, al cărei membru sunt de mulţi ani.
În continua şi îndelungata scurgere a timpului, o atare durată poate trece neobservată, sau
poate marca importanţa unor strădanii reuşite, mai ales când se referă la artă, la cultură, atât
de puţin observate în aceste vremuri.
Odată cu intrarea în normalitate, când ne recăpătam drepturile şi libertăţile, era firească
trezirea epigramiştilor noştri, striviţi de opresiuni şi de indiferenţă, era de aşteptat ca ei să se
adune şi să se organizeze în obştea lor: uER.
Îmi permit să observ că, profitând de isteţimea lor ironică şi umoristică şi de bogăţia cuvintelor
limbii române, confraţii noştri s-au pus pe treabă şi pe scris harnic, parcurgând de-a lungul
timpului trei perioade de aur, pe care le-aş denumi: de lingouri de aur, de monezi de aur şi de
bijuterii, toate de mare valoare, pe care le-aş aşeza între anii 1875–1925 (prima), 1925–1950
(a doua), cu pauza dictaturii şi 1970–2010 (ultima). Fiecare perioadă a avut vârfurile şi
revistele de care s-a folosit, fără de sprijinul cărora nu se puteau cunoaşte.
astfel, în perioada lingourilor, sunt de remarcat: A. C. Cuza, Teleor, giordano, Ivanovici,
Cincinat, Rosetti şi Quintus, mai toţi colaboratori la reviste ca: „ADEVĂRUL LITERAR“,
„MOFTUL ROMÂN“, „FACLA“, „ASTRA“ şi „RAMURI“ şi autori de preţioase volume, care
împingeau dezvoltarea mişcării epigramatice româneşti dincolo de orice asemănare în lume. Este
de menţionat că atunci s-au petrecut două evenimente deosebite: în 1896, un tânăr de 21 de ani,
Ion gh. Ionescu, necunoscut, îşi publica primul său volum de epigrame, sub pseudonimul
Quintus, volum pe care l-a prefaţat şi apreciat v. A. Urechia. Ceva mai târziu, un alt tânăr,
Sofronie Ivanovici, publica prima antologie de speţă, „EpIGRaMIŞTII nOŞTRI“, ambele,
semne ale unei desprinderi valorice. Câteva dintre lingouri sunt aproape clasici, preluând de la
strămoşul Marţial dragostea, îndemânarea şi respectul şi statornicindu-i rostul şi locul în
literatură.
Răspunzând cum se cuvine acestor îndatoriri, urmaşii din cea de-a doua perioadă
(1925–1950), cea a monezilor de aur, nu s-au diferenţiat de înaintaşi şi au strălucit prin
efigia unică a lui păstorel Teodoreanu, căruia, pe drept, i s-a spus: „Ridicăm paharul / Pentru
Păstorel! / N-a fost nici Cotnarul / Mai spumos ca el!“ alături de el, şi nu mai prejos, s-au
ridicat: Aurelian păunescu, Iordăchescu, Crevedia, I. şt. Bogza şi perieţeanu, toţi
colaboratori ai revistelor „GLUMA“, „URZICA“, „STEAUA“ şi „PĂCALĂ“ şi autori de
preţuite volume de epigrame, până când dictatura roşie a sugrumat şi risipit mişcarea, ca şi
alte manifestări ale libertăţii de creaţie.
În fine, ajungem la cea de-a treia perioadă (1970 – anii 2010), cea a bijuteriilor de aur,
începută în mod surprinzător şi puţin explicabil, spre sfârşitul oprimărilor. atunci, obştea
epigramiştilor, încă în viaţă, simţind aerul destinderii şi, foarte îndrăzneaţă, începe să se mişte
şi să se întâlnească, la început, câţiva, la „CAFENEAUA EPIGRAMIŞTILOR“ din Bucureşti
şi transformată apoi în cunoscutul club „CInCInaT paVELESCu“ unde, în curând, se
alătură cei din ploieşti şi din alte părţi ale ţării, cum ar fi: Cluj, Braşov şi Timişoara.
Sprijiniţi, încurajaţi şi publicaţi în revistele vremii: „URZICA“, „STEAUA“ şi altele,
stimulaţi de lecturile şi dezbaterile din şedinţele regulate ale Cenaclului din Bucureşti, la care
participau „greii“: şerban Cioculescu, Aurelian păunescu, florin Iordăchescu sau
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UER 25
Crevedia, epigramiştii din ce în ce mai mulţi şi talentaţi se afirmă puternic şi constituie
personalităţile unei noi perioade şi a unor noi valori.
Sunt atât de diferiţi şi de înzestraţi, încât este foarte, foarte grea selectarea lor valorică,
astfel că sunt nevoit să aşez o parte din ei în ordine alfabetică, cu scuzele de rigoare: Albu,
Bencei, Berbente, Clenciu, Corbu, Cristodulo, Dinescu, ghiţescu, grigore, Jega, Langa,
Lică, Navarra, Olteanu, pavel, petrone, Râpeanu, Tacu, Trifu, Tropcea, Tudorache şi
Zarafu, alături de mulţi alţii, cu o menţiune deosebită pentru Sorin pavel şi petrone.
Toţi aceştia şi cenaclurile din care fac parte sunt coloana vertebrală a mişcării epigramatice
actuale, mult dezvoltată, dar uneori umbrită de graba unor confraţi de a-şi publica creaţiile
înainte de a le citi şi discuta în şedinţele de cenaclu.
Spre sfârşitul acestei perioade, apreciindu-se dezvoltarea şi experienţa mişcării, s-a
simţit, ba chiar s-a impus nevoia constituirii unui for de conducere la nivel naţional, a
unui organism capabil să-i organizeze, să-i adune şi să-i îndrume pe epigramişti în
preocupările lor.
Şi iată-ne în preajma apariţiei „unIunII EpIGRaMIŞTILOR DIn ROMÂnIa“, cu
îndeplinirea acestor importante sarcini. Evenimentul s-a întâmplat acum 25 de ani, la
sugestia lui Mircea Trifu, primul şi destoinicul preşedinte, având în jurul său conducerea
clubului „CInCInaT paVELESCu“ şi pe mai apropiaţii săi: Clenciu, ghiţescu, Corbu
şi vladimir. Imediat, s-au afiliat şi constituit noi cenacluri în mai toată ţara, la Bistriţa,
Braşov, Brăila, Bucureşti, Buzău, Cluj-napoca, Craiova, Galaţi, Iaşi, piteşti, Râmnicu
Vâlcea, Sibiu, Slatina, Timişoara, Vaslui, şi în afară: Chişinău şi novi-Sad.
Toate aceste nuclee de epigramişti şi amatori, harnice, pricepute şi cu grijă alcătuite, şiau ţinut şedinţe lunare şi au organizat festivaluri la care erau invitaţi colegi din ţară şi un
elevat public. În felul acesta, a fost simţit prestigiul genului, s-a făcut cunoscută starea lui în
literatură şi au fost stimulaţi şi ajutaţi mai tinerii confraţi.
După prematura şi atât de regretabila dispariţie a lui Mircea Trifu, în locul său a fost ales
george Corbu, care a continuat cu strădanie şi competenţă conducerea uER, mai întâi cu
Stelian Ionescu şi geo Olteanu, apoi împreună cu Mihai Sălcuţan şi petre gigea-gorun
– vicepreşedinţi, asigurând apariţia la timp şi în condiţii excelente a revistei „EpIGRaMa“,
alături de multe alte iniţiative şi evenimente, toate destinate slujirii şi dezvoltării mişcării
noastre epigramatice. În acest sens, aşa cum am mai spus, uER are datoria să urmărească
atent unele derapaje ale începătorilor, prea dornici de afirmare imediată, prea grăbiţi în
publicarea unor volume puţin valoroase. Departe de gândul limitării liberei exprimări,
controlul exigent al calităţii cred că se impune.
Mai ales acum, când ne aflăm la capătul perioadei bijuteriilor de aur, cu preţuire la
caratele lor şi cu dorinţa şi speranţa ca următoarea, a patra, să fie la înălţime, să fie cel puţin
de argint aurit!
În acest sens, se cuvine să semnalăm şi să apreciem importanta şi documentata teză de
doctorat a doamnei Elis Râpeanu, distinsa noastră colegă, care a încercat şi izbutit să aşeze
epigrama şi pe slujitorii ei la locul şi meritul cuvenit în istoria literaturii române.
Se poate spune, fără exagerare, că stăruinţa şi maturitatea conducerii uER şi a membrilor
ei au asigurat prestigiul de care se bucură acum obştea epigramiştilor români.
Cum să închei observaţiile mele decât tot aşa:
Dând epigramei preţuire,
Sărbătorim primul pătrar
Şi,-ncrezători în nemurire,
Ne îndreptăm spre centenar!
Mircea Ionescu-QUINTUS
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CONCURS

REZULTATELE
CONCURSULUI DE REpLICI
(COMENTARII) EpIgRAMATICE:

pRIETENUL CASEI
Îl inviţi la un pahar
Însă nu ştii ce te paşte;
Un prieten, aşadar,
La nevastă se cunoaşte.
(Dimitrie Jega)

greu, greu rău! Epigrame multe bune!
Dar am sunat un prieten, l-am invitat acasă
şi acesta ne-a sfătuit să alegem drept
câştigătoare epigrama d-lui L AURIAN
IONICă:

REvIRIMENT
Venii, odată, c-un amic în casă
Şi, de atunci, soţia-i mai duioasă:
Găteşte, spală, cântă, e-un tumult...
De-aş fi ştiut, îl aduceam demult!
Mai departe, selecţia a fost de-a dreptul
imposibilă. Dar cum un prieten la epigramă
se cunoaşte, de data asta, i-am invitat la un
pahar pe următorii:

UNUIA CU SOţIE fRUMOASă
Fără-a trage-nvăţăminte
De la mari sau de la mici,
Şi-a făcut atâţi-amici
Că doar soaţa-i ţine minte.
Gheorghe Băisan

REpLICA SOţIEI INfIDELE,
pRINSă îN fLAgRANT

Când ți-ai făcut bărbate-un rost
Și-n viață-ți merge totul bine,
Tu să te bucuri când un prost
...Trudește gratis pentru tine!
Gavril Neciu

RELATIvITATE
Un amic, viclean ca focul,
Nu e, musai, o năpastă;
Uneori, e chiar norocul
Ce te scapă de nevastă.
Janet Nică

OSpITALITATE

Eu l-am poftit la mine-n casă,
Ca să-l servesc c-un vin, fireşte,
Şi rusul, de atunci, la masă
Mă tot înjură... româneşte.
Ion Cuzuioc

NOROC CHIOR

Cu un pahar l-ai omenit
Și s-a legat de-a ta soție?
Să fii, băiete, fericit,
Că nu-ți făcu avansuri ție!
Grig M. dobreanu

pRIETEN pREA ApROpIAT

Pe-un prieten l-a-mpuşcat
Că-l găsi cu soaţa-n pat;
Şi-o să-şi piardă în curând
Mulţi prieteni... rând pe rând.
Elena Leach

pRECIZARE

Un prieten ce n-adastă
Se cunoaște la nevastă;
Când cu totul se consacră,
Se cunoaște și la soacră.
Gheorghe Bâlici

CUM Să ALEgI

„pRIETENUL CASEI“ făRă RISCURI
Părerea mea, să fie clar,
Ţi-o spun direct, fără perdea,
E să inviţi la un pahar
Doar homosexuali sadea.
Paul Curiman

Din selecţia de mai sus am fost siliţi să îi
dăm deoparte pe doi prieteni buni: dan
Căpruciu şi Petru-Ioan Gârda, nu pentru că
epigramele lor ar fi fost mai slabe, ci pentru
că semănau ca două picături de apă. Departe
de noi bănuiala de lucruri necurate, la aşa
temă, era logic să apară similitudini, dar, ca
să nu umplem pagina cu două epigrame
identice, am preferat să lăsăm loc altora. Din
păcate, printre aceştia, deşi au trimis epigrame bune, deocamdată nu s-au regăsit şi:
Ioan Lazăr, Ştefan Al.-Saşa, Vasile Ţincaş,
Ioan Toderaşcu, Ion diviza sau Florina
dinescu-dinu.
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ANIvERSăRI

Le urãm
La mult, i ani
de ziua lor ...
,

!

DIN DRAgOSTE

REgRETE

De n-ar fi fost iubirea asta mare,
Ce mă consumă, zilnic, într-un fel,
Cu paşi mărunţi porneam, spre afirmare;
Aşa, mă plimb prin cârciumi după el!

La tinerețe, eu am fost
Din cei geloși (cam fără rost),
Acuma, cred, mi-ar prinde bine
Să fiu gelos, dar n-am pe cine!

ANY DRăgOIANU (NYşTE ANY)

NICOLAE TOpOR (65 ANI)

pARTIDELE

MODA fEMININă

Treci ca apa, biet român
Și îți plâng atâția prunci,
Însă pietrele rămân
Ca să ai... cu ce s-arunci.

Azi la modă e paradă,
Prețu-l văd și trag concluzii:
Cred că fusta o să scadă
Până unde-mi fac iluzii!

MARIAN pOpESCU (85 ANI)

IONEL JECU (65 ANI)

CARACTERISTICă

SUBSEMNATUL

E un lider eminent
Şi un manager de clasă,
Cu opt ani în Parlament
Minus şapte ani de-acasă.

Sunt de viță ceferist,
Vreau s-ajung epigramist:
După cum scriu eu ca...trenul,
Tot așa conduc și... trenul.

ION DIORDIEv (80 ANI)

ZENO DULCA (60 ANI)

CREşTINISM ORIgINAR

HALAL DREpTATE pENTRU pOpOR

Creștin fiind și calculat,
Iubesc pe cel apropiat,
Dar simt ființa invadată
De dorul de-o... apropiată.

De-am fi în țară toți normali,
În fața legii-am fi egali;
La noi un prost sau un redus
Ajunge, tot mereu, mai sus.

ION (gIONI) BUTULESCU (75 ANI)

MARIUS MICLEA (30 ANI)

îN ATENţIA EpIgRAMIşTILOR-TRADUCăTORI!
umoristul petre CIOCLU din Israel – coordonatorul celor două volume de prestigiu, lansate
la Cluj: „EpIGRaMa, punTE ÎnTRE ŢĂRI“ şi „uMOR ŞaMpanIZaT, DE EpIGRaMIŞTI
FRapaT“, a luat iniţiativa de a edita o culegere de epigrame traduse din limba română în alte limbi
şi din alte limbi în română, cu titlul „InTERSECTĂRI EpIGRaMaTICE“, în care scop solicită o
selecţie, în limita a câte 20 de bucăţi, care să îi fie trimisă fie prin poştă, la adresa: petre CIOCLU,
şikun ţva Keva, 1/1, 29000, Kiriat Yam, Israel, sau pe e-mail: cioclup@yahoo.com.
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CLUBUL CLUBURILOR

Cenaclul
E pi
gr a mi
[ til
or Olte
pigr
mi[
ti lor
O lte n i
Cenaclul a luat fiinţă în anul 2008, continuând tradiţia epigramiştilor craioveni,
dar şi a oltenilor în general, a Cenaclului „Acad. C. S. Nicolăescu-Plopşor“, care a
lăsat urme adânci în conştiinţele cititorilor.
Cenaclul Epigramiştilor Olteni a debutat cu 34 de membri fondatori, la care au
aderat încă 68 de noi membri şi 3 membri de onoare. De la început s-a stabilit ca
şedinţele Cenaclului să aibă loc lunar, în prima săptămână a lunii, în ziua de vineri,
la orele 15. Lucrările cenaclului se desfăşoară în cele mai bune condiţii în sălile Casei
de Cultură „Traian Demetrescu“ a primăriei Municipiului Craiova.
până în prezent au fost organizate patru ediţii ale Concursului şi Festivalului
Internaţional de Epigramă, unde au participat epigramişti din ţară şi din Republica
Moldova. Recent, în zilele de 3–5 iulie, a avut loc la Craiova, Ediţia a IV-a, susţinută
de primăria Municipiului Craiova şi de Casa de Cultură „Traian Demetrescu“.
Funcţia de preşedinte a fost preluată de petre Gigea-Gorun, în Comitetul
Director fiind şi Marius Coge, Janet nică, alexandru Radu, Ilarian Ştefănescu,
Gabriel Bratu, Laurian Ionică şi Constantin Brânzan.
La înfiinţarea Cenaclului a fost lansată antologia „pRInTRE EpIGRaMIŞTII
OLTEnI“, de petre Gigea-Gorun, în care sunt incluşi 255 de epigramişti, cu
biografia, activitatea literară şi o parte din epigramele acestora (518 pagini).
De asemenea, de la înfiinţare, Cenaclul are şi revista „CuGETuL“, cu apariţie
trimestrială, având 52 de pagini, ce se bucură de colaborarea epigramiştilor din ţară
şi din Republica Moldova. Funcţia de redactor-şef a fost îndeplinită de Mircea ursei,
Grigore Marian Dobreanu şi, în prezent, de Janet nică.

UNUIA CARE DE LA gRăDINIţă,

REfLECţIA

A pLECAT MAI DEvREME LA şCOALă

EpIgRAMISTULUI OCTOgENAR

Este-o simplă socoteală,
Oarecum şi curioasă:
La cinci ani plecând la şcoală,
n-avea şapte ani de-acasă!

puterile mă ocolesc
Şi la femei îmi creşte teama;
Cum şi vederile-mi slăbesc,
Mă mir că-mi iese epigrama.

petre gIgEA-gORUN

Laurian IONICă

UNEI ExCENTRICE

vARă CANICULARă

În sprânceană are-o capsă,
un cercel are-n buric,
Tatuaj pe gât şi coapsă,
Doar în cap n-are nimic!

am vrut să bat un senator
Ca să mă bage la răcoare,
Dar n-am găsit, că-ntâmplător,
Erau, cu-amantele, la mare!

Marius COgE

Janet NICă

EpIgRAMA
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MăSCăRICI
Ce vă spun eu nu e banc:
Regii, ca amuzament,
aveau doar un saltimbanc;
noi avem... un parlament.
george CEAUşU

pOLITICIENII îNAINTE DE ALEgERI

AM îNTâLNIT ROMâNI fERICIţI

Sunt ca frunzele ce zboară
pe alei, în toamna rece,
Grija ţării îi doboară,
Dar ce repede le trece!

Sătui de neajunsurile toate,
Căci existenţa devenise chin,
Ei şi-au luat măsuri anticipate
Şi-ncă rezistă… (pe meleag străin.)

Any DRăgOIANU

Nelu vASILE

IEşIRE DIN CRIZă

SfAT

O, Doamne, în ce criză am intrat:
În buzunare nu mai am doi lei;
Dacă nevasta-mi fuge cu-alt bărbat,
nu vă miraţi, dar fug şi eu cu ei!

atunci când scrii o epigramă,
Tu de un lucru ţine seamă:
Că trebuie făcută bine,
Să râd de ea şi nu de tine!

Marius ROBU

Radu fLOREA

MăRTURISIRE

LISTELE DE vOT

Epigramist nu pot să fiu,
Oricât de mult mă zbat şi vreau:
Ca Marţial nu pot să scriu,
Ca păstorel nu pot să beau.

alegerile sunt solemne
Şi candidaţii sunt plasaţi,
pe liste sunt cam multe semne
Dar şi cam mulţi neînsemnaţi.

Marian-gRIgORE DOBREANU

Dumitru BOTAR

EpIgRAMA

RETROSpECTIvă

procedură ce tratează
O meteahnă, un păcat,
Care se administrează
Ca şi hapul: „comprimat“!

Votu-i dat cu gânduri bune,
În speranţa de mai bine,
Dar în loc să ne adune,
Reuşi să ne dezbine.

petre Ion florin vASILESCU

UNEI pROfESOARE DE CHIMIE
Cum e? Răspunsul mă blochează
Ca o reacţie rapidă:
Colegii spun că e de bază,
Elevii-n schimb, că e acidă.
gheorghe BURDUşEL

Nicolae ROgOBETE
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Festivalul național „Eterna Epigramă“
Cluj-napoca, 26–28 iunie 2015

„Lung îi drumul Clujului“ spune un cunoscut refren popular. pentru mine, se pare că nu e
chiar atât de lung, din moment ce am ajuns să-l bat, două weekend-uri, la rând. În 20 iunie,
am participat la festivitatea organizată de universitatea de artă şi Design Cluj-napoca, pentru
a o susţine pe Teodora, fiica mea, la absolvire. unde? În Sala „Dumitru Fărcaş“ a Casei de
Cultură, locaţie în care urma să revin peste o săptămână, la Festivalul „ETERna EpIGRaMĂ“.
Festivalul a ajuns la ediţia a XXVI-a şi a fost organizat de asociaţia Epigramiştilor Clujeni
„SaTIRICOn“ (preşedinte Eugen albu), în parteneriat cu Consiliul Local şi primăria
Municipiului Cluj-napoca, Casa de Cultură a Municipiului Cluj-napoca şi uniunea
Epigramiştilor din România.
Încă de vineri, au sosit la Cluj 30 de epigramişti din ţară, dar şi de dincolo de graniţele ţării.
un număr mare, dacă ne gândim la vremurile grele în care trăim. Sfidând aceste greutăţi,
organizatorii au găsit soluţii ca, în cele trei zile, să fim trataţi cu ospitalitate.
Sâmbătă, în Sala de conferinţe a Hotelului DELaF, a avut loc lansarea cărţii „uMOR
ŞaMpanIZaT, DE EpIGRaMIŞTI FRapaT“ – o culegere întocmită de domnul petre
Cioclu, din Israel. „Culegerea de faţă se adaugă relativ puţinelor întreprinderi similare izbutite
de-a lungul timpului la noi, dintre care se cuvine amintită, pentru unicitatea ei, „ANTOLOGIA
UMORULUI LIRIC“ (1977), elaborată de universitarul, umoristul, omul politic Ştefan
Cazimir, care a pus în circulaţie un concept estetic reprezentat prin formula „umor liric“.
(George Corbu – preşedintele u.E.R.). pentru că „umorul şampanizat“ trebuia stropit cu
şampanie, aceasta a fost servită de petru-Ioan Gârda. Tot era, peste două zile, Sfântul petru,
aşa că… s-a scos.
Festivalul propriu-zis s-a desfăşurat la Casa de Cultură a Studenţilor, moderatorul
spectacolului fiind domnul Cornel udrea. nerăbdarea noastră de a spune epigrame a fost atât de
mare, încât, la un moment dat, s-a făcut coadă la microfon. au urcat, rând pe rând, pe scenă,
membrii Cenaclului SaTIRICOn, dar şi epigramiştii invitaţi. Epigramele au fost presărate cu
arii celebre din opere, iar umoristul Sorin Tănase a susţinut un recital spumos. Multe dintre
epigramele citite pe scenă au fost noi, scrise special pentru concursul din acest an. Tema
concursului a fost „Lasă-mă să te las“, iar juriul a fost alcătuit din domnii aurel Buzgău
(preşedinte), Eugen pop şi doamna profesoară Silvia popescu şi a acordat următoarele premii:
gHEORgHE şCHIOp – premiul I:
Unui lasă-mă să te las
Maica Rusia
Cum poţi să-i ceri la ăsta grabă
La aroganţa-i de stăpână,
Şi-un lucru pân’ la capăt dus,
Benefic e un pact cu ea,
Când, orişicând îl pui la treabă,
Ca să te lase-n pace până
El nu-i nicicând pe treabă pus.
O laşi să-ţi facă tot ce vrea.

ION MICUţ – premiul II
Noii aliaţi
Codrii vechi, cu frunţi de rouă,
La străini îi oferim,
Că şi ei ne lasă nouă
Munţii, să-i împădurim.

vALI SLAvU – Menţiune
Din showbiz
Cuceresc femei, mereu,
Cântăreţii de manele;
Unele se lasă greu,
Altele se lasă grele!

ION DIvIZA – premiul III
Om de succes
Prosper a fost şi astfel va rămâne,
În viaţă şi-n afaceri e-un model,
Nu lasă niciodată pentru mâine
Ce, azi, pot face alţii pentru el.

NICOLAE BUNDURI – Menţiune
în lumea epigramei
Aici, în lumea asta mare,
Cu epigoni scriind „la pas“,
Mai este câte unul care…
„Epi…goneşte“ spre Parnas!
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Clujul – metropolă europeană
Toţi ne fierbem, ca în oală,
De când Cluju-i capitală
Pentru tineri – bine spus –
Însă ei sunt în Apus!

Înţepăturile colegiale nu au întârziat să
apară. Maestrul nicolae Bunduri a adresat
două şarje umoristice câştigătorului premiului I, dar şi confratelui petru-Ioan
Gârda – gazdă la acest festival:
Am ratat locul I la Cluj
Cu un catren de căpătâi,
Trecând la Cluj de-un ultim hop,
Mă-mpiedicam de locu-ntâi…
Dar nu sunt chiar aşa de ŞCHIOP.
Clujul este… numai unul
Fac aici o constatare:
Clujul e – justificat –
Singurul oraş în care…
Gârda nu e premiat.
absent motivat de la această întâlnire,
în acea perioadă, la Chişinău, fiind alegeri
pentru primărie, Gheorghe Bâlici a scris,
ulterior, o replică pentru concitadinul său,
Ion Diviza. (n.R. Epigrama este prezentată
la rubrica En GaRDE, din acest număr al
revistei).
În vederea racolării de noi membri,
„SaTIRICOn“ a lansat un concurs de epigramă, la care au participat oameni cu simţul
umorului din judeţul Cluj. Cei trei câştigători
(de care sper că vom mai auzi) au fost premiaţi, în cadru festiv.
Matrimonială
Domnul mi-a luat o coastă
Ca să am din ea nevastă,
Dar soţia mea cea dragă
Zice că-mi lipseşte-o doagă.

Chiar dacă a fost un festival de umor,
nu au lipsit nici momentele emoţionante.
Doamnei profesoare Silvia popescu i s-a
înmânat o diplomă pentru activitatea desfăşurată în slujba asociaţiei „SaTIRICOn“,
pentru contribuţia avută la buna desfăşurare
a festivalului şi la tipărirea volumelor.
La masă, s-a organizat un concurs ad-hoc
de epigrame, pe rime date. Rimele au fost
extrase din pălărie: vacă şi util. Chiar dacă
nu s-au prea potrivit, noi le-am potrivit cum
ne-am priceput, dând ceva bătăi de cap celor
doi care le-au apreciat: Gheorghe Şchiop şi
petru-Ioan Gârda. Epigrama premiată a fost:
„E necesar şi un bou // Neputinciosu-o
ia-n tărbacă / Şi-adeseori o face vacă, /
Da-n casă boul e util / Ca soţ şi tată de
copil“ – Elis Râpeanu.
Mulţumim SaTIRICOn, mulţumim
Cluj-napoca!

(Octavian Cordoş – premiul I)

a consemnat vALI SLAvU

(Dorina Elena florea – premiul II)

Unui candidat la postul de primar
Ornând-o cu idei de viitor,
Azi uşa ne-o deschide tuturor,
Dar după ce-l vom scoate din impas,
Tot el ne-o va trânti frumos în nas!
(Emil Cenan – premiul III)

poza de grup Eterna Epigramă, Cluj-Napoca 2015
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HOMO EpIgRAMATICUS

noi

[i...

ele
SăRUTUL (DEfINIţIE)
Făcut cu dibăcie şi curaj,
Provoacă pasiune şi mister,
Pecetluind o uşă la etaj,
Ca să deschidă alta... la parter.
gheorghe Băisan

UNEI pSEUDO-vEDETE
O ascult și nu mă mir
Că dă bine cu gurița,
Dar mai mult eu îi admir
…Fustița!
victor Bivolu

DOvADă CLARă
Utilizând a mea ureche,
Când ne-am culcat, am dibuit
Că este sufletu-mi pereche:
Aveam acelaşi sforăit.
Dan Căpruciu

DRAgOSTE LA vâRSTA A TREIA
Îndrăgostit, un bătrânel,
De-o tipă tânără, selectă,
A înţeles că pentru el
Aceasta-i… văduva perfectă.
vali Slavu

UNEI fOSTE IUBITE
I-ai spus-o fără de ocol
Că nu mai ţii deloc la el
Şi-n suflet i-ai lăsat un gol,
Cât îi lăsaşi şi-n portofel.
Nicolae Căruceru

gENERALUL şI NOUA SA
CONSOARTă, O TâNăRă SUpERBă
Generos, ca de-obicei,
Și-altruist cum altul nu-i,
El o lasă-n banii ei,
Ea îl lasă fără-ai lui!...
Ioan Toderaşcu

păRăSIT DE IUBITă
S-a dus iubita mea – o zână! –
Iar eu mă zbucium în tot felul,
Căci nu-mi găsesc de-o săptămână
Nici liniştea, nici portofelul…
grigore Chitul

gINERELE SUpăRAT
Când l-a pus la încercare
Soacră-sa, că moare-ndată,
I-a tras două pe spinare,
Să nu-l mintă altădată!...
gheorghe Bâlici

SExUL şI SLăBIREA
De când a rămas vădană
Şi de când dă de pomană,
Pe trupşorul dumneaei
Nu mai sunt nici colăcei.
george Ceauşu

fEMEIA
Şi pudică şi curioasă,
Adeseori de neatins,
Femeia e contagioasă...
Că trece de la ins la ins...
Paul Curiman
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CONCURS

REZULTATELE
CONCURSULUI
PE RIME DATE
(Rimele: internet, şcolari)
De data asta, s-a văzut clar cine e activ
pe net, pe mail, pe fACEBOOK. prietena
noastră din vama, C\t\lina Or[ivschi,
specialista in power-point-uri, ne-a scos la
tablă cu epigrama de mai jos:

LA ORA DE ISTORIE
Sunt bucuroasă că pe-ai mei şcolari
La oră îi atrag ca un magnet:
Eu le vorbesc de huni şi de avari,
Iar ei ,,migrează“ toţi pe internet...
La două click-uri distanţă, am dat
like la încă un grup compact de şcolari
internauţi:

EDUCAţIONALă
Învăţământul e concret,
Că sunt la noi destui şcolari
Ce-nvaţă azi pe internet,
„anatomia“ celor mari.
Nae Bunduri

LUMEA NOUă şI NOUA LUME
azi mulţi piraţi sunt doar şcolari
Ce navighează în secret,
adeseori mai temerari
Decât Columb... pe internet!
grigore Chitul

vIITORUL îN DEMOgRAfIE
Îi ştiu prea bine pe şcolari
Şi fetele, o spun concret,
Or să rămână fete mari,
Căci se iubesc prin internet.
petru-Ioan gârda

IDEAL!...
Cunosc eu vreo doi-trei şcolari,
Cu ecuson şi cu carnet,
Ce trag s-ajungă marinari,
Doar navigând... pe internet.
Liviu gogu

CIBERNETIZARE
Cum e vreme berechet,
astăzi cei mai mulţi şcolari
Sunt prezenţi pe internet
Şi absenţi la... note mari!
vasile Larco

BUNICII
Bunicii mei pătrund încet
În taina de pe internet;
Şi-atenţi, pe nas cu ochelari,
Sunt, chiar bătrâni, din nou şcolari.
Elena Leach

MOTIv
astăzi cei mai mulţi şcolari
În materie nu-s tari,
Că-şi păstrează, amanet,
Mintea lor în internet.
Ion Diviza

MINUNILE TEHNICII
Tânărul cu ochelari
Sub un univers concret
are trei copii şcolari,
Toţi făcuţi prin internet!
gheorghe gh. popescu

***
Cei ce ne scriu pe internet
Mănâncă mult din alfabet;
Cei mai flămânzi – şi nu sunt rari –
Se-arată-ai noştri dragi şcolari.
Nicolae Topor
Nu sunt în Recycle Bin, şi nici în Spam, ci
încă în Inbox: valentin David, Nichi Ursei, Dan
Norea, florina Dinescu-Dinu şi Dan Căpruciu.
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Miez de var\, la Craiova
Cronica festivalului Internaţional de Epigramă „Traian Demetrescu“,
Craiova, 2015
Festivalul Internaţional de Epigramă „Traian Demetrescu“, desfăşurat la Craiova, a ajuns
la ediţia a IV-a. Chiar dacă, la primele trei ediţii, am fost primiţi cu multă căldură, la începutul
iernii, craiovenii s-au gândit să ne primească, în acest an, cu căldură nu numai în suflete, ci şi
afară. aşa că au plasat festivalul în toiul verii, mai exact în perioada 3–5 iulie 2015. Festivalul
a fost organizat de Cenaclul Epigramiştilor Olteni, cu sprijinul Consiliului Local Craiova, al
Casei de Cultură „Traian Demetrescu“ şi al universităţii Craiova, sub egida uniunii Epigramiştilor din România.
Vineri, la orele 17, a avut loc deschiderea oficială a festivalului, în Sala Mare a primăriei
Municipiului Craiova. Din prezidiu, a lipsit (din motive obiective) doamna primar Lia Olguţa
Vasilescu, ceea ce a atras replica lui petru-Ioan Gârda: „dezamăgire // Deşi mi-e drumul tot
un hop, / Spre casă plec, acum, fuguţa, / Căci am avut un singur scop: / Să fac o poză cu
Olguţa“!
poetul Marius Robu a recitat din Mihai Eminescu şi Grigore Vieru, iar epigramiştii prezenţi
au citit câte patru epigrame. Desigur, nu au lipsit nici replicile spontane. Domnul Ionel Iacob
Bencei a înmânat premiul „Dimitrie Jega“, oferit de maestrul Ştefan popa popa’s, umoristului
Laurian Ionică.
Seara, la cina festivă de la Restaurantul Flora, Grigore-Marian Dobreanu, masterchef la
„JuRnaL DE pIFTII“, a organizat un concurs ad-hoc de epigrame, pe care l-a câştigat nică
Janet, cu epigrama de mai jos. Sperând măcar la titlul de „ajutor de bucătar“, Gheorghe Bâlici,
petru-Ioan Gârda şi subsemnata am pus prea puţină sare în piftii, motiv pentru care am obţinut
premiile următoare. În ce ordine, sincer, nu mai ştiu.

pIfTIA

OASpETELE NONCONfORMIST

Înghețată strămoșească,
Tremură, de bună seamă,
Ca românul, când îl cheamă
Șeful, să-l muștruluiască…

După ce-a mâncat piftia,
Îmi sorbea din ochi soția;
După țuică și măsline,
Se uita cu drag la mine !...

Janet Nică

gheorghe Bâlici

SCEpTICISM

SOţIA şI SOACRA îN BUCăTăRIE

Eu n-o să gust plachie – pun pariuri –
Din piciorong de porc, vițel sau taur,
Ci mai degrabă voi gusta plachiuri,
Ca Charlie C. în „Goana după aur“.

Când cele două mestecau în oale,
Bărbatul de acasă a plecat,
Sperând să dea de niște trufandale,
Că, vai, de răcituri s-a săturat!

petru-Ioan gârda

vali Slavu

Dimineaţa, după micul dejun, am poposit în faţa Casei de Oaspeţi, unde a fost găzduit
generalul Charles de Gaulle, preşedintele Franţei. Dacă, la prima ediţie a festivalului, maestrul
George petrone şi-a exprimat dorinţa de a dormi în patul lui de Gaulle… cu o „de goală“, noi
ne-am mulţumit să facem o fotografie de grup, marcând trecerea noastră prin acel loc.
Festivitatea de premiere a avut loc în aceeaşi sală a primăriei. am aflat că la concursul de
epigramă au participat 96 de epigramişti. Dat fiind numărul mare de concurente, domnul
George Corbu a precizat că se poate vorbi de o „discriminare pozitivă“ a femeii, în epigramă.
Tema „dacă dragoste nu e, nimic nu e“ fiind foarte generoasă, nu a fost uşoară misiunea
juriului alcătuit din domnii George Corbu, Ştefan Cazimir, Tudor nedelcea, Cosmin Dragoste
şi petre Gigea-Gorun. au fost acordate următoarele premii:
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poza de grup

premiul I „Nicolae Titulescu“
– gEORgE pETRONE (Iaşi):
Datorită ţie, Doamne!
Eşti ziditorul cel de taină,
Ce-a dat femeii dulci blazoane:
Ah, ce arhitectură faină
Şi ce faţadă… ce balcoane!
premiul al III-lea „petrache poenaru“
ELIS RâpEANU (Bucureşti):
puterea lucernei
De vrei să-i ştii naturii locul
Şi armonia vieţii-n doi,
La HOFIGAL găseşti norocul
Trifoiului cu patru foi.

premiul al II-lea „Al. Ioan Cuza“

LAURENţIU gHIţă (Bucureşti):
Realitatea crudă
Cum spune-o eternă şi veche poveste,
Când dragoste nu e, nimica nu este;
Dar, cum e în viaţă – confirmă destui –
Când nu ai nimica, nici dragoste nu-i!
Menţiunea I „Marin Sorescu“

gHEORgHE CONSTANTINESCU

(Braşov):
Cinism
Când ţara-i gata să se rupă,
Cânta un matelot la proră:
„Cei ce s-au prins cu mine-n horă
O viaţă bună nu mai PUPĂ!“
Menţiunea III „Al. Calotescu-Neicu“

Menţiunea II „Traian Demetrescu“
gHEORgHE şCHIOp
pETRU-IOAN gâRDA (Cluj-Napoca):
(porumbacu de Jos):
Interes
Homo canis
Îmi stă pe capul fetei şi-o prosteşte
L-ar duce şi-ar plăti părinţii
Un ins ce-i cere tot mereu… pupic;
Pe iubitorul lor băiat,
Să-i fie clar că, dacă n-o iubeşte,
La un dentist, să-i scoată dinţii
Nu pupă de la mine chiar nimic!
Din mâna ce l-a mângâiat.
La fel ca şi în ceilalţi ani, li s-au oferit premii speciale tuturor participanţilor. Toate aceste
premii au purtat numele unor personalităţi care au avut legătură cu Craiova.
Sub îndrumarea doamnei profesoare Elena pârvu – decan la Facultatea de Litere a
universităţii Craiova, au fost traduse o parte dintre epigramele premiate, iar autorii s-au
lamentat, din nou, că au fost „traduşi“.
Continuare în pag. 39
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CARUSELUL CU EpIgRAME

Dintre
sute
de penit, e
SEpTEMBRIE

LOvITURA DE STAT

E toamnă iar,
Ca şi-altădată,
De-un an şcolar
Împovărată.

Ce atâta tura-vura,
Măgăruşul urecheat,
Când primeşte lovitura,
Este pentru că a stat.

Nicolae Căruceru

Ioan fărcaş

îN CăUTAREA UNUI AvOCAT

ROMâNO-ENgLEZă

Pe când voiam să-l angajez,
Un avocat mi-a spus aşa:
Ca-n baza legii să pledez,
Ne vom tocmi... în legea mea!

Românii sunt oleacă furăcioși,
Căci au avut străbuni cuviincioşi;
Englezii sunt cinstiţi şi nu au vicii,
Căci pentru ei au jefuit bunicii…

vali Slavu

Eugen Ilişiu

şEfUL, DESpRE DRAgOSTE

DE-ALE CONTROLULUI

Ține să se manifeste,
Către noua secretară:
Dacă dragoste nu este,
Nu-i nimic... Te dau afară!

Îmi dau și eu cu presupusul,
Că-s „luminat“ precum eclipsa:
Mai greu vezi ordinea și plusul,
Decât mizeria și lipsa.

Ioan Toderaşcu

vasile Larco

îN AşTEpTAREA MARII IUBIRI

CENUşA INCINERATULUI

În centru, unul ce-o adoră
A stat cu un buchet anost
Ca fraierul – un sfert de oră
Şi-apoi cinci ore – ca un prost!

După moarte să nu lenevească,
Toată energia să i-o stoarcă,
Pune-o în clepsidră să muncească
Şi urmaşii uneori s-o-ntoarcă.

grigore Chitul

vINUL (DEfINIţIE)
Duh de vie
În butoaie
C-o tărie
Ce ne moaie!
Eugen Deutsch

Mircea Micle

UNUI CRITIC
De te-am dezamăgit că versul meu
Nu ar avea aplomb sau strălucire,
Voi fi atent de-acuma şi, mereu,
Mă voi feri de gustul tău... subţire.
Mihai Arsenie
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CARUSELUL CU EpIgRAME

Dintre
sute
de penit, e
DECLARAţIE
Am să ţi-o repet mereu,
Să-nţeleagă orişicine:
Îţi simt lipsa, dragul meu,
Chiar şi când eşti lângă mine.
paul Curiman

O vISATă ALCHIMIE
La ciudata renunţare
Nici oţelul şi nici fonta
N-au atâta căutare...
Plumb e aur pentru Ponta!
Liviu Zanfirescu

TABIETURI
La slujbă, totu-i o rutină
Cu secretara actuală:
Mă-ntâmpină cu tava plină
Şi, pe la prânz, deja e... goală.
Dan Norea

RECORD îN CONSTRUCţII
Primarul nostru-i bun zidar
Și-a demonstrat în patru ani,
Că-şi poate face vilă, doar
Cu patru cărămizi... de bani.
Nae Bunduri

CUM Să NU?
Când tata vine mai târziu –
Aproape-n fiecare seară –
În casa noastră, din meniu,
Cam tot ce se mănâncă zboară.
petru-Ioan gârda

INSCRIpţIE pE O DALTă
În educaţia şcolară
Lipsesc Brâncuşii iscusiţi,
De-aceea azi avem în ţară
Atâţia oameni... neciopliţi!
Efim Tarlapan

ECHIpEI NAţIONALE DE fOTBAL
Promițând de ani, bravuri
Toți o fac, mereu, de oaie:
Antrenorul ia măsuri,
Iar echipa ia... bătaie.
Mihai Haivas

DICTATURă AUTUMNALă
A ruginit speranţa-n vii,
Butoaielor se-astupă gura,
Retras în beci, de-acum, devii
Prieten bun cu murătura.
Janet Nică

NUMăRăTOAREA BOBOCILOR

CONSOLARE

În toamna-aceasta, cu plăcere,
Vom fi la masă invitaţi
Să numărăm prin frigidere,
Bobocii proaspăt congelaţi.

Umbre-ntunecă romanţa
Şi consoarta-i tot mai rea.
Voi trăi tot cu SPERANŢA,
...Numai dacă vrea şi ea!

Dan Căpruciu

grigore Tunsanu
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COLţUL SpADASINILOR

Urs(ei)ul carpatin>
ION CUZUIOC: „Gustări Picante“
Cum mi-s cărţile tentante
Eu vă spun numai atât:
Încercând „Gustări picante“,
am rămas cu ele-n gât.
Nichi Ursei

EUgEN pOp: „(B)oeme beţive.

Manualul beţivului profesionist“
Când de ea avut-am parte,
am citit-o mintenaş
Şi mi-am zis că asta-i carte
Scrisă de-un „meseriaş“.
Nichi Ursei

LILIANA TERZIU: „Cauciucuri de
sezon“
Vreau o gură de ozon
Şi citesc, pe neclintite,
„Cauciucuri de sezon“,
Care-mi par aşa tocite...

Nichi Ursei

NICOLAE DăRăBANT: „Un zâmbet,
o floare şi... spini pe răzoare“
Cum eşti harnic şi voinic
Semeni zâmbet, semeni floare,
Dar păcat că pe răzoare
nu răsare mai nimic.
Nichi Ursei

Exigenţă la publicarea în revista
EpIgRAMA
Ca să apari, e foarte greu,
Întâi te rogi la iconiţă,
apoi te rogi la Dumnezeu,
Ca să-l înduplece pe Ghiţă!
gavril NECIU

Brigada
Larcotice
;n ac]iune:
MIHAI HAIvAS: „Semințe din

dovleacul meu“
un fapt e nemaiîntâlnit,
Suspiciuni mai multe-adună:
Seminţele au încolţit,
Dar sunt un lan de... mătrăgună!
vasile Larco

SORIN COTLARCIUC: „faţa nevăzută a lumii“
L-a răsfăţat, se vede, viaţa,
având ochi ageri şi talent,
Căci lumea de-şi ascunde faţa,
El i-o descoperă urgent!
vasile Larco

prozatorului gH. BăLăCEANU,
care este şi epigramist
Fiind un scriitor aparte
Şi econom, de bună seamă,
El, tot ce-ar spune într-o carte,
Cuprinde într-o epigramă!
vasile Larco

EUgEN DEUTSCH:
„Codul epigramelor“
pare lucru, drept, ciudat,
nu ţi-ai dat, amice, seama:
„Codul“ mi l-ai înmânat,
Dar pe când şi epigrama?
vasile Larco

RăSpUNS
nu spun acum deşertăciuni,
Dar şi-alţii fac la fel, mereu:
Degeaba cruci şi rugăciuni,
Că Ghiţă ăsta e ateu!
Laurenţiu gHIţă
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HYDE pARK

bunduriz\ri de toamn\

lo c d e d at c u . . . c a p

CORNEL RODEAN: „Luptător pe
frontul epigramei“
După lupta cu umorul
pe un front lipsit de glorii,
pace e – dar autorul
E-n război... cu cititorii.

Lui ION DIvIZA, deţinător al premiului 3 la CLUJ NApOCA, după
gH. şCHIOp şi ION MICUţ
Maestre, iarăşi iau aminte
Că-n epigramă eşti slăbuţ,
De ţi-au luat-o inainte
un Şchiop şi unul chiar Micuţ!...

Nae Bunduri

vALI SLAvU: „despre şcoală, mai în

glumă, mai în serios“
În şcoală astăzi sunt cutume
Cu consecinţele pe dos:
La clasă se mai fac şi glume...
Dar se chiuleşte serios.
Nae Bunduri

EfIM TARLApAN: „dialog în anticamera judecăţii de apoi“
Lui Efim ştiindu-i „drumul“,
Cel de Sus luă aminte:
Să-i citesc întâi volumul...
Sau să-l judec înainte?!
Nae Bunduri

NICU STANCU: „Li se rupe-n XIV“
De Stancu dacă vrei să ştii,
Îţi spun că are scrieri culte
Căci i-am citit volumul, şi...
Mi se cam rupe în mai multe.
Nae Bunduri

Confraţilor din Iaşi
Doar Vajoga ştie trucul
De la Iaşi, dar cred, năuc,
Ori că „scârţâie“ Booklook-ul,
Ori că Scârţ-ul e-n bucluc!
Nae Bunduri

gheorghe Bâlici

Duel Epigramatic
I-a spus, când zise de-un confrate
Că-i e săgeata otrăvită,
Că gustă poanta, dar nu poate,
Cât e de acră, s-o înghită.
Nicolae Căruceru

EUgEN pOp: „(B)oeme beţive.

Manualul beţivului profesionist“
Foarte bun e-un manual
La atâţia oameni beţi,
Căci impactu-i colosal:
nu mai sunt „analfabeţi“.
vasile Manole

ION CUZUIOC: „Gustări picante“
Gustările lui Cuzuioc
picante sunt, dar gustul... ioc;
E clar că nu e bucătar,
n-a pus nici sare, nici mărar.
Nicolae Topor
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LECţIA DE EpIgRAMă

Corectitudinea gramaticală şi ortografică
a epigramelor
(Partea a II-a)

de Dr. Elis RâpEANU
(Continuare din numărul 72)

Semnele de punctuaţie, admise de logica şi strategia epigramei, sunt, în general, cele specifice
scrierii româneşti, dar amplasate în mod judicios: ea respinge total parantezele, linia de dialog şi
punctul în interiorul catrenului.
VIRGuLa se pune acolo unde e nevoie, fără să se abuzeze, despărţind, uneori, subiectul de
predicat sau explicaţia determinativă (imperios necesară) de elemental determinat. Când sensul
comunicării e clar şi fără virgule, ea nu e necesară în mod obligatoriu. L-am întâlnit pe stradă şi
nu m-a salutat.
Vocativele se pun între virgule.
punCTuL se pune numai la sfârşitul catrenului, când se încheie demonstraţia epigramatică.
nici un vers nu duce ideea până la capăt, ea curge spre final fără întrerupere şi punctul ar stopa
această curgere spre surpriza finală.
Demult, pe când eram de măritat,
Flăcăii să mă fure-au încercat.
Or, aici nu se termină demonstraţia epigramatică, cititorul aşteaptă completarea, astfel n-ar
prezenta nici un interes că ,,flăcăii să mă fure-au încercat“; semnul ortografic cel mai nimerit
este punct şi virgulă [;] sau, cel puţin virgulă [,] pentru că urmează ,,dezlegarea“, întorsătura la
ideea cu furtul:
Ba, chiar şi azi, în piaţă-un gospodar
a vrut iar să mă fure…la cântar.
Ce rost are punctul după versul doi din următorul catren:
Răsplată
a fost de preot binecuvântat
Când şi-a pornit afacerea cinstit.
acum e-n puşcărie c-a furat
Icoanele ce l-au blagoslovit.
Or, primele două versuri nu încheie ideea, ci o deschid, e un preambul, cititorul aşteaptă o
continuare a comunicării, de aceea nimerite sunt punctul şi virgula care anunţă că mesajul nu s-a
terminat:
a fost de preot binecuvântat
Când şi-a pornit afacerea cinstit;
În concluzie, punctul se pune la sfârşitul epigramei. În corpul catrenului, în locul lui se folosesc
punctul şi virgula [;] care marchează faptul că mesajul nu s-a încheiat, mai urmează o explicaţie,
un adaos la preambul.
LINIA DE DIALOG (ca şi GHILIMELELE) e neavenită în epigramă. Dialogul (conversaţie
între, cel puţin, doi interlocutori) presupune două linii de dialog. acestea se întâlnesc în
,,nefericitele“ epigrame care versifică bancuri, anecdote. Or, într-o adevărată epigramă, ideea
curge fără întreruperea presupusă de intervenţia fiecărui interlocutor. unii autori pun linie de
dialog din exces de zel, sau ghilimele. ,,Linia de dialog (–) marchează începutul vorbirii fiecărei
persoane care ia parte la o convorbire“ (Gramatica Academiei). Cum nu este o situaţie în care să
intervină în ,,conversaţie“, ,,fiecare“ dintre două sau mai multe persoane participante la acest act
verbal sau scris, ci se redau cuvintele unui personaj vizat (care, de cele mai multe ori, declanşează
poanta), semnele două puncte [:] sunt suficiente.
,,DOuǍ punCTE se pun în urma verbului sau a prepoziţiei care anunţă o vorbire directă“
(Gramatica Academiei). Situaţiile cele mai frecvente când se folosesc acestea, fără să necesite linie
de dialog, sunt cele în care intervin verbele declarandi et dicendi (sau se presupun, se sugerează),
precum şi un verb echivalent cu acesta: a declara, a zice, a răspunde, a spune, a întreba, a repeta,
a zâmbi, a observa, a întoarce vorba, a sugera, iată etc.
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Ceea ce urmează după două puncte presupune, în subsidiar, un că sau un să al subordonatei
completive directe.
pensionarii şi cheltuielile
de întreţinere
Făcând cu cinstea casă bună,
Doar un cuvânt le-a adresat:
Mai amânaţi-mă o lună
Şi vă rămân…îndatorat.
Cuvintele pensionarului sunt introduce de verbul a adresa, urmat de două puncte. Comunicarea
e clară, nu e nevoie de linie de dialog, pe care, de altfel, nici autorul nu a pus-o.
nici în catrenul următor, lipsa liniei de dialog nu dăunează cu nimic receptării mesajului:
Pe faleză, la agapă,
Zise unul înspre ziuă:
Doamne, cât amar de apă…
Bună de bătut în piuă. (vasile Larco)
pentru a scoate în evidenţă un cuvânt, o expresie, ca să nu se încarce textul cu ghilimele, se
poate folosi sublinierea (la maşina de scris) sau litere italice ori îngroşate (la calculator).
punCTE, punCTE sau punctele de suspensie [...] redau întreruperea, pentru o clipă, cu scopul
de a-l face atent pe cititor asupra celor ce urmează sau pentru a spune ceva la care acesta nu se
aşteaptă, adică ,,fii atent, urmează surpriza, poanta“. Ele se pun, de regulă, după versul trei sau în
versul ultim, înainte de poantă, nu la început de vers. Deşi poanta creează surpriza şi mai mare când
vine neanunţată, deci fără puncte, puncte. Se constată că, de un timp, se face exces de puncte,
puncte.
apOSTROFuL e un semn de punctuaţie special, care marchează eliziunea (eliminarea) unei
vocale / consoane de la începutul, de la sfârşitul sau din interiorul unui cuvânt, ori apocopa (căderea
unei / unor silabe din interiorul unui cuvânt). Nu se poate confunda şi nici combina cu liniuţa de
unire care leagă, în lanţul sintactic, două cuvinte, chiar dacă la primul dintre ele dispare o vocală:
dup-o oră, făr-a spune.
Câteva exemple de asemenea ,,căderi accidentale“ care, uneori, reglează rima sau măsura şi
ritmul versului:
– altădat’, odat’, da’ [dar], dom’, lu’, domnu’, scoal’, ‘nainte etc.
– al’fel, cân’va, înşir’te
– dom’le, las’ pe mine, sal’tare, taică, poa’ să, pân’ să, tre’ să
a se compara:
înşir’te mărgărite
– înşiră-te mărgărite
scoal’te
– scoală-te
mam’mare
– mama mare
sor’ta
– soră-ta
Când se produce căderea vocalei finale a unui cuvânt legat de alt cuvânt care începe cu o vocală
cu care se produce liziunea, se foloseşte cratima (liniuţa de unire): D-ale carnavalului [D’ale
carnavalului, ca pe vremea lui Caragiale, e un moft, un procedeu de a atrage atenţia, păstrând
ortografia de pe vremea aceea], făr-a spune un cuvânt, spal-o, pân-aici, dup-un sfert de oră etc. Ȋn
nici un caz nu se pot folosi ambele semne – şi apostroful, şi cratima – în acelaşi loc: nu: înşir’-te
sau scoal’-te.
paRanTEZELE nu-şi au locul în epigramă. Ele ,,se folosesc pentru a închide un adaos, un
accesoriu, o explicaţie în plus“ (Gramatica Academiei), deci ,,fragmente“ nu imperios necesare la
înţelegerea mesajului, acestea constituie un surplus de care textul se poate lipsi. Or, în economia
epigramei, nu te poţi lipsi de nimic. Există şi cazuri în care, incorect, chiar poanta, adică elementul
sine qua non al epigramei, e pus între paranteze:
Salvare
De-acuma nu mai e surpriză:
pe baza unui legământ,
ne scoate FMI din criză
(Ca să ne bage în pământ).
Continuare în pag. 35
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Balul gospodarilor (h)umoriști
Cronica Festivalului de la Gura Humorului 2015
Între 10 şi12 iulie 2015 a avut loc Festivalul Internaţional de Caricatură şi Literatură
umoristică „uMOR La... GuRa HuMORuLuI“, ediţia a XXV-a, organizat de primăria Gura
Humorului, primăria Mănăstirea Humorului, Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Cultural Gura
Humorului, Centrul Cultural Bucovina.
Deschiderea festivă a avut loc pe treptele Muzeului Obiceiurilor populare din Bucovina,
la fel ca în fiecare an. În aceste condiţii, la extremităţile grupului de politicieni prezenţi, puteai
vedea şi doi oameni de cultură, conducătorii celor două secţiuni: ştefan popa popa’s la
caricatură şi Cornel Udrea la literatură umoristică. Dacă spuneţi că sunt rău, aveţi dreptate,
dar aşa trebuie să fie un umorist. adevărul este, însă, că fără cei doi primari, Marius Ioan
Ursăciuc şi Constantin Moldovan, festivalul nu ar fi avut loc. După discursuri, o parte din
umorişti s-au înghesuit la mesele cu caricaturişti, unde l-am revăzut cu plăcere pe maestrul
constănţean Leonte Năstase.
Conform programului, la ora 22 am fost culeşi cu toţii de pe la diversele pensiuni şi
transportaţi la Hanul ariniş, pentru a participa la Balul Gospodarilor: „Humorenii în sărbătoare“.
umoriştii aveau masa lor. aproape toţi aveau costume populare – ii, fote, catrinţe, ilice… Eu, cu
cămaşa mea albă, arătam ca un civil într-un pluton de soldaţi. Ananie gagniuc avea o cămeşoaie
cu motive populare care, culmea, îi era largă.
noi, constănţenii din CuC, am avut clipa noastră de glorie. La un moment dat, s-a intonat
„Cântă CUCU-n Bucovina“. am mâncat, am băut, după care am ieşit cu toţii la joc. ananie
Gagniuc a renunţat destul de repede, pentru că ceilalţi dansatori au fugit care încotro, crezând
că e cutremur de pământ.
Sâmbătă, după micul dejun, am mers mai întâi la Muzeul Memorial Ciprian porumbescu,
apoi la următorul obiectiv (deja vorbim în termeni de turism): Chilia lui Daniil Sihastrul. Grota
săpată în stâncă a captat atenţia umoriştilor atât de mult încât s-au fotografiat în ea, lângă ea, sub
ea, deasupra ei... După chilie am ajuns repede la Mănăstirea putna. Masa de prânz a avut loc
într-o anexă a mănăstirii, gazdă fiindu-ne părintele Isac. Cum pe mese se găseau bucate bine
preparate şi băuturi (felul întâi şi felul doi), pe la desert au început să curgă epigramele:
Dan Norea – Coabitare cu părintele Isac
petru Ioan gârda – Arhondarului Isac
Vă spun aici şi-acum despre ce-i vorba
La Putna, domnul arhondar
Şi sper că sesizaţi unde e drama:
Conduce exemplar cantina;
Văzându-ne cum înghiţit-am ciorba,
Mâncarea este buna, dar
El stoic ne înghite epigrama.
Mai mult îmi place tescovina.
pe durata cinei, în lipsa lui Cornel Udrea, Ananie gagniuc şi-a asumat rolul de moderator
şi a lansat un recital de epigramă. S-a dovedit a fi fost o idee excelentă, pentru că, nefigurând în
clasament, ar fi plecat acasă fără să recite o epigramă umorişti renumiţi: Bâlici, Diviza, gârda,
Toderaşcu, Rotaru, Abel, Bălăceanu... apoi a urmat un concurs de epigramă cu tema „Bal la
mănăstire“. Vă redau o epigramă a câştigătorului, nicolae Bunduri: La balul gospodarilor //
Gospodarii din Humor / Fac un bal ce te uimeşte, / Că dansează – ghinişor – / Însă beau...
gospodăreşte.
Festivitatea de premiere a avut loc duminică dimineaţa. Sar peste discursurile politicienilor.
Sar peste recitalul comediantului Constantin Tiron. Sar şi peste premierea caricaturiştilor, care
justifică atributul „internaţional“ din denumirea festivalului. ajung, în sfârşit, la premianţii
concursului de literatură umoristică. Juriul format din: Cornel udrea – preşedinte, petru-Ioan
gârda, Ioan Toderaşcu, Carmen veronica Steiciuc şi Elvira Romaniuc, a decis acordarea
următoarelor premii:
SECţIUNEA pOEZIE: pREMIuL I: vasile vajoga – Iaşi, pREMIuL II: vasile Larco
– Iaşi, pREMIuL III ex aequo: Ananie gagniuc – Constanţa şi grigore Marian Dobreanu
– Tg Jiu. MEnŢIunI: gheorghe gurău – Galaţi, Nicolae Bunduri – Braşov, Cătălina
Orşivschi – Vama.
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SECţIUNEA EpIgRAMă:

pREMIUL I:

CONSTANTIN TUDORACHE – ploieşti:
viaţa e un carnaval
Şi ploaia şi vântul şi valul,
Cu mult mai uşor le suporţi,
Când ştii să-ţi alegi carnavalul
Şi masca pe care s-o porţi.

Unui cuplu
Cândva, de mână au plecat,
Timizi, de la un bal mascat,
Şi-au mers aşa, întreaga viaţă...
Uitându-şi măştile pe faţă.

pREMIUL II, ex aequo:

NICOLAE BUNDURI – Braşov:
La Mamaia… ca la Rio
La carnaval, pe timp frumos,
Fetiţei cu sclipiri de stea,
I-a dat chiar mă-sa masca jos
(Că „jos“ n-avea nimic pe ea).

vALENTIN DAvID – Orăştie:
Cu mască, fără mască?
Purtând mascaţii zilnic anatema,
Secretul meseriei îi apasă,
Mă bulversează ne-ncetat dilema:
Îşi scot sau nu cagulele acasă?

După mascarada de zece ani
Un Preşedinte arţăgos
Stătea posac (era şi cazul!)
Şi nu-şi dăduse „masca“ jos
Că nu avea la el... „obrazul“.

fără mască
Mă tot vorbeşte soacra pe la spate,
Că plictisit deja de-acest refren,
Am invitat-o la sinceritate,
Smulgându-i masca (cea de oxigen).
pREMIUL III, ex aequo:

EMIL IANUş – Horodnicul de Sus:

Corupţi, intercepţie, anchetă, demascare
Vrând să scape de-nchisoare,
Cei ce prind să recunoască,
Mulţi se tem de... CELULAre,
Însă şi mai mulţi DE-MASCĂ!

LAURENTIU gHIţă – Bucuresti:
politicienilor români
Domină, după-un studiu curajos,
La politicieni, categoria
Acelor ce le-am spune: MASCA JOS,
În faţa câtorva – JOS PĂLĂRIA!

vALI SLAvU – Aninoasa:
Intervenţia trupelor speciale
De-o vreme, găştile rivale
Încep să se măcelărească,
Pe drum, cu săbii şi pumnale,
Încât rămân mascaţii... mască!

MENţIUNI:

EUgEN SfICHI – Bacău:
Exerciţiu de rutină
Sfârşind repetiţia,-n teatru îşi strânge
Chiar masca ce-i este în slujbă reper;
Nu-i masca ce râde, nici masca ce plânge,
Ci-i masca de gaze, fiind pompier.

vIOLETA URDă – Bucuresti:
Cu mască, fără mască (de oxigen)
Departe de-a o recunoaşte
Pe soacră-sa, figură mare,
Fu cât pe-aci să o demaşte
În sala de Reanimare.
Închei mulţumind organizatorilor atât pentru primirea peste orice aşteptări, cât şi pentru
efortul de a-mi trimite toate materialele necesare. Mulţumiri speciale pentru fotografiile primite
de la Laurenţiu Bădicioiu, un artist fotograf în adevăratul înţeles al cuvântului.
aş mai povesti, dar am treabă: plec să-mi caut o ie cu motive populare, pentru
festivalul de anul viitor.
Umorist gospodar: Dan NOREA
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MEDALION

GEORGE CORBU
Preşedintele UER şi directorul revistei
EPIGRAMA, dl. George CORBU, a ajuns
la frumoasa vârstă de 75 de ani, trei sferturi
de veac!
Ne face o deosebită plăcere să îi urăm
„Viață lungă“ și putere și să-l omagiem cu
o selecție din creația sa epigramatică. Nu
întâmplător, alăturăm acestui medalion
omagial pe cel al unui epigramist mai tânăr,
ca un simbol al continuității, al eternității
epigramei.
LA MULȚI ANI, Maestre Corbu! (LgH)

DRAMă ONOMASTICă

Ţărişoara noastră, draga,
Va ajunge la liman
Când îl va schimba pe Blaga
Din Vasile,-n Lucian!

AvERTISMENT

navigator precum ulise
prin largul ev terifiant,
Mă ţine-n viaţă un transplant:
perpetuul transplant de vise!

SOLDAţILOR ROMâNI

purtând în unda lui amaruri,
ni-i prutul noul Rubicon;
Cum nu sunt priceput la zaruri,
Să-l treceţi, nu vă mai ordon!

pATRIARHULUI DANIEL
Deşi-i cărturar subţire,
El mă sperie cumplit,
Fi’ndcă-i o nenorocire
Să ajungi prea Fericit!

EpIgRAMA

Epigrama, gen etern,
Cu sclipire de sidef,
n-ar ţinti în subaltern,
De-ar putea lovi în şef.

MIE îNSUMI

De-o fi să dobândesc şi gustul
Înşelătoarei nemuriri,
Să nu uitaţi să-mi puneţi bustul
pe soclul de închipuiri!

MIHAI CUȚULENCU
ECONOMIE… DE pIAţă

acuma tot românul ştie,
Democraţia se învaţă
Întâi făcând economie,
Şi-abia apoi mergând la piaţă.

gâNDURI

De doua ore stau şi scriu
Şi cu un gând nu mă împac:
Cum unii fac ce alţii ştiu,
Iar alţii ştiu ce unii fac?

Născut la 9 aprilie 1969, Brăila.
Economist, membru al Cenaclului NIGRIM
Buzău.

TENTAţIILE vIEţII

UNUI CABOTIN

Eu de păcat puteam să scap,
Căci sunt mai tare ca o stâncă,
De nu mi-ar fi căzut pe cap,
această domnişoară... încă.

Văzându-l abătut şi trist
I-am spus aşa, cu tot umorul,
Că are stofă de artist
Dar că-i lipseşte croitorul.
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EvENIMENT

S|P|TURI {I ALTOIRI LA BISTRI}A
În zilele de 22–23 mai 2015, s-a desfăşurat la Bistriţa cea de-a XXXI-a ediţie a festivalului
Internaţional de Satiră şi Umor „Mărul de Aur“. Organizatorii acestei ediţii a festivalului au
fost: primăria Municipiului Bistriţa (Consiliul Local), asociaţia naţională a Caselor de Cultură ale
Sindicatelor din România, Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc“ Bistriţa, Casa de Cultură
a Sindicatelor Bistriţa, în colaborare cu u.E.R., Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru
pomicultură Bistriţa şi asociaţia umoriştilor Bistriţeni.
Sâmbătă dimineaţa s-a discutat „Cu SERIOZITaTE DESpRE uMOR“, cei mai în formă
oratori fiind dl. inginer Ioan platon, directorul Staţiunii pomicole, george Corbu, preşedintele
uER, apoi Ionel Stoiţ şi vasile Barbu din Banatul Sârbesc. aceştia s-au arătat nemulţumiţi de
faptul că românii de acolo îşi pierd încet-încet identitatea, pentru că nu sunt sprijiniţi nici de
autorităţile locale, nici de România.
Masă, siestă şi deplasarea pe jos la Teatrul de Vară, Gala Laureaţilor concursului de umor
„Mărul de aur“, 2015. Iată premiile:
SECţIUNEA CREAţIE LITERARă:
MENţIUNI:
premiul I – pETRU-IOAN gâRDA,
Cluj-Napoca
LAURENţIU gHIţă, Bucureşti
La ferma pomicolă
Involuţie
Treaba nu prea merge bine,
Când munţii noştri aur poartă,
Când vezi pomii-ţi piere chefu’;
L-aşa un stadiu-am fost aduşi,
Dacă mă-ntrebaţi pe mine,
Încât cerşim din poartă-n poartă
Eu l-aş altoi pe şefu’!
...Că ne-au gonit de pe la uşi!
premiul II – IOAN fîRTE, Baia Mare
CONSTANTIN TUDORACHE – pLOIEşTI
Singur printre prieteni
Spovedanie
Când eşti bogat te vezi înconjurat
Spun cinstit şi uşurat,
De falşi prieteni şi femei inculte,
Să mă ierte Dumnezeu:
n-ai cui s-o spui, te simţi însingurat...
Dintre cei ce m-au săpat,
Doar Dna-ul ştie să te-asculte.
Mulţi am „altoit“ şi eu.
premiul III – vASILE LARCO, Iaşi,
NICOLAE ZăRNESCU, Slatina
Soţul drăgălaş
Nevasta cenaclistă
avea o soaţă ca o floare,
Când de-acasă se-nvoieşte,
Cu buze dulci, superbe gene,
Stând prea mult la o agapă,
Şi o ţinea „în puf şi pene“...
Chiar de nimeni nu o „sapă“,
Doar până a-nceput... „să zboare“!
Soţul tot o altoieşte.
MENţIUNI:
şi
ALExANDRU ţICLEA, Bucureşti
ICA UNgUREANU, Buzău
Ora de geografie
SECţIUNEA vOLUME pUBLICATE:
Deşi râdeau colegii, bată-i vina,
IONEL STOIţ din Voivodina, pentru voluEu unul sunt convins că n-am greşit
mul „Hai cu mine în coşie“,
atunci când am răspuns că argentina
MIHAI SăLCUţAN din Buzău, pentru
E-n vestul Europei... la cerşit!
volumul
„Pseudomorfologia dionisiacă“,
gHEORgHE BâLICI, Chişinău
MIHAI HAIvAS, pentru volumul „Seminţe
Invidie
din dovleacul meu“,
Fiind la şcoală altoit,
LUCIAN pERţA, din Vişeul de Sus pentru
Ca pomul cel udat cu apă,
volumul „No aşe!“,
În viaţă am mai şi rodit,
LAURENţIU gHIţă, ANANIE gAgNIUC şi
De-aceea unii mă cam sapă...
pETRU-IOAN gâRDA pentru volumul
IOAN fILIMON, Alba-Iulia
colectiv „Umor... 3G“ şi
La revoluţie
DOREL LAZăR din alba Iulia – premiul
Vechea, comunista ceată
revistei „Bobârnacul“, pentru volumul
„altoită“-a fost de gloată
„Cartea cu prieteni“.
Şi... (surpriză, dragii mei!)
A săpat şi altoit grigore CHITUL
Din altoi răsar tot ei.
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CONCURS

Tema:

TOP E P I G R A M A

Habarnismul la rom=ni
E vară, soare, cald, toată lumea e
moleşită. probabil asta explică forfaitul
exprimat de multe cluburi, fapt ce a diluat
oferta. Neaşteptat, printre acestea, ALpI
Iaşi, vERvA din galaţi, candidaţi serioşi,
altădată, la podium. Asta nu scade din
meritele celor care au participat, materialul primit fiind în general bun spre
foarte bun. Surprize nu prea au fost, după
duşul rece din etapa trecută, braşovenii au
strâns din dinţi şi au revenit în frunte,
urmaţi de un SATIRICON care confirmă
buna clasare din iunie şi de tripleta hunedoreană, constantă şi tenace. Un mic recul
al ieşenilor de la gLUpI datorat, în principal, unei uşoare neadecvări la temă.
Loc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Club/Cenaclu
CU Braşov
SATIRICON Cluj Napoca
UMOR HD
AEM Chişinău
gLUpI Iaşi
NICOLAUS OLAHUS Sibiu
CEO Craiova
CUv Rm. vâlcea
II QUINTUS ploieşti
SpINUL Baia Mare
CUC Constanţa
HOHOTE Tg Jiu
NIgRIM Buzău
RIDENDO Timişoara

Medie
7.73
7.70
7.67
7.48
7.43
7.33
7.18
7.02
6.70
6.55
6.53
6.27
6.17
6.10

vă prezentăm mai jos o selecţie din
epigramele primite la concurs.

pRIMULUI MINISTRU

îN pARLAMENTUL ROMâNIEI
unii din parlamentari,
Ca-ntr-un nesfârşit bazar,
În politicile mari,
Habar n-au că n-au habar.
Dan prundoiu

INCONşTIENţă
pe-al nostru mioritic plai,
Drept rod al noului Sistem,
Trăim, se zice, ca în rai,
Dar, proşti fiind, habar n-avem!
Janet Nică

HABARNISM ELECTORAL
În şcoală nu ne-au învăţat
Cum se alege-un candidat,
De-aceea, când votăm cu zel,
noi nu avem habar de el!
Marius Coge

LACUNă-N DEx...
M-am străduit cu stoicism
Să ştiu ce-nseamnă „habarnism“,
Şi-am întrebat lingviştii, dar,
Toţi mi-au răspuns că... n-au habar!
vasile vajoga

SpECIALISTUL ROMâN
un tip cu şcoală, foarte bun,
Recunoscut ca cel mai cel,
Ce face – n-aş putea să spun
Şi nu prea ar putea nici el.
florin Rotaru

HABARNISMUL LA ROMâNI

nici cu-agentură avansată
Duşmanii n-ar afla vreodată
Ce plan îşi face la domnie;
De unde, că nici el nu ştie!

Vă spun ceva esenţial,
Să înţelegeţi româneşte:
Eu merg la vot c-aşa-i normal,
În rest ce, parcă mă priveşte?!

ROMâNII SUNT „HABARNIşTI“

SONDAJ DE OpINIE

Habar au numai cei „de-afară“,
Străini ce ştiu, pe globu-acesta,
Că România e o ţară
Cu capitala-n... Budapesta.

nu ştiu de ce, nu ştiu cu cine,
nu ştiu de este necesar,
nu ştiu să fie rău sau bine,
Dar totu-i extraordinar!

gheorghe Bâlici

Nae Bunduri

florina Dinescu-Dinu

ştefan Al.-Saşa
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TURIST îN ROMâNIA

CLARIfICARE

Există mulţi, să fie clar,
Ce, întrebaţi de-un drum, de-un sit,
Decât să-ţi spun: „N-am habar“,
Mai bine-ţi spun în mod greşit.

Chiar dacă habarnistă par,
prin şcoala vieţii-am fost trecută;
De multe lucruri am habar,
Dar n-am habar la ce m-ajută!

petru-Ioan gârda

pOpOR ALES...
Sunt convins că, la străini,
Habarnişti găseşti – durere!
La români sunt mai puţini,
Drama e că-s la putere.
Aurel Buzgău

LOgIC
pe la concursuri, premii, cum se ştie,
Cât nimeni nu-i forţat să motiveze,
primesc şi cei ce n-au habar să scrie,
Că unii n-au habar să corecteze.
Radu păcurar

pRIN LUME CU TATA
Mă fac adesea să tresar
Şi să îmi dau cu tata coate,
nu oamenii ce n-au habar,
Cât cei ce cred că ştiu de toate.
Alexandra Mihaeşti

HABARNISMUL LA ROMâNI
În România actuală
Se-ntâmplă-un fenomen bizar:
Să ai habar, deşi n-ai şcoală
Şi şcoală-având, să n-ai habar.
valentin David

vali Slavu

„...CA pRIMARUL“
La nemţi mai greu se defineşte
Ce la români e foarte clar:
Că „habarnismul“ e, fireşte,
Iscălitura de primar.
filip Stoica

HABARNISMUL MIORITIC
Românii au, în mod bizar,
un „merit“ jalnic de hazliu:
absurdul fapt că n-au habar
De cât de multe lucruri ştiu.
gheorghe şchiop

ATELIER
Cât pe ce să evidenţiem pozitiv epigrama d-lui vasile ţincaş, vajnicul coleg
spinist de Baia Mare, dacă nu observam, în
ultimul moment, o eroare de rimă: „ceruri“
nu poate rima cu „adevăruri“. Dar cum
poanta nu e rea, inaugurăm o nouă rubrică:
ATELIER, în care, pentru epigrama prezentată, vă rugăm să propuneţi variante de
corectare, pentru că e păcat să o pierdem.

îN pREDICă
Despre toate, câte-n ceruri,
ne spun popii, cu mult har,
Ei, convinşi de adevăruri;
noi, convinşi că n-au habar.
vasile ţincaş

REGuLaMEnTuL festivalului Naţional – Concurs de Satiră şi Umor
„POVESTEA VORBEI – de la lume adunate şi înapoi la lume... date“
(anton pann), ediţia a X-a, Rm. Vâlcea, 30–31 octombrie 2015.
EpIgRAMă: Se vor expedia 6 epigrame, câte 3 pentru fiecare din cele două teme: UNIŢI
ÎN CUGET ŞI... NESIMŢIRI şi UNDE ESTE VORBĂ MULTĂ, ACOLO E TREABĂ SCURTĂ!
(anton pann).
fABULă: fiecare concurent va expedia o fabulă, pe tema: DIN LUMEA ApICOLÃ:
STUpARI, ALBINE, REgINÃ (MATCă), TRâNTORI etc.
Lucrările vor fi expediate în 3 exemplare, sistem motto, până la data de 5 octombrie 2015,
data poştei, pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi promovarea Culturii
Tradiţionale vâlcea, Bd. Nicolae Bălcescu, nr.26, Cod 240192, Râmnicu vâlcea. Se va
consemna pe plic: „pentru concursul pOVESTEa VORBEI“, secţiunea EpIGRaMĂ, sau
FaBuLĂ, după caz.
Coordonatori festival: Nichi URSEI, tel. 0746-088492 şi Bogdan pOpIAN, tel: 0755521455/ tel-fax 0350-407497/0350-407498.
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ale[ii no[tri...
pARLAMENTARII NOşTRI
Devine tot mai evident
Un fenomen deja notoriu,
Că ei fac legi în Parlament
Şi făr’delegi în teritoriu.
gHEORgHE BăISAN

MULţIME DE CANDIDAţI
Din interes şi din orgoliu,
La Cotroceni, ca suveran,
Oricine-ar vrea să stea-n fotoliu,
Că are formă de ciolan!
ELIS RâpEANU

„IDEALISM“ DEMOCRATIC
Ca problemele morale
Să dureze-o veşnicie,
Fac zidarii şcoli, spitale
Iar miniştrii... puşcărie.
NAE BUNDURI

pREşEDINTELE KLAUS IOHANNIS
IMpUNE RESpECT
Un lucru este demn de reţinut:
Statura lui îţi dă puţin fiori,
Prin faptul că-i un tip bine făcut,
Dar şi Băsescu-a fost de-atâtea ori!...
IOAN TODERAşCU

pROpUNEREA

fOSTULUI MINISTRU
AL DEZvOLTăRII, îN AREST
LA DOMICILIU

Promovez – de mă mai lasă,
În aceste vremuri grele –
Şi programul „Prima casă
...cu zăbrele“!
gRIgORE CHITUL

INSTANTANEU pOLITIC
Cocoţat pe-o treaptă-naltă,
Politician sadea,
Lasă treburile baltă ...
Şi se bălăceşte-n ea.
vasile Larco

CONCLUZIE
Că ne va înghiţi infernul
Şi nu-i de bine niciun semn,
Mai toţi, azi, bat la cap guvernul;
Degeaba, însă, bat... în lemn!
CONSTANTIN CRISTIAN

RESTRUCTURARE
Vestitul nostru Parlament
Azi se reduce permanent,
C-avem atâţia dispăruţi
În sala paşilor pierduţi!
IOAN pRODAN

UNDE DAI şI...
Un guvern unit, mănunchi,
Are-un şef cam cât dulapul,
Ce rezolvă c-un genunchi
Ce-ar fi trebuit... cu capul!
LIvIU ZANfIRESCU

UNUI MARE pOLITICIAN

SACUL şI pETICUL

Dup-o veche-accidentare
Azi îl doare şi-n rărunchi;
Deci ar vrea, la guvernare,
Şi-o proteză de gen... unchi!

La Guvern, în astă seară,
Ne anunţă guvernanţii,
E şedinţă ordinară,
...Cum sunt şi participanţii!

EUgEN DEUTSCH

Eugen Ilişiu
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Al e [i i
no[ tri
SOLUţIE CONTRA
vIRUSULUI WEST NILE

QUOD ERAT DEMONSTRANDUM

Nouă, azi, români mai mici, mai mari,
De-acest virus straniu nu ne pasă!
Nu ne este frică de ţânţari
C-am luat, cu guvernanţii... plasă!
ION MORARU

v. v. pONTA

pLEACă

Să

SE

OpEREZE DIN NOU LA gENUNCHI

Ne asumăm un mare risc
Sperând că vom scăpa de chin,
El, mai puţin cu un menisc,
Noi, mai puţin cu un meschin.
LAURENţIU gHIţă

REgELUI MIHAI,
LA vâRSTA-I MATUSALEMICă
N-a fost rege mai dihai
Ca al nostru brav Mihai:
În răzbel, cu rusu-n faţă,
Şi-a dat... ţara pentru viaţă!
EfIM TARLApAN

INDEMNIZAţIILE

pARLAMENTARILOR IMpOZITATE?

Se emit astfel de teze
Iar cei de la Fisc ne spun că,
N-au cum să impoziteze
Ce nu-i obţinut prin muncă.
CONSTANTIN IURAşCU-TATAIA

Iubiţi de forţele divine,
Mai rezistenţi decât o stâncă,
Noi am sperat s-o ducem bine
Şi uite, o mai ducem încă...
fLORINA DINESCU-DINU

EpIgRAMA SUpREMă
Ca bun român aş da oricât
Să pot să scriu, cu demnitate,
Aşa o epigramă-ncât
Să declanşez anticipate.
IOAN fâRTE-ADI

CONTROvERSE pOLITICE îN fAMILIE
Doar discuţii soaţa vruse,
Dar i-am spus că nu admit,
Fiindc-avem vederi opuse:
Ea-i mioapă, eu presbit!
MIHAI HAIvAS

„CINE fURă AZI UN OU, MâINE
vA fURA UN BOU“ – CONfIRMARE
Începutul n-a fost oul,
A furat din prima boul!
Azi, evaluându-i prada,
Văd că fură... cu cireada!
MIHAI SăLCUţAN

ALBA-NEAgRA
Joc prin care-ţi iau şmenarii,
Scurt, hârtiile albastre,
Cam aşa cum fac mai marii
Cu salariile noastre.
pETRU-IOAN gâRDA
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pUNCTE DE vEDERE

RISCUL MANELIZ|RII EPIGRAMEI
Corin BIANU,

preşedinte al Clubului Epigramiştilor Bucureşteni
„CInCInaT paVELESCu“

În calitate de preşedinte al Clubului Epigramiştilor Bucureşteni „CInCInaT
paVELESCu“, precum şi ca autor, m-am hotărât să atrag atenţia confraţilor,
pentru mai multă moralitate în epigrama noastră de azi! Iniţiativa mă obligă să
mă prezint cât de succint, din convingerea că unii dintre epigramiştii vizaţi n-au
citit nimic din creaţiile mele, întrucât au alte interese, precum voi arăta... alături
de poezie modernă şi proză de ficţiune, am publicat tot timpul şi epigramă,
convins fiind că ea singură nu face literatură, dar adevărul se spune râzând,
pentru a îndrepta câte ceva în societate; mai multe se pot afla despre opera mea
pe Google!...
În ultima vreme s-au înmulţit plagiatele în epigrama românească şi tind să
prolifereze periculos! De regulă ele aparţin unor oameni care s-au apucat de
epigramă la vârsta pensionării şi nu au ştiut niciodată ce înseamnă discernământul
artistic sau respectul pentru confrate! Cazuri sunt întristător de multe, însă voi
expune doar câteva dintre cele indubitabile, pentru care îmi asum responsabilitatea!
În culegerea de epigrame îngrijită de Mircea Trifu, 1976, la pag. 99, găsim
sub semnătura lui Mirel Gabor, clasic al epigramei contemporane: ,,Pictură
abstractă // –E peisaj sau e stihia / Furtunilor ce-nfruntă marea, / O fi portret
sau... e hârtia / În care-a-mpachetat mâncarea?“.
Într-o plachetă recentă citim: ,,Întrebare pentru un pictor // În lucrarea tai stihia / Sau pe val spumegă marea? / Vreun portret? Ori e hârtia / De împachetat
mâncarea?“. pe lângă conţinutul identic, „musca de pe căciulă“ se autodivulgă
prin repetarea „stihia, marea, hârtia, mâncarea“! Referitor la acelaşi autor, în
cartea respectivă, citim: „Evoluţie // Dragostea cea împlinită / S-a schimbat pe
nesimţite, / De la lingură pornită, / Astăzi suntem... la cuţite“. Regretatul Dimitrie
Jega, în ,,ŞOapTE ŞI InDISCREŢII“, are epigrama: ,,Căsnicie model // Menajul
nostru mult sporit, / S-a transformat pe nesimţite, / Că de la lingură-am pornit /
Şi-acuma suntem la cuţite“. În ambele catrene „cuţite“ rimează cu „nesimţite“,
ceea ce spune mult!
nu putem evita istoria şi, de aceea, trebuie să reamintim că meteahna preluării
şi „adaptării“ a apărut chiar în revista uER, „EpIGRaMa“! un „autor“ a modificat
un singur vers din catrenul lui Cincinat, cu „eu ţi-aş face domnişoară / Ceva să nu
spui nimănui“ şi a semnat apoi „noua reuşită“! ulterior, acelaşi personaj a publicat
un plagiat şi după epigrama lui Gheorghe Grosu despre pictorul surprins de soţie
cu modelul îmbrăcat, înlocuindu-l cu un sculptor!
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pUNCTE DE vEDERE
Iar, din nenorocire, unii făptuitori ajung între timp să părăsească lumea de pe
pământ, fără a fi fost puşi faţă în faţă cu „mâţa din sac“! Este un argument de
neclintit în privinţa manelizării epigramei, pentru că dispar tocmai subiecţii
implicaţi! pe când scriam acest text şi cumpăneam cel mai adecvat mod de
abordare, s-a întâmplat că cel de al doilea împricinat din speţa următoare a plecat
după primul, în eternitate! Dar iată despre ce e vorba: Defunctul Mirel Gabor a
scris: Epitaf unui actor // Veniţi cu braţul plin de flori, / Spre a-l omagia postum,
/ Muri frumos de-atâtea ori, / Dar niciodată ca... acum. (,,anTOLOGIa EpIGRaMEI ROMÂnEŞTI“ – 2007, pag. 133). altcineva publică mai recent în nume
propriu epigrama: Unui tragedian // Pe scenă a transmis fiori / În viaţa-i de actor
bogată, / Şi a murit de-atâtea ori, / Dar ca acuma... niciodată. ultimele două
versuri spun şi probează întru totul plagierea! Hai să credem că ambii versifică o
veche zicală actoricească, dar cum de se suprapun ultimele două versuri, fără nici
o culpă a celui de al doilea „autor“?
Din nefericire, sunt destul de mulţi „epigramişti“ ce adaptează la modul
străveziu epigrame de-ale altora, deci cauza este la ei, adică starea epigramei de
azi le permite să se comporte necinstit şi amoral! a prelua astăzi (şi oricând)
epigrame valoroase de-ale lui Cincinat, păstorel, Bogrea, Rosetti, Quintus,
Tropcea, Mirel Gabor, Dimitrie Jega, Gheorghe Grosu ş.a. de către profitori
oportunişti, doritori de glorie pe munca şi prestigiul altora cu adevărat iluştri,
înseamnă uzurparea iremediabilă a tradiţiei epigramei româneşti! Curând,
capodoperele epigramatice riscă să nu mai existe ca oglindă a epocilor trecute
în care le-au creat autorii, pentru că făptuitori contemporani şmecheri şi talentaţi
doar la furt, le vor trece pe numele lor!
Respectiva stare a fenomenului nu înregistrează însă, nici o reacţie de la efect
la cauză, nu se întâmplă nici o luare de poziţie din partea celor obligaţi să evalueze
creaţia epigramatică românească şi să vegheze la respectarea ei! pe vremuri, dacă
era sesizat vreun plagiat, ar fi urlat „Urzica“ şi toată presa de profil, plagiatorul ar
fi fost dezavuat ş.a.m.d.! Dacă permitem să se procedeze la fel de incorect în
continuare, nu vom mai avea o istorie românească a epigramei, ea va cădea în
derizoriu, precum vechile bancuri de o sută-două de ani, a căror poantă e păstrată,
dar i se adaptează şi actualizează decorul social de către autorii anonimi! neintervenind în nici un fel pentru stoparea plagiatului direct şi indirect, epigrama riscă
să ajungă o anonimă bizară, care îşi va schimba „autorii“, de la o epocă la alta şi
nu va mai fi literatură cultă, ci un produs popular, o manea, care îşi schimbă din
când în când doar linia melodică şi autorii!
Se comentează cvasigeneral, că... dar dacă „transpiră ceva în presă“ despre
„forurile tutelare“, oamenii în cauză le iau ca afront personal! Când vreunul dintre
epigramişti dezvăluie plagiate, revista uniunii nu le publică intervenţiile! Ceva
trebuie să facem totuşi, că numai părăsirea fenomenului epigramatic (cum a
început să se întâmple) şi lăsarea lui pe mâna pseudo-creatorilor nu este calea cea
mai justă, nu opreşte compromiterea epigramei româneşti, la a cărei înălţare au
trudit nume mari! ...
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CONCURS

Rezultatele concursului
„ EPIGRAMEI “
Tema:
„Grâul [i neghina“

Ţăranul e pe câmp/ Ura, drăguţa mea, /
Ţăranul e pe câmp! / Şi el nu scrie rău / Ura,
drăguţa mea / Şi e din Chişinău! Am cules,
am treierat şi din batoză ne-a ieşit un snop
de spice de primă calitate, de la maestrul
HEORGHE ÂLICI:

G

B

şANSă MINIMALă
ţăranu,-n voia sa deplină,
Alege grâul de neghină,
Că-n ţara unde-i făr’delege
E tot ce se mai poate-alege.

Am mai secerat, am mai treierat şi pe
sită ne-a rămas un grupaj de epigrame
pentru făină de cozonac.

ExpORT
Sperând să fie-un pic mai bine
Şi vrând să-şi lepede povara,
Cum grâul pleacă-n ţări străine,
„neghina“ ne conduce ţara.
florin Rotaru

O pâINE ALBă
Mereu o pâine albă am visat
Să pun cu drag, copiilor pe masă,
Dar am muncit în van, m-au refuzat,
acum tărâţa-i cea mai valoroasă!

vIAţA LA ţARă
Cum lanul ne-a ajuns la brâu,
M-a provocat din nou vecina
S-o tăvălesc puţin prin grâu,
...Desigur, să stârpim neghina!
grigore Chitul

ţăRANII RâMâN
CU gRâUL NEvâNDUT

Lucrând pământul ca la carte,
producem grâu din moşi, strămoşi,
Şi dăm neghina la o parte...
Că şoarecii sunt mofturoşi.
Nae Bunduri

ANORMALITATE
În vremuri noi se dovedeşte
Că ne aflăm la o răscruce:
E cert că grâul ne hrăneşte,
pe când neghina ne conduce.
Dan Căpruciu

ZăDăRNICIE
Din patru-n patru ani, în ţară,
au loc alegeri de rutină,
Din cele care nu separă,
niciuna, grâul de neghină.
Nicolae Căruceru

valentin David

AgRARă
neghina, veşnicul duşman,
O smulg şi e gâlceavă,
Că scade, astfel, an de an,
producţia de pleavă.
Ioan Lazăr

CE-I RăU NU MOARE
Dacă arunci un rest de grâu din piaţă
În balta liniştită-a unui prund,
neghina rea va sta la suprafaţă
Şi grâul bun se duce drept la fund!
gheorghe gh. popescu

gRâUL şI NEgHINA
De ce să le deosebeşti?!
Eu zic să nu mai fim naivi,
C-oricum în pâine-o să găsim
Gluten cu E-uri şi-aditivi.
Sever purcia
Nu e deloc neghina, dar încă se mai
poate coace o pâine bună de la: Petru-Ioan
Gârda, Eugen deutsch, Elena Leach, Ion
diviza, Ion Micuţ, Ionel Iacob-Bencei, Nichi
Ursei și Liviu Gogu.
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Ha i n oroc și...
s ãnãt ate !!!
ASISTENţă MEDICALă gRATUITă

LUI vICTORAş MICULA

Mă internează la spital,
De voi plăti: injecţii, masă,
perfuzii, tot ce e vital,
Şi-aduc şi medicul de-acasă.

De la sucurile rele,
Ce se vând azi în exces,
unii capătă boli grele,
Victoraş... un Mercedes.

Dan Căpruciu

BăBUţELE, LA SALONUL
DE îNfRUMUSEţARE

Când cu fond de ten îşi dau
Şi cu mult rimel pe gene,
nu mă mir, doar măşti aveau
Şi mumiile-egiptene!
vali Slavu

LOgICă fORMALă
un vin clasificat
Şi-având un straşnic cost,
Cum are-un nume,-a fost
Desigur... botezat!
Eugen Deutsch

george Ceauşu

NEgOţ INSTITUţIONAL
Vinde popa, când nu cântă,
La habotnici apă sfântă;
Statul, că nici el nu-i fraier,
În curând va vinde… aer!
Eugen Ilişiu

vITICOLă
La pietroasa şi-n vecini
E un fenomen divin:
Struguri cresc din mărăcini
Şi din pietre iese vin!
Constantin voicilaş

vIITORUL fAMILIILOR NUMEROASE

LA BăI
Doi bătrânei, aflaţi la cură,
Îşi povesteau cu tot respectul:
„La oaste-n ceai ne-au pus bromură,
Şi azi, de-abia, simţim efectul“
Zeno Dulca

ni s-a născut un nou odor,
prilej de veneraţie,
El este-al nostru viitor!
Cât are alocaţie...
ştefan-Cornel Rodean

UNUI NEISpRăvIT

fAvORIZAREA BăTRâNILOR

Când mori, tot laşi un pumn de oase,
Ori, într-o urnă,-un pic de scrum;
Mă-ntreb: el oare ce-o să lase,
Fiind... nimic de pe acum?

această viaţă-i o cărare
Ce tot spre cimitir se-abate,
Da-i singurul lăcaş spre care
Bătrânii au întâietate.

Liviu gogu

Elis Râpeanu
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EvENIMENT

Scurt\ cronic\
a Festivalului „ALB-UMOR“, 2015
A consemnat gRIgORE CHITUL
În perioada 8–10 mai 2015, la alba Iulia, în organizarea Consiliului Judeţean
alba, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga“, uniunii Epigramiştilor din România,
asociaţiei umoriştilor „Eugen Handelsman“ alba Iulia, în parteneriat cu Filiala albaHunedoara a uSR, Fundaţia popa’s, asociaţia Caricaturiştilor profesionişti din
România şi Casa de Cultură a Sindicatelor din alba Iulia, s-a desfăşurat a VI-a ediţie
a Festivalului Internaţional de Literatură umoristică şi Grafică Satirică „aLB-uMOR“,
care a fost cuprins în acest an, în cadrul Târgului de Carte „Alba Transilvana“.
Deschiderea festivalului a avut loc vineri, 8 mai 2015, ora 12,00, la Casa de
Cultură a Sindicatelor, iar sâmbătă la ora 13,30, tot aici, a avut loc premierea
câştigătorilor concursului de creaţie literară. Juriul acestei secţiuni a fost format din
Marian Grigore Dobreanu, Ionel Iacob-Bencei şi Lucian perţa. au fost 97 de participanţi la secţiunea epigramă, 63 la secţiunea parodie, 27 la secţiunea proză scurtă şi
24 de cărţi la secţiunea volum.
Rezultatele au fost următoarele:
1. Secţiunea „Epigramă“: premiul I: CONSTANTIN TUDORACHE (ploieşti),
premiul II: gRIgORE CHITUL (Bistriţa), premiul III: JANET NICă (Gighera, Dolj)
şi premiul Consiliului Judeţean Alba: gHEORgHE fILIş (Târgu-Jiu).
2. Secţiunea „parodie“: premiul I: vASILE LARCO (Iaşi), premiul II: pETRU
IOAN gâRDA (Cluj-napoca); premiul III: vIORICA găINARIU-TAZLăU (Baia
Mare) şi premiul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga“, alba: SEvER pURCIA (Sibiu).
3. Secţiunea „proză scurtă“: premiul I: vIOLETA URDă (Bucureşti), premiul
II: AURA gEORgESCU (Bucureşti), premiul III: LICă pAvEL (Bucureşti). premiul
juriului: CLAUDIU NICOLAE şIMONAţI (Geoagiu, Hunedoara).
4. Secţiunea „volum“: premiul I: MIHAI HAIvAS (Iaşi) –„Seminţe din…
dovleacul meu“, premiul II: ROLAND fLORIN vOINESCU (Constanţa) – „Inculţii“
şi premiul III: ALExANDRU OLTEAN (Bistriţa) – „Oglinda retrovizoare“.
Tot sâmbătă, la ora 11:00, în sala de conferinţe a Hotelului „Cetate“, Dorel Lazar,
animatorul principal al festivalului, şi-a lansat două noi volume: „Cartea cu prieteni“
– epigrame şi catrene umoristice, şi „ganduri de sihastru“ – poezii, iar în holul
hotelului, la ora 15:00, a avut loc vernisajul oficial al expoziţiei de grafică „gioconda
forever“ a lui Lucian Dobârtă-Lucido (Bistriţa).

Concursul naţional „MIRCEA TRIfU”, Ediţia a xI-a
Tema impusă: „Râsul / A râde“ (cu unul din aceste cuvinte în catren) – 3
epigrame şi Libere – 3 epigrame. Termen (data poştei): 11 ianuarie 2016, sistem
motto, în 2 exemplare, scrise la maşină sau calculator.
Epigramele (catrene cu versuri egale – de 4–5 picioare prozodice, cu acelaşi ritm,
cu poanta motivată de preambul şi nu „lipită“) se vor scrie pe o pagină a unei coli
ministeriale şi se vor trimite pe adresa: Elis RâpEANU, Str. Luterană, Nr. 1, Ap.
38, Cp 010161, Bucureşti.
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LECţIA DE EpIgRAMă
Urmare din pag. 21

acest ca să introduce propoziţia finală (de scop: cum, de ce ne scoate FMI din criză? Ca să
ne bage în pământ!). Deci, această ,,rezolvare“ n-avea ce să caute între paranteze, ea trebuia să
curgă firesc, fără nici un semn ortografic, în afară de punctul final. Ba, uneori, se pune şi virgula
înainte de paranteză, virgule anunţând, de fapt, că fraza nu e fraza nu e încheiată:
Legea e lege
Îmi confirmă şi colegii,
[Îmi confirmă şi colegii –
Ţară ca a noastră nu-i,
Ţară ca a noastră nu-i:
Toţi suntem sub semnul legii,
Toţi suntem sub semnul legii…
(Fiecare-n legea lui!)
Fiecare-n legea lui!]
În catren, când se simte nevoia unei idei care adaugă un plus necesar (spiritual) ideii, deci un
plus adăugat cu schepsis, nu ca umplutură, acesta se poate încadra între linii de pauză (sau
,,paranteze orizontale“). Grafic, acestea sunt mai mărişoare decât liniuţa de unire (cratima), fiind
egale cu linia de dialog şi cu linia care desparte cuvântul la sfârşit de rând. În cazul în care un vers
întreg e marcat de linii de pauză, prima linie se pune la sfârşitul versului anterior, cealaltă (care,
de multe ori, nici nu mai e necesară) după versul respectiv.
Iată un exemplu în care ,,parantezele orizontale“ introduc chiar o umplutură (inutilă ideii din
catren) şi, în plus, sunt plasate nelalocul lor şi, mai mult decât atât, înainte de prima linie de pauză,
apare o virgulă (?):
politicieni
normal, semnele s-ar pune astfel:
de viaţă lungă
Aleşii Domnului Divin,
Aleşii Domnului Divin –
– De s-ar putea şi-ar fi-n bon tonDe s-ar putea şi-ar fi-n bon ton –
La anii câţi li se cuvin
La anii câţi li se cuvin
I-ar cere şi comision!
I-ar cere şi comision!
(Deşi epigrama nu este dintre cele mai reuşite ale autorului, am folosit-o ca demonstraţie, aşa
cum a apărut ea într-o revistă).
În următorul exemplu, chiar poanta e pusă, în contra logicii, între paranteze, deşi, după versul
trei, există acele puncte de suspensie care incită, anunţă că mai urmează surpriza necesară şi nu
un plus, un accesoriu la versul trei:
farsă la serviciu
Azi şeful n-a făcut gargară,
Lungind şedinţa de sinteze,
Dar a urlat precum o fiară…
(Aşa-i când stai pe pioneze!)
Lăsând la o parte că sinteze e de serviciu pentru rimă la pioneze, repetăm că nici aici şi nici în
alte epigrame, parantezele nu au nici o motivaţie.
alt exemplu în care parantezele nu au nici o justificare:
Cum mai nou stau prost cu banu’
(Şi, de l-am avut, s-a dus)
Dacă-n juriu eşti la anu’
Vreau şi eu un punct în plus!
[Cum mai nou stau prost cu banu’ –
Şi de l-am avut, s-a dus –]
Este evident pentru oricine parcurge epigrama românească faptul că acele creaţii antologice,
foarte bune şi bune sunt clare, curate, fără complicaţii de semne de punctuaţie care să încarce inutil
şi, uneori, ilogic, catrenul.
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CARICATURA

SÃ FIM... LuCIDO!
Lucian Dobârtă din Cetatea bistriţei este un grafician dublat de caricaturistul atent şi prob,
care face igienă socială cu ajutorul zâmbetului desenat. Ceea ce-l singularizează în peisajul destul
de sărac al caricaturii româneşti este faptul că îmbină tehnici diverse, se ajută de desen, dar şi
de o imaginaţie efervescentă pentru a realiza ceea ce şi-a propus. Portretist de mare valoare,
LuCiDo (pseudonimul său de luptă) surprinde dinlăuntrul omului partea de suflet care ştie să
râdă şi să se bucure de ofertele vieţii. [...] Dobârtă are toate datele pentru a ieşi în piaţa mare şi
a-şi clama creaţia artistică, argumentele aflându-se în fiecare desen, în fiecare compoziţie care
conţine inteligenţă, zâmbet şi invitaţie la o colaborare ludică.

(Cornel uDrea, Mai 2015)

gioconda relache

gioconda rusă
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gioconda pop

gioconda islamică
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Mânia
de a fi
român
LUNgIMEA AUTOSTRăZII
Autostrada noastră, toată,
Trecând prin codri şi livezi,
Atâta e de terminată...
Că-ţi ia mai mult s-o traversezi!
Nae Bunduri

îNCHISOAREA DE MAxIMă
SIgURANţă DIN CRAIOvA
Au o mare închisoare
Și atunci au dat ucaz
Craiovenii, cu-ncântare,
S-o numească ALCA-PRAZ!
Elena Leach

CONCILIERE MATINALă
Când soţul vine pe la şase
De la băute, din local,
Nevasta-i cere să se lase,
Şi-atunci, se lasă... cu scandal!
vali Slavu

CONSTATARE
Când de amar ești copleșit
Și-ai vrea pe altu-n locul tău,
Te-ajută unii, negreșit,
...Ca să îți fie și mai rău
Cătălina Orşivschi

LA vOT îN pARLAMENT
Codul Silvic e-n dispută:
Totul este cam aiurea,
Vor să apere pădurea
După ce a fost vândută.
vasile ţincaş

NEAM DE EROI
Uniţi în fapte şi idei,
Mereu cu forţe concentrate,
Sărim mai toţi ca nişte lei,
...Când trebuie bătut un frate.
Ion Diviza

CIUDăţENII CITADINE
Mulţi concitadini, sărmanii,
Nu-s nici proşti şi nici miopi,
Însă au reflexe stranii:
Merg pe străzi şi... dau în gropi!
Constantin Cristian

RECOMpENSA COMUNIşTILOR
În ’45, luând puterea,
În ţară-ndată s-a simţit
Cum curge laptele şi mierea...
Năvalnic, către Răsărit.
Nicolae Mihu

pARADOxURI

CERTITUDINE ACTUALă

Paradoxuri-nebunii
În superba libertate:
Unii construiesc palate,
Ca să moară-n puşcării!

Mă uit la funcţia în care,
Cu multe pile s-a băgat
Şi-aştept să văd de ce-i în stare:
Ori sapă, ori va fi săpat?

Ioan Crăciun-petrişan

viorica găinariu-Tazlău
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INTERvIU

FI}I PE FA Z| ! Ê È ¿ FI}I PE FAZ|!
l festivalul Naţional de Epigramă şi fabulă „donici, cuib de-nţelepciune“, ediţia a xI-a

Cea de-a XI-a ediţie a festivalului Naţional de Epigramă şi fabulă, „donici, cuib denţelepciune“, care se va desfăşura la Chişinău (urmează a se stabili data), organizează un concurs
pe două secţuni:
Secţiunea „EpIGRaMĂ“ cu următoarele teme:
1. pe muchie de cuţit(e)!; 2. ţărişoară de mili-arde-l! şi 3. Tema liberă.
Se vor trimite, respectiv, câte 3 (trei) epigrame inedite pentru fiecare din cele 3 teme, cu un
motto în plic aparte şi cu datele personale ale concurentului până la data de 20 septembrie 2015,
pe adresa: str. Mihai Eminescu, nr. 55, Teatrul Naţional „Satiricus Ion Luca Caragiale“, MD
2012, Chişinău, Republica Moldova, cu specificarea: „pentru concursul de epigramă“.
Secţiunea „FaBuLĂ“, câte 3 fabule, la temele impuse, pe adresa menţionată, „pentru
concursul de fabulă“, cu un motto în plic şi datele personale ale concurentului, până la aceeaşi
dată, pe aceeaşi adresă.
Informaţii despre programul festivalului. 00373-79-640884; e-mail: gheorghe.balici@gmail.com
(Gheorghe Balici) sau 00373-69-247094; e-mail diviza2002@yahoo.it (Ion Diviza).
l festivalului Naţional de Umor „Ion Cănăvoiu“, ediţia a xxIII-a,23–25 octombrie 2015
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi promovarea Culturii Tradiţionale, în parteneriat
cu Biblioteca Judeţeană „Christian Tell“, şcoala populară de Artă, Uniunea Epigramiştilor
din România, Asociaţia Naţională a Caricaturiştilor, grupul de publicaţii „flacăra“, Liga
Culturală „fiii gorjului“, Consiliul Local şi primăria Runcu, Muzeul Judeţean gorj,
Societatea Umoriştilor gorjeni, organizează, în perioada 23–25 oct. 2015, ediţia a xxIII-a a
festivalului Naţional de Umor „Ion Cănăvoiu“. Manifestarea este deschisă umoriştilor –
profesionişti sau neprofesionişti – pe următoarele secţiuni:
I. Concurs de volum, inclusiv antologii. participă volumele de umor (epigramă, fabulă, proză
scurtă / poezie umoristică...) tipărite în perioada oct. 2014 – oct. 2015.
II. Concurs de epigramă. Se concurează cu 10 epigrame, câte 2 pe temele: „Toţi se plâng de
bani, / dar de minte nimeni“ (proverb latin); „Puterea obişnuinţei“, (din I. Cănăvoiu, vol.
„unELTELE“), iar celelalte pe teme libere.
III. Concurs de fabule: – 3 fabule
IV. Concurs de proză scurtă: – 3 proze de maxim 3 pagini fiecare.
V. Concurs de parodie / poezie umoristică:– câte 5 creaţii. Se anexează şi originalul parodiat.
VI. Concurs de caricatură / fotografie umoristică. Se vor trimite minimum 5 caricaturi /
fotografii, de format a4 în passepartou, pe teme libere.
autorii îşi vor trimite lucrările (la secţiunile II, III, IV şi V în două exemplare, pe adresa:
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi promovarea Culturii Tradiţionale gorj, str. Calea
Eroilor 15, Târgu-Jiu, cod 210135, gorj, până la data de 19 octombrie 2015 (data poştei).
nu este admisă participarea în concurs a autorilor laureaţi (cu premiul I) la ultimele trei ediţii.
Vor fi respectate obişnuitele condiţii ale secretului participării (plicul mare cu motto, lucrările
nesemnate, doar cu motto, plicul mic sigilat cu motto şi adresa în interior. Obligatoriu va fi
menţionat un telefon de contact). pentru secţiunile volum şi caricatură condiţia de „motto“ se
exclude.
Cheltuielile de cazare, transport şi masă pentru juriu şi invitaţi vor fi suportate de către
organizatori. pentru laureaţi se asigură cazarea şi masa. Câştigătorii şi invitaţii vor fi anunţaţi
telefonic sau telegrafic în timp util, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, din ziua de 25
octombrie a.c.
Informaţii suplimentare la telefoanele: • 0253/21.37.10 (CJCpCT Gorj) e-mail:
traditii_gorj@rdslink.ro • 0721.370.057 (Ion Cepoi – director CJCpCT Gorj),
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gEORgE LUNgOCI
(25.08.1924 – 05.06.2015)
A trecut la cele veşnice decanul de vârstă al „ridendiştilor“ timişoreni şi
unul dintre cei mai longevivi epigramişti din România.
Născut în localitatea Alimpeşti, gorj, a absolvit I.A.T.C., de unde a fost repartizat
la Teatrul de Stat din Timişoara, pe scena căruia a jucat până la pensionare. în creaţia
sa, multe epigrame sunt inspirate din lumea teatrului,pe care l-a slujit cu devotament.

UNUI ACTOR

CELOR CARE DETESTă EpIgRAMA

Acest coleg, deosebit
Ştim cu toţii care-i drama
De săritor şi cu simţire,
Celor ce nu pot s-o guste:
Aduce vestea fericit...
E prea mare epigrama
Când află vreo nenorocire.
Pentru capete înguste.
prin plecarea sa, a lăsat un gol în rândul colegilor de cenaclu şi din Uniunea
Epigramiştilor din România.
Urmare din pag. 15

Zbatere interioară
Mă cotropesc pe cord furnici
Şi nici nu mă mai duc la masă:
Studenta mă traduce-aici,
Nevasta mă traduce-acasă.
petru-Ioan gârda

Traducătoarei mele
Citind fărâma de idei,
Cu doamna mea traducătoare,
Cu ochii ficşi la ochii ei,
Mă uit cu drag şi la picioare!
Laurian Ionică

Epigramiştii traduşi
Traduşi fiind de mândre fete,
Epigramiştii ăstei gale
Doresc traduceri integrale,
Aproape opere complete.
gheorghe Bâlici

Traducerea şi separatismul
Traducătoarei, dulce muză,
O mulţămire îi aduc,
Că n-a tradus în găgăuză,
Căci găgăuzii ne traduc!
Ion Diviza

Iubitor de epigramă şi iubit de epigramişti, domnul inginer Ştefan Manea, director general
al S.C. HOFIGaL, a oferit trei premii şi diplome de excelenţă pentru participanţii la concursul
cu tema „Natură şi sănătate“. am trăit bucuria de a obţine premiul I, ex aequo, alături de alţi
doi epigramişti: Gheorghe Bâlici şi nichi ursei. După dialogul interactiv dintre epigramişti
şi studenţii traducători, a urmat monologul fascinant al actorului Ilie Gheorghe. Interpretarea
unor fragmente din Boccaccio şi Caragiale au stârnit ropote de aplauze.
Iar eu am mai scris o pagină din povestea festivalului din Bănie. un festival despre care
s-ar mai fi putut scrie multe. Şi toate la superlativ! ne-am luat rămas bun de la Craiova, cu
speranţa că, la anul, vom reveni la o ediţie la fel de reuşită.
A consemnat vali Slavu

l Centrul Cultural „Dunărea de Jos“ şi CLUBUL UMORIşTILOR „vERvA“ din Galaţi
organizează festivalul Naţional de Epigramă „Umor la Mila 80“, ediţia a XVIII-a, în perioada
9–11 octombrie 2015. În cadrul acestui festival lansăm concursul de epigrame cu temele:
1. „ÎnGER pĂZITOR“ şi 2. „CREMEnEa ŞI aMnaRuL“. Se vor trimite câte trei epigrame
inedite la fiecare temă, dactilografiate sau redactate pe calculator, cu semnele diacritice
corespunzătoare, într-un exemplar, pe o singură pagină format a4, în sistem motto, până la data de
18 septembrie 2015 pe adresa: Ion Moraru, Str. Siret nr. 62, loc. Independenţa, cod 807165, jud.
galaţi, cu menţiunea: „pentru concursul de epigrame“. La concurs pot participa epigramişti de
pretutindeni, membri sau nu ai u.E.R., cu excepţia celor din Galaţi. Informaţii suplimentare se pot
obţine de la Ion Moraru, la tel. 0766432075 sau e-mail moraruion@yahoo.com.

EPIGRAMA
toAMNa
AvANTAJELE TOAMNEI
Seceta din toată ţara
Mi-a topit recolta-n brazdă,
Dar eu pregătesc cămara...
Ca să iau studenţi în gazdă.
Nicolae Mihu

AUTUMNALă
Când natura se-ntristează,
Toamna cu-ale ei stihii
Zilele ni le scurtează
Dar Guvernul şi mai şi...!
Nae Bunduri

E TOAMNă IAR
E toamnă iar
Şi în hambar
E plin de grâne,
Din ţări păgâne.
Mircea Micle

LUNA SEpTEMBRIE
E luna când se duc cocorii
Spre ţări mai calde, la zenit,
Și fac bilanţuri procurorii
Să vadă dacă-s pe profit!
Nicolae Căruceru

„LASă-MI, TOAMNă, vIA vIE“
Când parfum de razachie
Prind pe dealuri şi scaieţii,
Să laşi, toamnă, via vie
Şi te-or proslăvi poeţii...

CONTRADICţIE AUTUMNALă
Cad şi frunze, cad şi flori,
Zilele devin mai fade
Cade rouă multă-n zori,
Doar guvernul nu mai cade.
Dan Căpruciu

pREgăTIRI pENTRU
NOUL AN şCOLAR
În satul cel scăldat în rouă,
Înconjurat de munți feerici,
S-a construit o școală nouă...
Dar și vreo patru, cinci biserici.
vasile Larco

fRUNZA
Slăvită-n versuri și în cânt
Când este verde, cu vigoare,
O vezi în toamnă la pământ
Cum toți o calcă în picioare.
Mihai Sălcuţan

Nichi Ursei

NEOSTOITA SETE…
Prin crame se-adună ciorchinii
Pe care acei ce-i iubesc,
Deşi îşi şochează vecinii,
Cu… sete-i zdrobesc.
Eugen Deutsch
ISSN 1224-3426
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