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REDAcțIONALE

n cONcURSURILE REVISTEI:
1. Compuneţi minim o epigramă pe rime date: „iubire / covid“;
2. TOP E – Rugăm Cluburile, Cenaclurile sau Asocierile să trimită câte 3 (trei) epigrame

de autori diferiţi, pe tema: „Lupta de clasă zero“;
3. Comentaţi (daţi replici) la epigrama: „Unei tinere profesoare / După ce a terminat /

Facultatea de chimie, / Mary s-a întors în sat /  Şi de-acum e iar Mărie. (Eugen Albu) 

4. Compuneţi minim o epigramă la tema: „Bomboane agricole!“.

caseta redacţională:  Redactor-şef: Laurenţiu GHIŢă
Redactori: Dan NOREA, Gheorghe MITROIU, cătălina ORşIVScHI

Tehnoredactare texte: Lucia IONIță
corespondenţi activi: Toată suflarea epigramofilă. Unii mai mult, alţii, mai puţin mult (!)

Responsabilitatea privind textele publicate aparţine în totalitate celor care
semnează. În măsura în care avem cunoştinţă de vreo neregulă, o semnalăm şi luăm
măsurile de rigoare. Eventualele erori apar numai din necunoaştere şi neintenţionat. 

n RUGăMINTE

Pentru a evita aglomerarea căsuţelor poştale personale ale redactorilor revistei şi
ştergerea accidentală, odată cu nedoritele spamuri sau mesaje ciudate, rugăm ca mate -
rialele pentru revistă (şI NUMAI MATERIALELE!) 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 și putem pierde tot ce avem stocat.

Vă rugăm să efectuaţi plăţile pentru revistă în contul oficial al Uniunii Epigramiştilor din
România. Menţionaţi, atunci când faceţi o plată (inclusiv pe mandate!!): „PENTRU
REVISTă“, numele titularului, şi daţi adresa la care doriţi să vă fie trimisă revista, precum
și un număr de telefon, e-mail, pentru a putea fi contactati. Şi plata cotizaţiilor se poate face
tot în acest cont, dar cu menţiunea „COTIZAŢIE“.

Titular: U.E.R., cIF: 34954708
IBAN: RO77 PIRB 4213 7690 5800 1000, First Bank, Sucursala Giurgiului,

București.
În ceea ce priveşte poşta clasică, vă rugăm să trimiteţi NU RECOMANDAT toate

materialele, corespondenţa etc., pe adresa:
NOREA DAN-VIOREL, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 102, bl. TS16, sc. c, ap. 46,

constanța, cP 900648.
Numărul următor al revistei va apărea la începutul lunii Septembrie 2021. Materialele

pentru revistă le aşteptăm până cel târziu vineri, 16 Iulie 2021. 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!

Legat de concursul TOP E, reiterăm rugămintea ca materialele să fie trimise
DE căTRE cENAcLURI, nu individual, întrucât menirea acestui concurs este
promovarea colectivelor. 
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EDITORIAL

Pe Facebook-ul (ne)liniştit

Pe platforma de socializare Facebook s-a pornit un experiment prin care
încercăm atragerea unor noi talente, de preluare a lor din spaţiul virtual unde se
manifestă, nebăgaţi în seamă de venerabilii încremeniţi în pix şi hârtie. Colegul nostru
din SUA, Sorin Olariu, a înfinţat o pagină numită CLUBUL EPIGRAMIŞTILOR şi
ne-a solicitat un ajutor câtorva din membrii UER cu state mai vechi. N-am înţeles la
început de ce, dar apoi,... ce ne-a păţit pielea! Dând piept cu un noian de inepţii şi de
făcături postate sub denumirea de „epigrame“, am zis că e normal şi firesc să
informăm pe respectivii autori de regulile de bază ale epigramei, de prozodie, de
construcţie etc. Am fost pur şi simplu acuzaţi de „dictatură“, de „spirit de gaşcă ce-și
apără privilegiile“, ba chiar au izbucnit şi insulte, expresii de mahala etc. Culmea e
că astfel de atacuri au venit preponderent de la oameni cu fire albe la tâmple, oameni
care aveau o cât de cât tangenţă cu epigrama, din câte-i ştiam. În esenţă, ni se cerea
să le respectăm dreptul la mediocritate, „să se râdă“ între ei, fără nicio oprelişte. Este
de-a dreptul îngrozitor câtă mârlănie declanşează acest Facebook, un alt nou exemplu
de cum oamenii pot pângări şi cele mai bune intenţii de comunicare! 

Lupta continuă, nu cedăm, dăm peste nas impostorilor şi agramaţilor cu ifose,
pentru că avem şi surprize plăcute. Deja au apărut câteva nume care, înţelegând
indicaţiile, se perfecţionează pe zi ce trece. Ambiţia noastră este ca acest site să dea,
aşa cum AGONIA a dat noul val din epigrama românească, o nouă generaţie. Dacă
vom reuşi, depinde de tăria de a rezista asaltului grobian şi agresiv al nechemaţilor.

Începând din numărul următor, vom publica şi încercări de pe acest site, poate
aplaudăm noi sosiri în breasla epigramiştilor. Eu cred că se poate!

LAURENŢIU GHIŢă

DIaLOG

Vaccinul: „Virus crud, păzea
Că mâine n-o să-ţi fie bine“!
Mutantul: „Nu e vina mea
Că fug mai repede ca tine“.

Ştefan Cazimir

* * *
A fost cândva un Rege Soare,
Când clasicul era în floare.
Azi, din păcate, pe planetă,
Sunt numai regi de operetă!

George Corbu

ÎN FaMILIE

Are-o dublă calitate,
(Lucru ce se-ntâmplă rar),
Rudă mi-e pe jumătate
Vărul meu, acum... primar.

Cornel Udrea

PROSTIa

În frunte-i, la oraş, la sate,
E boala care nu se ia
Şi-i pildă de fidelitate,
Că nu mai poţi scăpa de ea.

Nicolae Dragoş

Scurt [i cuprinz\tor

avavavavavavavaavavavavavavavavava
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INTERVIURILE EPIGRAMEI

Nicolae Dragoş este unul din poeţii importanţi ai literaturii noastre contemporane, apropiat
de comilitonii săi aparţinând generaţiei ’60, ce i-au conferit acesteia aura binecunoscută. Scrierile
sale însumează peste 50 de volume de o mare diversitate tematică: poezie, versuri pentru copii,
fabule, epigrame, proză, publicistică, scenarii, reportaje, traduceri – domeniu în care înregistrează
o premieră: integrala fabulelor lui Esop, în versuri (2015). 

În publicistică s-a remarcat atât în calitate de gazetar, cât şi în aceea de conducător de reviste
şi ziare (Viaţa Studenţească, Scânteia Tineretului, Scânteia, Luceafărul, Adevărul, Universul
satelor, Albina Românească, Ordinea, Renaşterea civilizaţiei rurale românești). 

Prin adeziunea sa la genul scurt, repezentat în ocurenţă de epigramă, autorul acestor volume
se adaugă unor nume prestigioase de scriitori ce au cultivat, fie şi ocazional, genul, începând cu
marele său dascăl într-ale poeziei Tudor Arghezi. În aceste condiţii, nu poate mira faptul că, din
anul 2015, Nicolae Dragoş este membru al Uniunii Epigramiştilor din România. 

Interviul pe care l-a acordat revistei noastre aparţine unui literat multilateral, unei
personalităţi de o rară distincţie sufletească – un exemplu în acest sens îl constituie emoţionanta
scrisoare adresată „dragului şi vechiului prieten şi coleg“ G. Zarafu, aflat într-un cămin pentru
vârstnici. 

(G. c. 13 septembrie 2020) 

Încep, stimate maestre, prin a vă întreba dacă aţi fost tentat să scrieţi epigramă? În caz afirmativ,
vă rog să precizaţi împrejurările şi să transcrieţi unele dintre respectivele producţii poetice. 

Întrebarea îndeamnă să mă întorc, prin amintiri, cu peste o jumătate de secol în urmă. Era vremea
când nu mi-era prea limpede cuvântul epigramă, însă prin impulsul unei împrejurări din anii
copilăriei am apelat la o asemenea modalitate de exprimare, să spunem „la ajutorul epigramei“. Un
model l-am avut la îndemână, totuşi, atunci, pe la 13–14 ani. Să mă explic. Aveam în sat un bărbat
care, fără prea mulţi ani de şcoală, era un înţelept autodidact. Avea un scris caligrafic, care-i
îngăduise să ajungă grefier (sau ajutor de grefier) la judecătoria din orăşelul Baia de Aramă, din
judeţul Mehedinţi. Obişnuia să-i iscodească pe şcolarii din satul meu, Cleşneşti, din comuna
Glogova, cu tot felul de întrebări, mai ales cu întrebarea „Ce poezie ştiţi“, „Ce poezie aţi învăţat la
şcoală?“. Dacă răspundeai afirmativ, îţi cerea să faci dovada, recitând-o. Ei bine, acel consătean,
apreciindu-mi, se vede, memoria şi interesul pentru poezie, dovedindu-i că nu ştiam numai una,
mi-a încredinţat un secret, mai întrebându-mă: „Ştii că este şi în satul nostru un poet?“. Nu ştiam
şi am aflat de la el că poetul era plecat de mai multă vreme la Bucureşti. Peste alţi ani, aveam să-l
şi cunosc. Venea vara, pentru scurt timp, în concediu să-şi vadă părinţii. Eu îi ştiam deja câteva
scurte poezii, pe care mi le spusese consăteanul autodidact, în mai multe rânduri şi având, pe atunci,
o memorie bună le reţinusem fără prea mari dificultăţi. Nu ştiam însă că acele patru versuri se
numeau, în limbajul literar epigrame, cum probabil nu ştia nici consăteanul meu, care le inclusese
în mai cuprinzătorul cuvânt poezii. Făcând acum o paranteză, nu pot să nu constat că, până şi în ziua
de azi, dilema a rămas în discuţie, unii susţinând că şi epigrama are dreptul să se considere a fi
măcar o rudă, fie şi mai îndepărtată a poeziei; alţii neacceptându-i acest statut nici să-i pici cu ceară.
Iată şi prima „poezie“ a poetului din satul meu, al cărei titlu nu-l ştiam pe atunci, dar reţinusem cele
patru versuri, pe care aveam să le regăsesc în paginile xeroxate, pe care, cu generozitate, mi le-aţi
oferit, reproducând astfel volumaşul din 1940, cu titlul simplu „Epigrame“, purtând semnătura
consăteanului meu, devenit bucureştean: „O fi o floare fata ta, / Am ghicit şi eu îndată: / Mulţi
susţin că e lalea, / Dar eu cred că e muşcată“. 

„Pricepi ce-a vrut să spună autorul?“, mă întreba cel de la care aflasem acele versuri şi numele
autorului lor. A mai trebuit să treacă ceva vreme până să înţeleg ce se sugera în versul al patrulea,

NICOLAE DRAGOS, :

„Catrenul poate fi o primitoare gazdă pentru epigramă,
iar epigrama excepţională poate deveni regina catrenului.“

(Prima parte)
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INTERVIURILE EPIGRAMEI

că pentru mine şi laleaua şi muşcata erau flori. Mă gândisem, la început, că fetei i se va fi pus
numele Muşcata, fiind muşcată de vreun câine, ori, Doamne păzeşte şi apără!, de vreun şarpe. Când
într-o seară am văzut un bărbat sărutând cam cu fereală şi grăbit, lângă bunarul din marginea
drumului, o fată, mi-am zis că „din prea mare grabă s-ar fi putut să o şi muşte.“ În fine, cu vremea
aveam să pricep de ce-l amuza pe hâtrul meu consătean acea scurtă poezie, în care substantivul
muşcată devenea verb, punând astfel pe mama fetei într-o situaţie întrucâtva delicată. Ajung astfel
prin „ocolul cu amintiri“ şi la numele autorului, N. Grasu din buletin, devenit N. Grassu pe coperta
unicei sale cărţi de epigrame, acesta nemaitipărind o a doua carte, deşi, cunoscându-l, mai bine
peste ani, în Bucureşti, aveam să aflu că nu se vindecase de patima epigramei, când am şi încercat,
la un moment dat, să-l sprijin pentru o colaborare la revista „Albina“, neizbutind prea mare lucru. 

Mulţi dintre bucureşteni sau dintre oaspeţii litoralului aveau să-l cunoască, pe când ajunsese la
senectute şi se ilustra ca un pitoresc portretist, întâlnit în Cişmigiu şi vara în vreo staţiune de pe
litoral, unde l-am revăzut, pare-mi-se, pentru ultima dată, la Mamaia. Poate cândva voi evoca şi acea
amuzantă întâlnire de lângă valurile mării, de când păstrez şi un portret ce-mi aminteşte prin liniile
desenului, nu numai de vârsta mea de atunci, dar şi de înfăţişarea bonomă şi privirile graficianului
concentrate asupra modelului, preocupat să-i fure din câteva linii trăsăturile definitorii,
încredinţându-le cu har cartoanelor pe care se bucură să le vadă împuţinându-se. 

Aş încheia evocarea consăteanului meu portretist, dar şi epigramist, surâzând, amintindu-mi
umorul cu care, de câte ori ne-am întâlnit, evoca răspunsul primit de el, N. Grassu, care-şi semna
apăsat numele cu „s“ dublat, de la o revistă de umor, de dinainte de apariţia volumaşului său de
catrene vesele, revistă pe care o bombarda cu scrierile sale în versuri. „Grassu N. a ne slăbi!“ fusese
răspunsul pe care, îmi spunea, nu m-am grăbit să le dau de înţeles că l-aş fi înţeles.

Vă mai amintiţi prima epigramă rezultată din impulsul venind dinspre cel evocat cu căldură,
despre care s-a aflat că, înainte de a fi bucureştean, este oltean din Gorj, fiind pe drept inclus în
antologia epigramiştilor olteni, pe care o datorăm unui ilustru confrate, Petre Gigea-Gorun? 

Eram elev în clasa a VII-a la şcoala din comuna natală, Glogova. O colegă îmi părea că avea o
atitudine distantă, de superioritate faţă de ceilalţi, că se arăta prea încrezută. Am încondeiat-o, cum
s-ar zice, printr-un catren: „Are nasul mititel / Şi nu ştim care-i pricina / Că nu poţi s-ajungi la el /
Nici cu prăjina“. De ce n-am putut uita aceste versuri? Pentru că mi-am dat seama că atitudinea
incriminată de mine era reflexul unei timidităţi astfel disimulate şi n-ar fi meritat să devină ţinta
„intransigenţei mele“, declarată public la gazeta de „perete“ a şcolii. Am înţeles la timp şi pentru
toată viaţa că e uşor să răneşti şi mult mai greu să vindeci. Mărturisesc că am încercat de-a lungul
anilor, să nu uit acest adevăr. În bună măsură cred că am reuşit. 

Şi aţi mai recidivat, în adolescenţă, lăsând versul să se aventureze pe teritoriile epigramei? 
Da, m-a mai îndemnat demonul satirei, poate frate vitreg măcar şi cu al umorului, de-a lungul

vremilor, cu intermitenţe şi puseuri spontane, pe care nu m-am descoperit preocupat să mi le explic.
Pe la vreo cincisprezece ani, devenit elev al prestigiosului Liceu „Traian“ din Turnu Severin, pe
atunci, continuat azi de Colegiul Naţional „Traian“ din oraşul cu nume înavuţit de istorie, Drobeta
Turnu Severin, am mai comis, tot la o gazetă de perete, de această dată a internatului şcolii
respective, câteva catrene pe care le uitasem, dar pe care şi le-a amintit şi mi le-a reamintit, nu de
mult, un bun coleg de liceu şi de internat, la o întâlnire cu colegii din promoţia 1955, coleg plecat
de curând dintre noi, regretatul general Nicolae Irimie. Graţie memoriei lui, convorbirea noastră va
spori cu câteva rânduri versificate. Cum spuneam, nu numai că am fost colegi de internat, însă
câteva săptămâni am dormit în acelaşi pat, din dormitorul nr. 1, al internatului de pe strada
Cernăianu. Iată, reconstituite peste şase decenii şi ceva, două dintre cele trei catrene epigramatice
de la cei 16 ani ai noştri de pe atunci: „Cei din dormitorul 1, / Sunt fruntaşi pe internat, / Că de-ai
trage şi cu tunu’, / Tot nu i-ai urni din pat“; pe cel de-al doilea îl dedicam monotoniei meniurilor
de la cantina internatului, administrată de un domn Paleacu, catren probabil cu titlul „Ori varză şi
fasole, ori varză şi cartofi“: „În meniuri le-ntâlneşti / Zilnic. Cum să nu te-acreşti? / Le-a-ndulcit,
c-a găsit leacu / „Griş cu zahăr“, domn Paleacu“. 

(Continuare în pag. 24)
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cONcURS

Sprinten ca un tânăr pensionar, repede
s-a inscris primul la vaccinare Petre Ion
Florin Vasilescu, din craiova:

TOTUL SE PLăTEșTE
Te umflă râsul, mamă dragă,
Deși-i temei de închinare:
Un medic ne pretinde șpagă
Să facem gratis... vaccinare!

cu a doua doză, gata imunizaţi, se agită
urmăritorii:

TINEREI ASISTENTE MEDIcALE
cARE M-A VAccINAT DE cOVID

Pe sora dulce ca o fragă,
Cum m-a lăsat făr' de suflare,
Aș amăgi-o dându-i șpagă,
Să vină ea... la vaccinare.

Gheorghe Bâlici

ÎN PANDEMIE

În România asta Mare,
Când multă lume e beteagă,
Trăieşti şi fără vaccinare,
Dar poţi muri de nu dai şpagă.

Nae Bunduri

TENTAțII VEcHI

Eram tentat să dau o șpagă,
Când am sosit la vaccinare,
Fiindu-mi teamă că mă bagă
Pe altă listă de-așteptare!

Gheorghe Cireap 

VEcINEI „LIBER-PROFESIONISTE“
Pentru gura ta de fragă,
Pentru corpul din dotare,
Îți promit că-ți dau o șpagă
Dacă vii la... vaccinare!

Marius Coge

UNOR AFAcERIşTI

Cum văzui urâta plagă
Că devine tot mai mare,
Le-aş propune-o vaccinare
...Antişpagă.

Florina Dinescu

IMPAS

Cu covidul nu-i de șagă,
Scuipă el pe vaccinare,
Nu admite nicio șpagă:
Doar colac și lumânare!

Ion Diviza

BOALă NAțIONALă

Dandanaua este mare
La români și nu e șagă:
Nu se duc la vaccinare
Dacă nu se dă și șpagă.

Petru-Ioan Gârda

ISTEțUL

Cu mintea-i, evident, beteagă,
El este permanent în stare,
Spre a scăpa de vaccinare,
Să dea și virusului șpagă.

Mihai Haivas

SOLUŢIE

Renunţând la vaccinare,
E uşor să se-nţeleagă
Că amicul e în stare
Virusului să-i dea şpagă.

Lazăr Ioan

* * *
De Covid, oricine-l are
Va scăpa prin vaccinare,
Dar de proști e greu, nu-i șagă,
Chiar de le oferi şi șpagă.

Nicolae Mereacre

OcTOGENARUL

Cum viața-i este foarte dragă,
Să prindă-un loc la vaccinare,
A acceptat să dea o șpagă
Din banii de înmormântare.

Gavril Moisa
(Continuare în pag. 11)

REZULTATELE CONCURSULUI

PE RIME DATE

(Rimele: vaccinare / șpagă
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ANIVERSăRI

Le spunem

La mul]i ani,
de Ziua lor !...

MECaNISMUL POaNTEI ÎN EPIGRaMă

De vreți o poantă să realizați,
Trei rânduri înșirați pe o idee,
Cam cum ar fi trei rochii pe-o femeie
Și-apoi, la urmă, brusc... o răsturnați!

VaSILE RUSU – 85 aNI

CEFERISTUL ÎNDRăGOSTIT

I-a prezentat-o un amic
Frumoasă, tânără, înaltă,
N-a stat pe gânduri niciun pic
La ea a şi făcut o haltă.

TRaIaN BRăTIaNU – 80 aNI

COMPaSIUNE NEMERITaTă

L-a pus în zeghe Tribunalul,
Dar nu-l mai plângeți fără rost –
El stă prea bine cu moralul…
Doar cu morala stă cam prost!

PETRU BRUMă – 80 aNI

VIața Ca O MONEDă

De ce-am făcut în astă viață,
Nu-mi pare rău, căci mi-a plăcut,
În schimb – privind cealaltă față –
Regret acum... ce n-am făcut!

MIHaI HaIVaS – 80 aNI

PROBLEME DE FaMILIE

La vârsta-a treia viața-i grea
Și adevărul vi-l spun tot,
Ea încă poate, dar nu vrea,
Eu încă vreau, dar nu mai pot.

PETRU MILOŞ – 80 aNI

BIZAR

Un fenomen contemporan bizar,
Pe care te jenezi să-l recunoşti:
Oare-i iubeşte Dumnezeu pe proşti,
De sunt atât de mulţi şi… tot apar?!?

PaSSIONaRIa STOICESCU –
aPPaSSIONaTa?!

CONDIŢIa EPIGRaMISTULUI

Asta-i viaţa,
Şugubeaţa:
El cu viciul,
Ea cu biciul.

CORIN BIaNU – 75 aNI

CU TURMa

Cu cârnaţi, cu mici, cu bere,
Iarăşi a ajuns primar;
Patru ani el vrea putere,
Să le-aducă şi muştar!

ION STaNCIU – 55 aNI

EPOCaL(ă)
Încununat mă simt cu foi de laur
Şi-i mulţumesc destinului fantastic,
Că m-am născut în Epoca de Aur
Şi voi muri în Epoca de Plastic!

MaRIUS ROBU – 45 aNI

LEGaLIzaREa FERICIRII

Prin actul de căsătorie,
Se pune în legalitate
Şi se transformă-n căsnicie
Privarea ta de libertate.

GRIGORE COTUL – 45 aNI
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FESTIVALUL NAŢIONAL DE SATIRă şI UMOR
„zÂMBETE ÎN PRIER“ – ediția A XIX-a

23–24 aprilie 2021, VIşEU DE SUS – MARAMUREş

Pentru al doilea an consecutiv, cu moroşenii noştri ne-am văzut doar on-line, din cauza
aceluiaşi nemernic: Covidul! E cazul ca vaccinul pe bază de horincă să intre în acţiune, pentru
că al treilea an nu vom mai rezista fără să ne strângem în braţe! 

Oricum, felicitări zburdalnicului Lucian Perţa, care încă se zbate să ţină la lumină acest
frumos festival. Şi în acest an a dat două teme frumoase: „Mâna care nu știe să scrie, dă vina
pe condei“ şi „Vaccinare“, care au pus la grea încercare pe concurenţi, iar în final au triumfat
următorii:

Premiul I, ex aequo:
GRIGORE cHITUL–Bistrița:

Satisfacție literară
Citindu-l pe acest poet prolix,
Notoriu doar prin opera babană, 
Mă bucur să aud c-avea un pix
Ce îl lăsa adeseori în... pană!

consecvență
Poetul, învingându-și oboseala,
A scris o lună-ntreagă, ca dementul, 
Chiar dacă i s-a terminat cerneala 
Din prima zi, odată cu... talentul.

Urmările ascunse ale vaccinării
Un tip fricos, ajuns la vaccinare,
Cu-așa o disperare a urlat,
Că nu pot cei de la descarcerare 
Să scoată asistenta de sub pat.

Premiul I ex aequo: 
VALENTIN DAVID–Orăștie: 

Aviara poetului
Zilnic, biciuindu-și zelul, 
Bardu-și adâncește rana, 
Căci compune la nivelul
Gâștei, ce-i dăduse pana!

Efectele vaccinului
De când nevasta mea s-a vaccinat,
A dobândit alura unei scorpii:
Deși aș vrea să stau cu ea în pat, 
M-alungă fără milă anticorpii!

Vaccin autohton
M-am vaccinat cu țuica mea de prună, 
Ca virusul să nu îmi facă felul,
Dar cum palinca este mult mai bună, 
Vin tocmai la Vișeu, să-mi fac rapelul!

Premiul II, ex aequo: 
GHEORGHE BÂLIcI – chișinău:

Grafomanul
De lucru barem să se-apuce, 
Căci e-ncăpățânat ca boul:
Când capul său la scris nu-l duce,
Îl duce mâna și stiloul...

Vaccinarea pentru moldoveni 
ar putea dura vreo șapte ani
Cu traiul nostru pe butuci,
Nici așteptarea nu-i un chin, 
Că-ți piere frica de vaccin
Și nici nu știi de-l mai apuci!

În pandemie
Îmi vine-o cugetare-adâncă 
Cu care-aș vrea să vă distrez:
Dușmanii nu mă mai mănâncă, 
Așteaptă să mă vaccinez...

Premiul II, ex aequo:
PETRU-IOAN GÂRDA – cluj-Napoca: 

N-ai cu cine...
Guvernul ăsta, care este 
Format din lideri de-anvergură, 
Ar face-o țară de poveste,
Dar n-au popor pe-a lor măsură... 

Pro
M-am vaccinat de dimineață 
Și seara răul nu cedează: 
Efectul secundar e greață ... 
De cei ce nu se vaccinează.

contra
Eu printre cârcotași mă număr, 
Refuz vaccinul, nu v-ascund:
Decât să-mi bage mie-n umăr, 
Mai bine să și-l bage-n fund!
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Premiul III: GRIGORE cOTUL –
Șanț, Jud.Bistrița-Năsăud :

circumstanță atenuantă
Când scriu prost, ei vin cu scuza, 
Cred – lipsită de temei,
Că, în timp ce-așteaptă muza, 
Stau cu mâna pe condei.

Sondaj după vaccinare
Am întrebat pe-un nene din Vișeu, 
Ce tocmai se-ntorcea de la vaccin, 
Iar ce mi-a spus, cam asta cred și eu: 
Pe lângă că e slab, e și puțin.

Efecte secundare 
Nevastă-mea s-a vaccinat, 
Și soacra și cumnatele...
Iar eu la toate-am constatat: 
Parchează și cu spatele!

Să amintim şi premianţii celorlalte sec -
ţiuni, în fapt, toţi colegi de-ai noştri.

PREMII LA SEcŢIUNEA PARODIE:
Premiul I (ex-aequo): Nichi Ursei – Râm -
nicu-Vâlcea, şi Gheorghe Bâlici – Chi șinău,
Premiul II (ex-aequo): Mirela Gri gore –
Râmnicu Sărat şi Grigore chitul – Bistrița,
Premiul III (ex-aequo): Mihai Haivas – Iași
şi David Valentin – Orăștie.

PREMII LA SEcŢIUNEA GAZEL:
Premiul I: Laurențiu Ghiță – București,
Premiul II: David Valentin – Orăștie,
Premiul III (ex aequo): Petru- Ioan Gârda
– Cluj-Napoca şi Mirela Grigore – Râm-
nicul Sărat.

PREMII LA SEcțIUNEA VOLUME
DE UMOR: 1. cartea de epigramă:
Premiul I (ex aequo): Florin Rotaru –
„Urma scapă turma“ şi Grigore cotul –
„Registru de intenții“, Premiul II (ex
aequo): Mihai Haivas – „Epigrame mihă -
ilene“ şi  Grig M. Dobreanu – „Pas cu pas...
parol“, Premiul III: Nicolae Dragoș – „De
la lume pentru lume“. 2. cartea de parodie:
Janet Nică – „Luceafărul de pe deal“. 3.
car tea de proză umoristică: Premiul I (ex
aequo): Any Drăgoianu – „Filosofie olte -
nească“ şi  Vasile Larco – „Întâmplări din
vremea lui Carlo Valesi“, Premiul II: Lică
Pavel – „Făcătorii de minuni“, Premiul III:
Angela Dina-Moțățăianu – „Bufonerii pan -
demice“. 4. cartea de poezie umoristică:
Elena Mândru – „Zâmbete în paradis“. 5.
cartea de fabulă: Gavril Moisa – „Fabule
trăsnite“ şi David Valentin – „Fabule de
trei... morale“. 6. cartea de antologie:
Alexandru câț căuan – „Povestea merelor
de aur și a Regelui Râs“ şi Mihai Sălcuțan –
„Nigri miada“. 7. cartea de debut: Gheor -
ghe cireap – „(Ne)poante stresante“. 
8. PRE MIUL OPERA OMNIA: Ion
Mo raru – „Colții morarului“. 9. Premiul
Revistei „Colac peste pupăză“: Vasile
țincaș – „Măsuri în pandemie“.

Acestea fiind zise, îmbrăţişăm virtual
Vişeul şi visăm s-o facem fizic la anul. Că
doar va face 20 de ani!

Material extras din „cOLAc PESTE
PUPăZă”, nr. 16/2021

Amintiri, … amintiri! Epigramiştii în Maramureş, pe când covidul era doar un subiect de SF.



„asemănare // Nevasta lui a-mbă -
trânit / Întocmai ca televizorul: /
Imaginea s-a urâțit, / Dar i-a rămas
intact... sonorul! / Sorin Beiu

ce înseamnă o experienţă de viaţă! Iată
un om păţit, Vasile Larco, din Iaşi. cum
câş tigă el locul 1:

PRECUM La RaDIO

În țara plină de splendori,
așa-i în viața trecătoare:
Bărbații sunt ascultători,
Femeile-s… emițătoare!

Pe programul 2, mai emit:

CUSURUL TELEVIzORULUI

Există,-n detrimentul lui,
Și-o lipsă de asemănare:
Nevasta paraziți nu are,
Dar pe ecran apar destui.

Nicolae  Căruceru

REMEDIU CLaSIC

Nevasta și televizorul, 
Comorile-s ce am în casă;
Când e supărător sonorul, 
Mai dau cu pumnul în carcasă.

Florin aman

NEVaSTa ŞI TELEVIzORUL

A mea are un sonor
Liniştea să o destrame,
Faţă de televizor
Nu-i oprită de reclame.

Constantin Bidulescu

aPOTEOză CONJUGaLă

O să dispară şi sonorul,
Relaţia va merge strună
Şi,-ntocmai ca televizorul,
Vor face purici împreună !

Rodica P. Calotă

EVOLUțIE

Sunt în derivă, ca un Marco Polo,
Căci soața mea, ca unii ventriloci, 
Mai tinerică, mă certa doar solo,
Și-mbătrânind, pe minim două voci!

Valentin David

aVaNTaJUL TEHNOLOGIEI

TV-ul, ca și o nevastă,
Împing la maximum sonorul,
Dar, evident, televizorul
Se-oprește apăsând o tastă. 

Eugen Deutsch

EROaRE

Imaginea-i stricată,
Un tunet e sonorul
Fiindcă de-astă dată
Greşeşte „regizorul“...

Florina Dinescu

SIC TRaNzIT…
Nimic în lume nu-i schimbat,
Se știe bine vorba asta:
Întâia oară, la bărbat,
Îmbătrânește chiar… nevasta.

Grig M. Dobreanu 

TRăIaSCă MaSCa!
În fine, este pace pe planetă,
Au soți și gineri liniște în lume,
De când soții și soacre ce fac spume
Aplică o surdină pe trompetă! 

alexandra Dogaru- aLDO

* * *
Spun din experiența mea, 
Deși nu sunt un exeget: 
Conviețuirea nu e grea,
Când dai sonorul mai... încet!

Vasile B. Gădălin

DaC-O Să-MI IaU NEVaSTă…
Eu ca mutu n-o să stau,
N-am să risc o sarabandă:
Sunt decis să nu o iau
Fără de telecomandă.

Petru-Ioan Gârda
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PROPUNERE

Programul pentru vaccinare –
Făcut, căci lumea e beteagă – 
E foarte bun ca derulare...
Pe când și unul... anti-șpagă?

Stelică Romaniuc

DILEMă MEDIcALă

M-am programat la vaccinare  -
Cu PANDEMIA nu-i de șagă,
Dar mă frământă o-ntrebare:
Ce dau la doctor: mită? șpagă?

ștefan al-Sașa, 

MăRUL BIBLIc

Evident e prima șpagă,
Dată cu intenții clare
Ce de-atunci se tot propagă,
Şi nu-i rost de vaccinare.

Iulian Citer Marinescu

OBIȘNUINță ROMÂNEAScă

Pentru-o bună vaccinare
– E metoda cea mai dragă –
Și imunitate are
Doar românul ce dă șpagă!

Viorica Găinariu-Tazlău

(Urmare din pag. 6)

PANDEMIA, PERIcOL PLANETAR

Cum s-a extins această plagă
Și spaima de-a muri e mare,
Ajuns-a omul să dea șpagă
Și pentr-un loc la vaccinare !

Gavril  Neciu

SPAțIU ScHENGEN, BUN GăSIT!
Vom circula în lumea-ntreagă,
Făr’ de opriri ori șicanare,
Că vom primi, ca dulce șpagă,
Un pașaport de vaccinare.

Sever Purcia

Nu au dat şpagă, dar nici nu s-au vac -
cinat de data asta: Iulian Bostan, Rodica P.
Calotă, Eugen Deutsch, Grig M. Dobreanu,
Viorel Dodan, Eugen Ilişiu, George Eftimie,
Vasile B. Gadalin, Gheorghe I. Gheorghe,
Laurian Ionica, Safta Leaută, Ion Moraru,
Gavril  Neciu, Nicolae șerban şi Nichi Ursei.

* * *
Acum că a îmbătrânit,
Având un caracter integru
S-a pus mereu pe scârţăit
Pe fondul clasic de alb-negru.

Lazăr Ioan

TRaDIțIONaLISM

Chiar dacă țipă soața-n casă, 
El ține la cutume vechi
Și-n ruptul capului n-o lasă,
Că e fudul… dar de urechi.

Stelică Romaniuc

NEVaSTa șI TELEVIzORUL

Paralela-i prinsă-n cuie,
Indirect vizând umorul:
Când imaginea-i mai șuie,
Este mai acut sonorul.

Iulian Citer Marinescu

MINTEa DE PE URMă a SOțULUI

A-mbătrânit a mea nevastă,
„Sonorul“ i s-a ascuțit,
Mă paște sigur o… năpastă
Să o suport la nesfârșit!

Octavian Liviu Hulea

DE PaRTEa FEMEII

Cine face de ocară
O femeie că-i limbută,
Îi urez, când se însoară,
Să își ia nevastă mută!

Gheorghe Gh. Popescu

cu parere de rău, îi vom urmări în re luare
pe: Nae Bunduri, Gheorghe Cireap, George
Eftimie, Liviu Kaiter, Safta Leaută, Vasile
Manole, Gavril Moisa, Ion Moraru, ștefan al-
Sașa, Nicolae șerban şi PIF Vasilescu.

avavavavavavaavavavavavavavavavavavavavavavavava

avavavavavavaavavavavavavavavavavavavavavavavava
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PREcAUțIE
În vremea asta de năpastă,
De șase luni și chiar mai bine,
Nu m-am atins de-a mea nevastă
Că nu știu de la cine vine...

Florin Rotaru

SURPRIZELE ADN-ULUI
Colega mea, o ștrengăriță,
S-a dus la mare singurea
Și-apoi născu o copiliță...
Mult mai bronzată decât ea! 

Mihai Sălcuțan

ZIcERE
Nu poate fi doar o scânteie
În ce vă zic şi am dovada:
Pe unde-şi bagă dracul coada,
Pe-acolo este şi-o... femeie!

Mihai Caba

cONFUZIE 
A dat răspuns la o-ntrebare,
Spunând că altă vârstă are,
Nu însă din cochetărie,
Ci pur și simplu că nu știe. 

Nicolae Căruceru

HăRțUIRE SEXUALă
Când o fată-apare-n centru,
Defilând aproape goală,
Cum să n-o reclami azi pentru...
Hărțuire sexuală?!

Eugen Deutsch

cÂND ÎțI DOREȘTI O FEMEIE
„cA LA cARTE“, ASIGURă-TE
că ȘTII Să cITEȘTI!
Cum din școală vin băieți
Pe jumate-analfabeți,
Nu susțin nici eu ideea
C-ar „citi“ cumva femeia.

Nicolae Topor

cE E SOAcRA?
E frumusețea pe pământ,
Un înger coborât din stele,
Când este vorba-ntr-un cuvânt...
De soacra soțioarei mele.

Mihai Haivas

FAMILIARă
Urmând statistici cu rigoare,
Ciocănitoarea se cam știe
Că este o privighetoare,
După un an de căsnicie…

Eugen Ilişiu

cU GÂNDUL LA FEMEI 
Dintre-atâtea frumuşele
Ce enigmele dezleagă,
Oare câte dintre ele
Pot să tacă-o zi întreagă?

Vasile Larco

AMORUL, cE BOALă GREA
Mulţi bărbaţi neavizaţi
Cu un fizic de moluscă,
Cad în pat ca seceraţi,
Când femeia-i rea de muscă.

Vasile Manole

cU AMANTA-N PANDEMIE
Legătura merge fain,
Deși stilul l-am schimbat,
Facem dragoste online
Și-i fac plata prin... mandat.

Gavril Moisa

MODE
Moda maxi releva
Că puteai s-ascunzi ceva,
Moda mini dă răspuns:
Nu mai e nimic de-ascuns.

Nicolae șerban

FIEcARE cU NOROcUL LUI
Mai sunt uneori supărat,
Dar nu mă consider falit,
De zece-anişori însurat
Şi numai de opt păcălit.

Nichi Ursei

no
i [i.

..

ele
...
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ALERTă

Covidul umblă deghizat,
Chiar într-o fată răpitoare;
Se mai ascunde și mascat,
De nu știi ce tulpină are.

FLORIN AMAN

EFEcT NEFAST

Acest parșiv dus nu se lasă:
Venit-a ca un cal troian;
Covidul m-a închis în casă
Și mi-e nevasta gardian.

DAN căPRUcIU

PREVIZIUNI

„Nu  mai durează-o veșnicie, 
Nici șase luni, acest  infern“,
Prezise despre pandemie,
Cu gândul însă la Guvern!

NIcOLAE căRUcERU

ScHIMBARE NEFERIcITă

Mitingul, plin de „bipezi“,
A înlocuit, de ieri,
Medicina pe dovezi
Cu aceea... „pe păreri“!

MIHAI HAIVAS

LIBERTATE

Prin Capitale-n carantină,
Protestatarii, sute, mii,
Cu râvnă și cu disciplină,
Cer dreptul sfânt... de a muri.

EUGEN ILIşIU

cARANTINE REPETATE

Virușii fiind dușmanii
Ce mereu ne izolează,
Asista-vom cum, cu anii,
Țara se depopulează.

LAURIAN IONIcă

SOLUțIE

– Vom scăpa vreodată oare
De-acest virus colosal? 
– Când o Curte-o să-l declare
Neconstituțional.

DR. cORNEL MUNTEANU

ÎNDOIALă

De-ăst COVID, eu chibzuiesc,
Azi în vremuri de tumult,
Că nu-i sigur chinezesc...
Că s-ar fi stricat de mult!

RADU PăcURAR

PARADOX... PANDEMIc

În controversate vremuri,
Poți să furi, fără să tremuri,
O mulțime de bănuți;
Dar n-ai voie să... strănuți!

OVIDIU țUțUIANU

cOVIDUL NU REZISTă LA căLDURă

Lesne vara o suport
Cu-ale ei călduri letale,
Când Covidul este mort...
După victimele sale!

NIcHI URSEI

ȘcOALA, AZI

N-a putut deștepți să scoată
Nicio lege sau partid,
Dar mi-e teamă c-o să poată
Scoate proști acest covid...

MARIA cHIRTOAcă

VREME DE PANDEMIE

Slăbit, dar nu chiar în etate,
S-a-mbolnăvit și a murit
Și-atunci, la comorbiditate,
Au completat: căsătorit.

FLORIN ROTARU

CovideCovide
et imperaet impera !!

Epi... grame de epi... demie!
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Laureații Festivalului Naţional de Epigramă
„Cât e Buzăul de mare“ , ediţia a XXII-a, 2021

Ticălosul de COVID, cu ultimele sforțări, sub loviturile nimicitoare ale vaccinurilor
iz băvitoare, ne-a ținut totuși și în acest an departe de unul dintre cele mai bine organizate
festivaluri ale breslei noastre, cel de la Buzău. Dar lucrurile merg mai departe și cei de-a colo
au reușit să se adune pentru un eveniment on-line, așteptând vremurile mai bune când ne vom
putea revedea din nou.

Ne facem datoria de a prezenta laureații celei de-a XXII-a ediții. La concursul de epigramă
cu temele „Totul sau nimic“  și „Mintea de pe urmă“ , au performat:

La concursul de „creaţie literară“, premianții au fost: Premiul I: George corbu și Kir
Papas, pentru volumul „Muzeul statuilor“, Premiul a II-lea: Grigore cotul, pentru volumul
„Registru de intenții“, Premiul al III-lea: Mihai Moleșag, pentru volumul „Belciugul lui
Gheorghe“, Mențiune: Vasile Larco, pentru volumul „Întâmplări din vremea lui Carlo Valesi“
și Premiul special al juriului: Gavril Moisa, pentru volumul „Fabule trăsnite“.

A consemnat: Florin Rotaru

Petru-Ioan Gârda – premiul I:
Ghinion
I-am sugerat iubitei mele
Să mă accepte, de-o putea,
Cum sunt, cu bune și cu rele,
Dar pe nevastă nu mi-o vrea.

Alegerea greșită?
Am ales atunci penalii,
Noi, votanți cu mintea slabă;
Dacă le-alegeam rivalii,
Ar fi fost... aceeași treabă.

Ion Moraru – premiul al II-lea:
„Nimicul“ este totul
Dacă te gândești un pic,
Zero este un nimic,
Însă, pus cu-ndemânare,
Este cel ce dă... valoare!

Progres tehnic
Nu mai e ca înainte,
Astfel că deduci ușor
Cum că cea din urmă „minte“  
E un micro...procesor!

Nichi Ursei – premiul al III-lea:
Precocitate
Pe Domnu-l rugam chiar de mic,
Cu firea-mi uşor agasantă,
Ca totul să-mi dea, sau nimic,
Şi-a mers pe-a mai rea variantă...

Vasile Vajoga – mențiune:
Înțelepciune...
De vrei să ieși din marele impas,
Un lucru-i bine să-ți rămână clar:
Când te deștepți în cel din urmă ceas,
Alege după care fus orar!

Gheorghe Bâlici – mențiune:
Un alt Moș Ion Roată
Îmi spune moșul, patriotul,
Că în Unire este totul,
Nimicul că-i în dezbinare...
Cam cât e Rusia de mare.

MADRIGAL „Vasile Voiculescu“ 
Valentin David – premiul I:
În „Țara  zimbrului“, „Destinul“,
Te-a aruncat prin vers să sângeri,
Urmând „Întrezăriri“ și chinul...
Apoi „Urcușul“ între îngeri...

Ion Diviza – premiul al II-lea:
* * *
E timpul o eternă rugăciune, 
Poemul învierii infinit;
Când soarele la Pârscov iar apune,
Poetul strălucește la zenit...

Gheorghe Gheorghe – premiul al III-lea:
„Demiurgul“ 
„Din ţara zimbrului“ venit,
Purtând în suflet armonia,
„Destinul“ său a fost menit
Să ne aducă Poezia.

constantin Moldovan – mențiune:
Vasile Voiculescu
Poeții au în frunte câte-o stea,
Iar cel mai mare, clar, e Eminescu
Și totuși, mi-aș dori, de s-ar putea,
Să scriu precum Vasile Voiculescu!

Laurian Ionică – mențiune:
Marelui poet Vasile Voiculescu
Ca un martir ce glorii duce
Ai suferit și nu ai spus,
Dar știm că ai fost pus pe cruce
Cu spini pe frunte, ca IISUS.



EPIGRAMA 15

EVENIMENT

Premiile acordate la Festivalul internațional

de Satiră și Umor „MărUl de aUr “ Bistrița, 2021

Mărul de Aur din acest an a avut din nou viermișorul Covid, ceea ce l-a făcut iar compot.
Dar un compot de calitate, după cum atestă epigramele premiate:

Premiul I –
Florin ROTARU:

Se poate și mai rău 

Vaccinul ăsta, ca părere, 
Mi-a provocat ceva durere, 
Dar mult mai rău m-am „înțepat” 
Atuncea când m-am însurat. 

Antivacciniștilor

Când își bagă coada dracul 
Pandemia nu se lasă:
Seru-i bun, e bun și acul, 
Pielea, însă, e cam groasă!

Efecte secundare 

L-au vaccinat pe-un senator
(Se face mâine săptămâna), 
Efectu-a fost devastator:
Îl doare-acum când „pune mâna“.

Pedagog de școală veche
Directorul e indispus,
Că școala nu-i ca altă dată: 
Elevii nu-s atenți și-n plus, 
Online îi e mai greu să-i bată.

Premiul al II-lea –
Grigore cOTUL:

Efect secundar 

Ac, seringă, înțepat –
Nu mi-au provocat sechele 
Ca atunci când mi-a intrat 
Asistenta... pe sub piele.

Paradox

Din cauza acestei pandemii
Cu distanțări – se-arată într-un studiu –
Apar pe lume tot mai mulți copii...
E clar că nu e vreme de preludiu!

Premiul al III-lea – Gheorghe
BÂLIcI:

Egalitate pentru masele populare

Deși nu sunt mai de elită,
Nici nu-s înscris în vreun partid, 
Azi, cu seringa pregătită,
Mă-nscrie-un doctor la covid...

Unui poet

Constat, și nu din răutatate, 
Că el să scrie nu prea poate,
Deși ne spune-n poezie
Că nu mai poate să nu scrie...

Mențiune I – Laurențiu GHIță:

Valentine’s day, 2021

Pentru-a-i proteja pe Dragobeţi, 
Un Covid cumva să nu-i atingă, 
Nu mai are Cupidon săgeţi,
Ci-i dotat cu ac şi cu seringă!

Românul e născut poet 
Românul e născut poet,
A spus-o-Alecsandri concret, 
Dar nu vă bucuraţi prea mult, 
Că-i trece pân-ajunge-adult!

Mențiune II – Mihai MOLEȘAG:

Din pandemie
Un ceferist a provocat
Dezastru-n urbea lui, săracul, 
Căci s-a grăbit la vaccinat
Și a uitat să schimbe acul.

Operație biblică 
Injectând în coastă seva 
Creatoare de urmași,
Domnul promovă, cu Eva, 
Înmulțirea prin butași.

(Continuare în pag. 33)
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Ale[iiAle[ii
no[trino[tri ......

cOALIțIE

Guvernează împreună
Când politica o cere,
Iar doctrina lor comună
E... să fie la putere!

Nicolae Căruceru

ODă POPORULUI

Poporul nostru încă poate
Să ducă țara asta-n spate,
Fiindcă nu-i atât de grea:
Sus-pușii vând și vând din ea!...

Gheorghe Bâlici

KARL MARX

În „Capitalul“ său elaborat
A calculat temeinic genialul
Cum să munceşti, util cu-adevărat,
Să-i iroseşti lui Engels capitalul.

Ion Diviza 

DURERI

Căzu Guvernul – nu v-ascund –
Că îl durea de noi în fund,
Cel nou e mult mai bun, socot,
Că nu îl doare... nici în cot!

George Eftimie

cA LA NOI

Tot românul s-a convins,
Fiind faptul evident:
Hoţul care nu e prins
Va ajunge-n Parlament.

Gheorghe I. Gheorghe

DUPă ALEGERI

Mergând de-un timp pe firul împlinirii,
Din nordul țării, pân` la malul mării,
Aleșii sunt în culmea fericirii,
Poporul e la capătul răbdării!

Vasile Larco

RETORIcă

Foaie verde de chiperi,
Să vă văd acum boieri:
Ați intrat la guvernare
Sau e-o ,,altă întrebare“?

Elena Mândru

ÎN ScORBURA cU VIPERE

Tot Parlamentu-l ocolea,
Că dubios e deputatul,
Contracte n-a avut cu statul
Și nici dosar la DNA.

Ion Micuț

cANDIDAțILOR

Privind la voi, nu-i sumbru viitorul
Și unii-și dau, zâmbind, priviri discrete,
Căci un mandat veți veseli poporul
Cu epigrame, scheciuri și pamflete.

Mihai Moleşag

SIMULARE

Deși se-nțeapă permanent,
Mai rău precum doi bieţi arici,
Atunci când ies din parlament,
Aleșii-s cei mai buni amici !

Gavril Neciu

UNUI DEMNITAR

Cunosc toate faptele-ţi rele
Şi iată ce-ţi spun telegrafic:
Pe tine nu cred să te spele
Nici chiar un bazin hidrografic.

Nichi Ursei

DE cE NU VOTEZ cANDIDAțII
DE PE LISTELE ELEcTORALE

Să-i votez pe toți în bloc,
N-aș putea, mi-e prea rușine:
Ori nu îi cunosc deloc...
Ori îi știu chiar foarte bine.

Paul Curiman
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UER

PREMIILE UNIUNII EPIGRAMIşTILOR DIN ROMÂNIA
PE ANUL 2020

Premiul Special al președintelui UER: – Sorin FINcHELSTEIN, din Toronto, Canada,
pentru volumul „COVID 19, 202. Jurnal de Front“ – Iaşi, Editura PIM, 2020;

Premiul pentru volum de debut: – George EFTIMIE (Buzău), pentru volumul de epi -
grame şi catrene umoristice  „Umor pe poante“ – Buzău, Editura Teocora, 2020 (premiul va
fi acordat şi sponsorizat în nume propriu de dl. Mihai SĂLCUŢAN, vicepreşedinte al UER);

Premiul pentru editarea de volume aniversare / comemorative, ex-aequo: – ştefan-
cornel RODEAN, din Sibiu, pentru volumul „Muschetarii după 45 de ani“, Sibiu, editura
A.T.U., 2020 (premiul este acordat şi sponsorizat în nume propriu de E.S. Dl. Ambasador
Petre GIGEA-GORUN, Vicepreşedinte al UER) şi Mihai SĂLCUŢAN, din Buzău, pentru
volumul „Nigrimiada“, Buzău, Editura Editgraph, 2020;

Premiul pentru culegeri / Antologii de epigramă: – Any DRăGOIANU, Mirela
IAcOB şi Alexandra DOGARU, pentru volumul „Robul lui Dumnezeu şi al epigramei:
Ionel IaCOB-BENCEI“, Craiova, Editura Sitech, 2020;

Premiul pentru activitate de cenaclu, susţinerea mişcării epigramatice şi prezenţă
activă în publicaţiile de gen: – carmen-cristina STEFăNEScU din Craiova,  membră a
Cenaclului Epigramiştilor Olteni;

Premiul pentru contribuţia la promovarea în mediul virtual a Uniunii Epigramiştilor
din România: – Grigore cOTUL, Şanţ, Bistriţa-Năsăud (Premiul va fi acordat şi sponsorizat
în nume propriu de dl. Laurenţiu GHIŢĂ, redactor-şef al revistei EPIGRAMA).

Premiul pentru longevitate artistică: – Laurian IONIcă, din Boureni, Dolj, pentru
întreaga sa activitate.

12 aprilie 2021 Preşedinte UER
George cORBU

a) VOLUME DE AUTOR
cHIRTOAcă, Maria. Haz de necaz. Cuvânt înainte al autoarei. Coperta şi caricatura: Bogdan Petry.

Câmpulung Muscel, Editura LARISA, 2020, 86 p.
DEUTScH, Eugen. Epigrama între infern şi paradis. Coperta: Eugen Deutsch & Gheorghe

Bălăceanu. Imagini: Free clipart. Iaşi, Editura PIM, 2020, 134p.
DIMITRIU, Georgeta-Paula şi BEJAN, cornelia-Livia. Epigrame şi nu numai. Cuvânt înainte: George

PETRONE. Prefaţă: Prof. Univ. Dr. Cornelia-Livia BEJAN. Iaşi, Editura STEF, 2020, 122 p;
DIMITRIU, Georgeta-Paula şi BEJAN, cornelia-Livia. Nestematele spiritului. Prefaţa („Diamantele

nu au vârstă“): Mihai BATOG-BUJENIŢĂ. Desene: Costel PĂTRĂŞCAN. Iaşi, Editura PIM,
2020, 130 p;

MOLEşAG, Mihai. Belciugul lui Gheorghe. Texte amuzante. Cuvânt înainte de Cornel Udrea.
Coperta şi ilustraţiile: Doru Axinte. Iaşi, Editura PIM, 2020, 98 p;

RăVEScU, Vasile. Coroana lui Virus: umor în carantină. Copertă şi ilustraţii: Aurel Ştefan
Alexandrescu. Coperta 4: autorul văzut de Alexandru Clenciu. Bucureşti, Editura RAWEX COMS,
2020, 96 p;

b) VOLUME MIXTE (ANTOLOGII, cULEGERI, ALTE PUBLIcAŢII, REVISTE ETc.)
* * * AcIDAVA. Revistă trimestrială de umor. Anul VIII, Decembrie 2020, 26p. (Casa de Cultură

„Tudor Muşatescu”, Câmpulung Muscel, Clubul Umoriştilor Musceleni);
* * * caiet de club ’20. Culegere de epigrame. Selecţie: Corin Bianu, Grafică coperta 1: Nicolae Ioniţă.

Grafică interior: Julian Radu. Grafica coperta 4: Alexandru Coman. Târgovişte, Editura
BIBLIOTHECA, 2020, 78 p. (Clubul Epigramiştilor „Cincinat Pavelescu“ Bucureşti);

* * * SATYRUL. Foae independentă, dependentă de umor. Esse la trei luni o dată. Anul III, Nr. 3(19),
undrea 2020, 2p. (Câmpulung Muscel). 
20 aprilie 2021 Elaborată de George cORBU

BIBLIOGRAFIA
(provizorie) a cărţilor şi publicaţiilor de gen

editate în anul epigramatic 2019
(completare)
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HAI NOROC
[i...

SÃNÃTATE!!!

NOROc şI „SăNăTATE“
Un norocos cu greutate
Şi-n pandemie cam sinistru,
Atât de slab e-n „sănătate“,
De poate-ajunge şi ministru.

Nicolae Bunduri

RESEMNARE

Prostii cam multe-n tinereţe
Făceam cu inima-n galop,
Le-aş face şi la bătrâneţe,
De inima n-ar spune: Stop!

Mihai Caba

OFUL LUI GIGEL

Regretul astăzi nu mă lasă
Când văd că-s pedepsit de boală
Şi Doamne, ce-aş chiuli de-acasă,
De aş putea să merg la şcoală.

Dan Căpruciu

EPISOD PANDEMIc

Atât a fost de unii invocat,
Deși nu se vedea niciun temei,
Încât, în  fine, li s-a arătat,
Spre bucuria lor, și valul trei.

Nicolae Căruceru

PORTUL OBLIGATORIU AL MăȘTII

Văd din spațiu, cu mirare,
Toți ai noștri demiurgi,
Că planeta asta mare 
Este plină de... chirurgi.

Marius Coge

SăNăTATE ÎNAINTE DE TOATE

Problema e ciudată:
Când ne mai veselim,
O glumă nesărată
E-o glumă de regim?

Eugen Deutsch

cHIRURGUL

Nu-i un doctor cu pretenţii
Și nici nu-i un amator:
Îşi cunoaşte pacienţii
Chiar şi din interior!

Ion Diviza

ASEMăNăRI

Sexu-i ca vaccinul, zice
Un anume cetățean,
Nu prea are ce să-ți strice
Dacă-l faci... o dată-n an!

George Eftimie

SALVAREA

Soacra cea bolnavă tare
Nu mai are niciun chin:
Chiar acuma o Salvare
A luat-o. Drept în plin!

Sorin Olariu

SOLUțIE SALVATOARE

Când sunt probleme mari de sănătate
Cel suferind e c-un picior în groapă,
Și fie tânăr, fie în etate, 
Doar injectat cu cianură... scapă.

Mirela Grigore

DE LA EINSTEIN cITIRE

„Mintea-i ca o paraşută”,
Ca savant aşa conchide,
Ne salvează, ne ajută,
Numai dacă se deschide.

Vasile Manole

VAccINURILE

S-au găsit în pandemie
Și-s taman ce ne-am dorit.
De-ar găsi și de prostie,
Ar fi nemaipomenit.

Dr. Cornel Munteanu
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UNUI OM ÎNSTăRIT

Așezat îl știu, cu stare,
Cu credință-n Dumnezeu,
Cât în cramă vin mai are,
Și e-„mpărtășit“ mereu!

Maximilian Opaiţ

AcUL DE cOJOc

Și-a găsit și pandemia 
Antidotu-n România,
Injectată-n permanență 
Cu-ordonanțe de urgență!

Sever Purcia

DORINță PE TIMP

DE PANDEMIE

Ne-ați luat respectul și cultura. 
Ne-ați luat din pensii și... din toate,  
Însă vă implor eu, de se poate: 
Nu-mi luați, măcar... temperatura!

Ovidiu țuțuianu

TATONARE

Un şmecheraş m-a întrebat
De-ajungi din vinul bun, turbat
Şi m-am uitat atent la el,
Era ,,muşcat“... de-un otonel!

Nichi Ursei

LA SENEcTUTE

Aștept „apusul“ resemnat
Și morții-mi pomenesc, și viii,
Dar totodată-s deprimat...
Căci mi-au îmbătrânit copiii.

Paul Curiman

cARIA

Măseaua ea o cariază,
Încet distruge, găureşte,
Pe dedesubt ascuns lucrează;
E clar: munceşte româneşte.

Cătălina Orșivschi

ÎN POLITIcă, LA FEL cA-N BOX

Doi boxeri în ring se bat
Cu croșee la ficat,
Însă în aceeași fază
Umbrele se-mbrățișează.

Dan Norea

SINcERITATE

Iubirea mișcă sori și stele
Și-i fericirea vieții mele,
Dar, ca să mă apuce cântul,
Beau vin că-nvârte tot pământul…

Gheorghe Bâlici

ARDELENII AşTEAPTă

ÎNFLORIREA PRUNILOR

E în Ardeal un adevăr
Pe care mulţi amici mi-l spun:
Să nu lucrezi pe flori de măr,
Cât poţi lucra pe flori de prun!

Laurenţiu Ghiţă

TREcE TIMPUL

În preajmă bătrânețea simt cum geme,
Iar anii parcă zboară-n calendar,
Amicii mei mă ocolesc de-o vreme,
Nevasta mă înșeală tot mai rar.

Florin Rotaru

Hai noroc

[i...

sãnãtate!!!
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ȘTAFETA

Două generaţii de epigramiste!Două generaţii de epigramiste!
D-na Georgeta-Paula Dimitriu, venerabila epigramistă ieşeancă, ne-a părăsit recent, când

mai avea un pic şi împlinea 93 de ani. În ultima vreme, suferinţa i-a mai fost alinată de o
intensă colaborare cu revista noastră, alături de fiica sa, d-na cornelia-Livia Bejan, căreia i-a
transmis nobila pasiune pentru epigramă. Dumnezeu s-o odihnească pe d-na Dimitriu şi să o
inspire pe d-na Bejan în misiunea de preluare a ştafetei! (LGH) 

HRaNa NOaSTRă, 
CEa DE TOaTE zILELE
Construim Alimentare noi,
Foamei să-i acoperim nevoia...
Cum pot fi produsele de soi,
Dacă preparatele-s din soia?

UNUI OSPăTaR DE LUX
La un restaurant vestit,
Un chelner elegant, nici vorbă,
Amabil foc, m-a prevenit,
Că şi-a pierdut mănuşa-n ciorbă.

CÂND MUNCEŞTI, SăRăCEŞTI
Având vreo douăzeci de ani,
M-am angajat pe-a muncii piaţă,
Să-mi fac şi eu un rost în viaţă...
Dar n-am făcut şi rost de bani.

UNUI MaRE POLITICIaN
Patriot din cale-afară,
Vrând să fie mai util,
Prin judeţele din ţară,
A făcut... câte-un copil.

PaCIENTUL 
DUPă O INTERVENŢIE GREa
Foarte bine operat,
De-un chirurg ce nu greşeşte,
Pacientu-i vindecat!
...Domnul doctor mai trăieşte?

PaRaDOXURI BRÂNCUŞIENE
Săruturi în poarta cea rece-mpietresc;
La masa tăcerii, turiştii vorbesc;
Vedem infinita coloană sfârşind;
Iar sculptorul lor, pe vecie trăind.

Cornelia-Livia Bejan>

LEaFa

Salariul meu... nu e deloc prea bun,
Şi nici nu-i chip să se ridice-un pic,
E cam în jur de... (mă jenez să spun),
Oricât înjur, el tot rămâne mic.

MEMENTO MORI

Să-mi amintesc că am să mor?
Ştiu, fi’ndcă toate rău mă dor.
Dar nu ştiu cum să-mi amintesc,
Că totuşi, încă, mai trăiesc!

TOTUL 
DIN DOUă ÎNCERCăRI

A doua oară mă însor,
De două ori scriu orice vers,
Nimic din prima nu mi-a mers,
De două ori am să şi mor.

ÎNVăŢăMÂNTUL aCTUaL

Şcoala nu-i ce-a fost odată,
Totul e acum schimbat:
Ce-am făcut noi în primară,
Azi ei fac... la masterat.

UNUI aMIC

Tont, incult, nu-s maniere,
N-aş dori nici la duşmani.
Dar de când a dat de-avere,
S-a schimbat... e-un prost cu bani.

SECRETE

I-am spus-o unui cunoscut,
Că soaţa l-a-nşelat la greu.
El mi-a răspuns că n-a ştiut...
Că n-a ştiut că ştiu şi eu!

Georgeta-Paula Dimitriu
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„Epigramissima“, Deva, prima ediţie

În cadrul Festivalului Național „LIVIU OROS“ de la Deva, s-a desfășurat în acest an o
primă ediție a concursului de epigrame „Epigramissima“, organizat de Centrul Cultural „Drăgan
Muntean“. Temele concursului au fost: „Sunt imun, dar mă tratez“ şi liber-alese.

Juriul, format din Cornel Udrea, Cristian Cheșuț, Dumitru Hurubă, Liviu Stănilă și Petru-
Ioan Gârda, a acordat următoarele premii:

Premiul I – Nicolae BUNDURI – Brașov:
„Imunitate“
Tratându-mă cu tot ce-i bun
Şi cum îmi văd de sănătate,
În faţa morţii sunt imun...
Dar moartea vine pe la spate.

Politeţea ginerelui
Politicos –- făcând bravada –
Voiam ca soacrei, cea divină,
Să-i spun când poate trece strada...
Dar nu venea nicio maşină.

Premiul II – constantin MOLDOVAN –
Mănăstirea Humorului:

Amintiri
A fost frumos – ce ani simpatici –
Păstrez în inimă comoara:
Eram imun la matematici,
Dar mă tratam cu profesoara!

Profani
Precis vor face unii caterincă,
Fiindcă nu-s capabili să priceapă
Că mă tratez cu vin si̦ cu palincă,
Să uit ce-i ăla suc, ce-i aia apă!

Efectul neglijenței
Cum bolnavul n-a urmat
Tratamentul cu strictețe
Și nici hapuri n-a luat,
A murit... de bătrânețe!

Traiectorie stradală
Amicul ce-a băut lichide „tari“,
Avea ceva cu stâlpii laterali, 
Că-i ocolea pe cei imaginari
Și își făcea cucuie-n cei reali...

Mențiune: Valentin DAVID – Orăștie:
Imunitate online
Mulți băieți și multe fete
De liceu și generală,
Cu online și cu tablete,
S-au imunizat... de școală!

coronavirus românesc
România ar pieri,
Ca și Ana lui Manole,
De un virus s-ar găsi
În iahnia de fasole!

Menţiune:  Stelică ROMANIUc –
Ploiești:

Soluție de criză
Nevasta nu mai este-n vogă,
Iar viața-i tot mai grea-n comun,
Dar mă tratez c-o psihologă,
Când la amantă sunt imun.

Ipocritul în pandemie
Prea dificil i-a fost mereu
Pe sine să se recunoască,
Acum îi vine și mai greu,
Că trebuie să poarte mască.

Menţiune: George Eftimie – Buzău:
Imunizare 
Cu vaccinu-american
Ne-am imunizat „sus-pușii“,
Nu cumva ca peste-un an
Să ne „vaccineze“... rușii!

Verificarea calității
Scriu de-o vreme-ncoace epigrame bune
Și dovadă-i cartea ce v-o dăruiesc,
Pentru care-amicii uită să mă sune
Și câțiva dintr-înșii... nici nu-mi mai vorbesc!

La festivitatea de premiere s-a citit din
epigramele premianților, dintre care a fost
prezent David Valentin, care a prezentat
un grupaj propriu. Spectacolul (cu par -
ticiparea caricaturistului Costel Pătrășcan
și umo ristului Stelian Tănase) a fost te -
levizat de TVR 1 și de un post local de
televiziune, care au luat un amplu interviu
celebrului umorist cornel Udrea și scurte
interviuri lui Stelian Tănase, costel
Pătrășcan, David Valentin, Petru-Ioan
Gârda ș.a.

Premiul III – Vasile VAJOGA – Iași:
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cARUSELUL cU EPIGRAME

AUTODEPăşIRE PERIcULOASă

Personaju-avea s-o-ncurce
Şi să o păţească rău,
Vrând pe-un alt nivel să urce,
Mai înalt decât al său!

Iulian Bostan

UNUI FALS EPIGRAMIST

Cum nu-şi dă mult prea bine seama,
În stilul lui cam insipid,
Cultivă omul, epigrama,
Dar „solul“ este cam arid.

Nicolae Bunduri

PERIcOL DE VIRUSARE
cU cOVID
Pătrunde peste tot, perfidul
Şi mă cuprinde un fior;
Mă tem ca nu cumva covidul
Să-mi intre şi-n calculator.

Dan Căpruciu

DOLEANță

Aș vrea să fie luminate
Și cele trei cărări trasate
Pe stradă-n noaptea-ntunecoasă
Când, obosit, mă-ntoarc acasă. 

Nicolae Căruceru

ELIBERATORUL RUS

Spunând că ne-a eliberat,
De-al său tupeu și azi mă mir,
Căci el, murind, mi-a ocupat
Şi locul de la cimitir.

Ion Diviza

DIVORț MODERN

De astăzi se încheie drama,
Divorțul dintre ei e gata:
Copilul a rămas cu mama
Iar bona a rămas cu tata.

Sorin Olariu

cONSEcINŢă

Cândva, iubita noastră ţară
Era văzută ca agrară.
Și de aceea, multă lume
Ne tot tratează ca legume.

Gheorghe I. Gheorghe

FOşTILOR ELEVI

Eu spre şcolari n-azvârl cu lănci,
Dar pot s-afirm, c-un greu fior:
Puţini din cei ce-au fost în bănci
Îi vezi că stau în banca lor!

Vasile Larco

cÂND SOŢIA-I cASNIcă

La cât este de frumoasă,
Noaptea-i face-orice capriciu
Şi-n zori spune drăgăstoasă:
„Las’ că dormi tu la serviciu“.

Vasile Manole

RăSPLATA cURAJULUI

Când fata mea s-a măritat,
Având o inimă miloasă,
Eu, mirelui, i-am dat o casă, ...
Că mare risc şi-a asumat.

Ion Micuț

HIBERNALă

E ger de-mi îngheață tunica,
Iar frigul mă taie la șale,
Pe sobă îngheață pisica...
Dați drumu’-ncălzirii globale!

Radu Păcurar

ÎN REPUBLIcA MOLDOVA TOATE
BANcNOTELE POARTă cHIPUL LUI
ȘTEFAN cEL MARE ȘI SFÂNT

În context danubian
Eu ascult republicanii:
În Moldova, tot Ștefan
Face, chiar și azi, toți banii!

Mihai Sălcuțan
(Continuare în pag.  31)

Dintre sute
de peni]e
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ESEU

JANET NIC|

„Esent,a lumii s,i a literaturii“
Neluând în seamă artele statice, arhitectura, sculptura şi pictura, iar, din literatură, genul liric,

să lăsăm privirea să poposească pe genul epic, pe genul dramatic şi pe film, structuri narative
bazate pe acţiune. De la început trebuie precizat că arta, sub toate formele, a avut drept scop
frumosul. Mai târziu, categoriei de frumos i s-au alăturat, ca nuanţe, sublimul, gustul, expresia
şi chiar urâtul, bulversând, în felul acesta, adevărata menire a artei. A doua precizare are în vedere
forma de producere şi de existenţă a operei de artă. S-a făcut artă, şi se face, pentru a imita viaţa,
sub toate aspectele. E adevărat că şi aici s-au adunat nuanţele, mai mult încurcând, decât
limpezind înţelegerea fenomenului artistic. Controversa s-a diluat, în vremurile moderne, prin
ideea că arta nu imită realitatea, nu imită viaţa, nu imită nimic, ci este un simplu joc al fanteziei
subiective, fără frontiere. Categoria de frumos se potriveşte ca o mănuşă artelor statice, acestea
stârnind într-adevăr senzaţia de frumos, prin îmbinarea formelor, dincolo de semnificaţiile avute
în vedere. S-a ajuns până la a face din literatura epică şi dramatică un fel de artă statică, reducând
conotaţiile de orice fel la ţesătura textuală, la text. Accentul pe semnificant, în detrimentul
semnificatului, pare un puseu progresist, de care se bucură spiritele moderne. Într-adevăr, după
mii de ani de acumulări, de la o vreme încoace, se operează, pentru a înţelege, prin simplificare,
prin desfrunzire şi cioplire, ajungându-se la un materialism grosolan şi la un realism naiv,
mulţumitor. Oricum ar fi, textul rămâne un mijloc de comunicare, o unealtă cu ajutorul căreia se
transmite un mesaj. A face scop din unealtă este ridicol. Aici suntem de aproape un secol şi toată
lumea e mulţumită. Textul se transmite pe sine şi numai pe sine, narcisistic şi absolut. Certamente,
este o mo dalitate de anulare a operei artistice, intenţionat sau nu. În viziunea modernă, opera
estetică apare ca un copac desfrunzit, ca o găină jumulită, spre satisfacţia unor gurmanzi cărora
le salivează papilele „îngustative“. Triunghiul epic al operelor narative, „narator-personaje-
acţiune“, a fost scos în evidenţă, dar nu la modul esenţial, ci declarativ.  Dacă un anume personaj
se scoală, se culcă, deschide uşa, închide uşa, se duce undeva şi se întoarce, înseamnă că el
săvârşeşte anumite acţiuni, iar opera trebuie declarată „epică“, fără drept de apel. Şi cam aşa ne
ghidează toate teoremele criticii literare, cu vădită emfază şi superioritate. Vom vedea că numita
categorie a „acţiunii“ este viciată şi viciază, dacă nu chiar compromite, esenţa operelor narative.
Dar, cum operele de orice fel sunt creaţii umane, să vedem esenţa umanităţii pe meleagurile
pământeşti şi nu numai. Plăsmuirile religioase, miturile, legendele, basmele, epopeile, tragediile,
poemele în versuri, baladele, fabulele, romanele, nuvelele, schiţele, toate acestea povestesc ceva,
narează ceva, adică, aşa cum se spune sus şi tare, sunt „acţiuni“, un şir impresionant de acţiuni,
munţi de acţiuni, de mişcări, aş spune sarcastic: „după buget, coane Fănică“. Acest tip de acţiuni
este, fără îndoială, necesar, dar nu suficient. Şi, ca întotdeauna, din cauza copacilor, nu se vede
pădurea. Nu se vede, dar ea există. Din cauza micilor acţiuni, nu se vede marea. Acţiune, care este
CONFLICTUL. CONFLICTUL există în viaţa reală a oamenilor şi nu putea lipsi din plăsmuirile
sale. Plăsmuirile sale spirituale imită, în felul acesta, viaţa, realitatea. Creatorii de artă imită
conflicte reale sau inventează conflicte, unele chiar absurde. În treacăt fie spus, francezii îl acuzau
pe Shakespeare că inventează conflicte din cele mai banale aspecte ale vieţii. Într-o operă artistică,
dacă nu există conflict, nu există nimic. El, conflictul, este geneza plăsmuirii, sămânţa poveştii.
Conflictul este tulburare de ape. Iar apele liniştite, de dinaintea conflictului, sunt DORINŢA, O -
BIEC TUL DORIT, INTERDICTUL de apropriere a OBIECTULUI şi RIVALII care îl râvnesc,
în acelaşi timp. A se observa că ideea de conflict este acoperită de termenii: competiţie, rivalitate,
întrecere, turnir, duel, confruntare, adversitate, bătaie, duşmănie, ceartă, război, antonimie,
antiteză. În natură, conflictul se vede sub formă de opoziţie a forţelor, în gândire şi cultură, sub
forma dialecticii, iar în filosofia speculativă, sub formă de contrarietate.

Nimeni nu contestă, astăzi, existenţa conflictelor între civilizaţii, conflictele politice, eco -
nomice, sociale, morale, juridice, psihologice, ştiinţifice, filosofice, să nu mai vorbim despre cele
religioase. Aşa-zisa intrigă a operei epice sau dramatice este, de fapt, începutul conflictului, scân -
teia care devine incendiu, în punctul culminant, şi se stinge în aşa-zisul deznodământ. Ororile
conflictelor generează  în sufletele oamenilor trăiri puternice, devas tatoare. De aceea, prin timp,
ca un adevărat progres al umanităţii, s-au căutat forme de atenuare, de diluare a conflictelor, 

(Continuare în pag. 39)
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(Urmare din pag. 5)

Mi-a mai amintit colegul meu că mai fusese „expus la gazeta de perete“ şi cu un al treilea
catren, pentru „tanti Olga“, bucătăreasa şefă, dar nici eu, nici el cu memoria care, şi ea, l-a ajutat
probabil să avanseze până la gradul de general, nu l-am putut reconstitui. Ce-mi amintesc totuşi
este faptul că la „transferul“ cu polonicul al ciorbei de fasole din cazanul cu mirosuri ademenitoare
în farfuriile de tinichea, beneficiam de atenţia, însoţită de surâsul doamnei Olga, care înţelesese
mesajul elogios al versurilor comise, fără să ştiu însă că devenisem şi autorul a ceea ce după teoria
literaturii s-ar putea să se numească madrigal, pentru care primeam în natură un fel de oculte
„drepturi de autor“. Ar mai fi de spus că, peste decenii, după ce am încercat a absolvi şi „cursuri
în particular“, la un fel de fără frecvenţă, prin biblioteci, am încercat a mă specializa şi în „ştiinţa“
fabulei, a pamfletului şi aveam să ajung (gândindu-mă la viaţa trecătoare a altora, neabsolvind-o
de aceeaşi perspectivă şi pe a mea) şi la epitafuri, încercând să las „autoepitaful“, cu voia
Domnului, pentru un mai încolo, şi cât mai departe. 

Dragă domnule Corbu, cerându-mi iertare pentru frazele încărcate de năvala amintirilor, într-un
dialog despre patimile epigramei şi ale epigramistului, am uitat că epigrama obligă la o maximă
concentrare, în aşa fel încât cuvintele să se înghesuie în fuga celor trei versuri pentru a se descoperi,
cu stupoare, contrazise de cel de-al patrulea, exploziv, că paşii celor trei trebuie bine măsuraţi cu
gimnastă dezinvoltură, pentru a putea fi expuşi unei execuţii scurte, precise şi memorabile. Promit,
aşadar, lapidaritate la întrebările ce vor urma, cât îmi va sta în putinţă, deşi mai degrabă mă îndoiesc
de docilitatea mea faţă de impulsurile atât de diferite ce vin dintr-o supunere necondiţionată la
dictatura inspiraţiei. 

În cazul epigramei, consideraţi că avem de-a face cu o simplă specie literară (sau a ironiei)
ori cu un gen literar autonom?

Aoleu! Mă băgaţi în gura lupilor cu întrebarea asta şi n-am cum să fiu concis, dacă vreau să aflu
măcar un dram de înţelegere (pentru că ştiu ce m-aşteaptă din partea atâtor spadasini, fie ei şi delicaţi
floretişti, din arena epigramei). 

Am afirmat şi cu alte prilejuri că socotesc catrenul o gazdă bună şi agreabilă, în condiţiile în
care pretendenţii la ospitalitatea lui au înscris pe cartea lor de vizită talentul şi inteligenţa, umorul
şi buna cuviinţă, dovedind că buna cunoaştere a Codului trudei spirituale a înaintaşilor se arată a
fi un necesar medicament pentru vindecarea (sau măcar ameliorarea) exceselor de orgolioase bateri
pe burtă cu himerele gloriei şi celebrităţii. Catrenul e primitor şi pentru imn sau odă, pastel ori
cântec de dragoste, pentru madrigal şi epitaf, pentru fabulă şi pamflet, dar, fireşte, şi pentru
epigramă, aceasta din urmă venind cu exigenţele şi rigorile ei, cu pretenţiile (uneori exagerate ale
„fabricanţilor“ de epigrame), neuitând nici adevărul că, prin vremuri, nu s-a lăsat înveşmântată (ca
să nu spun încorsetată), numai în patru versuri. Dacă ar fi numai după rostirea numelui la singular
şi plural, genul epigramei ar fi cu certitudine feminin, dar parcă i-ar sta mai bine, după cum se poate
desprinde şi din compartimentările generice ale teoriei literaturii, ca specie; literară, desigur. Am
încercat să rezum răspunsul la întrebarea de mai sus şi în câteva catrene. Îngăduiţi-mi să apelez
doar la trei dintre ele: „Epigrama, negreşit / E de genul feminin, / Că te mângâie puţin / Şi te
muşcă la sfârşit“; „Într-un catren, cum bag de seamă, / Şi un roman poate să-ncapă, / Iar versul
ultim, dacă-nţeapă, / E loc şi pentru epigramă.“ Sau: „Pusă pe-al poeziei trup / E epigrama
minijup. / Oricât distihu-ar da din coate, / E minijup pe jumătate“. 

acum, v-aş ruga să spuneţi câteva cuvinte despre aria de răspândire a epigramei. Este ea
un gen prin excelenţă latin? 

Cum să-ncapă veacurile, şi cu atât mai mult mileniile, în doar câteva cuvinte? În privinţa ariei de
răspândire a creaţiilor spiritului, e ştiut că şi imperiile, cât s-au arătat ele a fi de mari, s-au mai îngustat
la un moment dat, ba au mai şi dispărut. Ori s-au divizat, ori s-au transformat, luându-şi şi alte noi
denumiri. De ce ar face epigrama excepţie de la acest adevăr? Mai cu seamă că, după harta răspândirii
poeziei şi a versurilor (fac precizarea că nu orice vers devine poezie), epigrama s-a mulţumit cu teritorii
refuzate megalomaniei, dar cu hotarele bine marcate. Deşi neignorată, ca şi fabula, de grecii din
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vechime, ar putea fi, prin excelenţă, dacă nu după gen, măcar după spirit, şi o specie pregnant latină.
Dovadă că rezistă cu demnitate şi bravură pe baricadele epigramei latinităţii româneşti.

Este (sau poate fi) epigrama o oglindă a epocii istorice pe care o redă şi în care se manifestă?
Este mult, este puţin? 

La întrebarea dumneavoastră ar fi de zăbovit puţin mai mult. Pentru că în nici o oglindă, fie
ea şi veneţiană, n-are cum să încapă o epocă întreagă. Dar în cele din urmă, până şi o oglindă,
descoperită de arheologi pricepuţi, poate fi reconstituită şi din cioburi de oglinzi. De ce n-ar
putea fi, privite dintr-o asemenea perspectivă, şi rosturile epigramei? Cu atât mai anevoioasă
ar fi cuprinderea unei epoci, numai în oglinda epigramei, când ea însăşi a avut de traversat
epoci mai multe şi diferite. Fiecare epocă, să simplificăm, cu epigramele ei! În unele epoci, şi
epigramei – care nu se da în lături să-şi arate (şi când nu te-ai fi aşteptat) colţii, surâzând, când
vesel, când perfid, de după scutul amăgitor al celor trei versuri, prin săgeata bine păzită din cel
de-al patrulea – s-a încercat, izbutindu-se uneori, să i se pună când căluş, când botniţă, ape -
lându-se la nevoie şi la eşafod şi la temniţă, condamnându-i la moarte pe autori. Nu o dată,
însă, prin neuitare şi nemoarte, versurile lor s-au arătat neiertătoare şi învingătoare printr-un
surâs inteligent. Până în zilele noastre, obiceiul mai marilor epocilor, cutumele inhibante menite
să terorizeze libertatea cuvântului au avut de spus cuvântul lor, nu o dată condamnat de
viitorime. În orice circumstanţe, în literatura lumilor au rămas să răzbată, în epoci şi dincolo
de ele, adevărurile marilor scrieri, luminând ceea ce era destinat progresului şi libertăţii
spiritului şi condamnând, supunând oprobriului, opresiunile de orice fel. Epigrama, ca specie
literară, căreia, până azi, cuvântul SPIRIT i-a rămas gravat cu majuscule, n-avea cum să nu fie o
purtătoare cu dezinvoltură şi curaj a unor atitudini de intransigenţă, ţelurile ei nelimitându-se doar
la a naşte surâsul, zâmbetul prin simple giumbuşlucuri verbale; în cele patru versuri ale ei
încăpând în multiple ipostaze şi chipuri ale epocilor şi oamenilor trăitori în spaţiile lor. 

Cum aţi defini epigrama? 
Nu-i atât de simplu cum, poate, cred unii. Sunt de chemat în sprijin argumente pro şi contra ale

cercetătorului critic, ale istoricului literar. Referindu-mă la epigramă (fie şi numai privită din perspectiva
sociologică), pornind de la vârstele dominante ale celor ce apelează frecvent la efectele ei, vă
încredinţez o constatare ce ar putea să se sprijine pe invocarea înţelepciunii ce se materializează prin
acumulările experienţelor de viaţă: „S-a spus greşit c-ar fi minoră,  / Iar tinerii o ocolesc / Şi că surâsul
tineresc / Doar bătrânii i-l adoră“. 

apreciaţi că există o filosofie (sau o logică) a epigramei? 
Călătorind mulţi ani prin viaţă şi printre cărţi, am putut, cred, a observa corect că nu orice

filosofări pot fi pe deplin logice şi că nu întotdeauna ce aparent se înfăţişează ca a fi o
construcţie logică încorporează în împerecherile de cuvinte o filosofie. Dacă m-aş considera a
fi un hermeneut calificat şi un eseist redutabil, ceea ce ar însemna să-mi supraapreciez puterile,
m-aş fi aventurat poate în formularea unui răspuns menit să sintetizeze ce s-ar putea spune
despre existenţa unei filosofii a epigramei. Mă limitez a spune doar că există un fel de norme,
de rigori de construcţie ale epigramei care, aplicate ca nişte constrângeri sacrosancte, pot să-l
reducă pe autor la statutul de meşteşugar. Numai când spontaneitatea alegerii cuvintelor
depăşeşte barierele locurilor comune, asigurându-se libertatea şi zborul la altitudini de invidiat
ale spiritului, numai atunci epigrama iese din rândurile cazone. Numai atunci ea devine o
prezenţă invidiată şi are dreptul la a aşeza în rafturile râvnite ale memoriei timpului cele patru
versuri care numai arareori depăşesc graniţele procustiene. Un paradox pare a deveni lege în
lumea epigramei: „Epigrama este o pasăre rară care arareori îşi arată epoleţii, aripile ei de
aur, scoţând astfel la vedere nu doar un nume ci şi un spirit de aleasă sorginte. Comparaţiile,
ce iau uneori o turnură dramatică, pentru întâietăţi în topuri întocmite din eroarea celor ce cred
că gloria e o pasăre la îndemână, ale cărei pene pot fi jumulite oricând, spre împăunări râvnite
de cei grăbiţi, nu pot avea un rol stimulativ“.

A consemnat: George cORBU (Continuare în numărul următor)
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TOP E P I GR AMA
Tema:

„T\cerea mieilor“
A trecut şi Paştele, mieii au vorbit mai

mult în stufaturi şi droburi, iar noi ne-am
lansat într-un nou concurs. Din start trebuie
să constatăm că epigramele au fost bune
spre foarte bune, aceasta îngreunând teribil
selecţia şi separarea lor. Din păcate, epi -
grame bune au trebuit date deoparte pentru
că nu prea intrau în temă. cel mai „loviţi”
la acest sindrom au fost gălăţenii de la
VERVA, dar şi lăudaţii din numărul pre -
cedent, muscelenii, pandurii gorjeni, sau
hunedorenii de la HD. Revin în forţă ieşenii
aripii GLUPI, oltenii lui Janet confirmă, iar
dacă Bunduri şi GEcO obosesc oleacă,
cEB-ul braşovean se rostogoleşte un pic în
jos. Un progres se vede la Timişoara, dar
mai e până în „frunce“!!

Alfabetic, o selecţie la sânge:

PRIMăVARă BASARABEANă
Tăcerea mieilor de Paști
Te-ajută parcă să renaști,
Dar te omoară-un grohăit,...
Al porcului din Răsărit!

GHEORGHE BÂLIcI

TăcEREA „MIEILOR“
Un miel de Paști or să-ți ofere
Șnapanii puși pe înșelat
Că, înainte de tăiere,
Precis că el... ar fi lătrat!

IULIAN BOSTAN

DE-ALE JUSTIțIEI
Toți lupii, când sunt în instanță
În tribunalul leilor,
Se apără, cu siguranță,
Doar prin tăcerea mieilor.

ION BRÂNcUȘI

TăcEREA MIEILOR
Într-o lume în schimbare,
Când e mare tărăboi,
Tace numai mielul care...
Suge de la două oi.

NAE BUNDURI

TăcEREA MIEILOR
Admir tăcerea unor miei
Că nu se-aruncă vorbe-n vânt,
Când Mioriţa-i pentru ei...
O purtătoare de cuvânt.

GHEORGHE cONSTANTINEScU

PE ScENA VIEțII (minifabulă)
Când pe mica noastră scenă
Sug toți lupii, fără jenă,
Țâța oii și petrec,
Mieii tac și-nghit în sec.

MARIA cHIRTOAcă

MIORITIcă 
Constituţia ne cere 
Ca, din patru-n patru ani, 
Precum mieii, în tăcere, 
Să alegem alţi ciobani!

ȘTEFAN cIOcIANU

MINIFABULă
Când plecat-au la păscut,
Mieii toţi au cam tăcut,
Însă zbiară foarte tare
O ţurcană senatoare.

MARIUS cOGE

ROcADă PANDEMIcă
E-o vreme tristă și nebună,
Invocă lumea Dumnezeii,
Căci lupii latră-n cor la lună
Și botniță au numai mieii!

VALENTIN DAVID

„UN’ TE DUcI TU, MIELULE?“
Toţi dezmierdăm un miel frumos
Şi gestu-n sine îl aprob,
Că suntem un popor milos,
Dar când e vorba de un drob...

FLORINA DINEScU

clasament Top E – Epigrama 96 Note 

1 AEM chişinău 7.72
2 cEO craiova 7.52
3 GLUPI Iași  7.47
4 cUB Brașov 7.44
5 cUV Rm. Vâlcea 7.42
6 cUS N. Olahus, Sibiu 7.42
7 cUc constanța 7.42
8 II QUINTUS Ploiești  7.40
9 SATIRIcON cluj-Napoca 7.34

10 NIGRIM Buzău   7.26
11 RIDENDO Timişoara  7.21
12 cUM câmpulung Muscel 7.18
13 club HD 7.12
14 HOHOTE Tg. Jiu 7.09
15 VERVA Galați  6.96
16 SPINUL Baia Mare 6.91
17 AL SIHLEANU Rm. Sărat 6.76
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TăcEREA MIEILOR
DUPă SăPTăMÂNA PATIMILOR
Zbierau, fiind sacrificați
Mai mulți, în starea lor buimacă,
Iar cei ce-au fost doar vaccinați
Acum sunt fericiți să tacă!

ION DIVIZA

TăcEREA MIEILOR
Pe la stâni puțin obișnuitul
Fenomen îmbracă forme stranii:
Mieilor le piere behăitul
Când ajung parlamentari ciobanii!

IOAN FRENțEScU

BUNA cREȘTERE
Mieii pasc în iarbă grasă,
În tăcere, prin grădină,
Cum au învățat acasă,
Nu vorbesc cu gura plină.

IOAN LAZăR

DESTăINUIRE
Cum sunt o fire mai vitează,
Mă răfuiesc, mă lupt, mă zbat,
Dar cel mai mult mă-ngrijorează,
Tăcerea mielului turbat...

ALEXANDRA MIHăEȘTI

MIORITIcă
Zice-o vorbă din popor
Despre miei, şi-aşa se pare,
Că, de Paşti, tăcerea lor
E-o tăcere... grăitoare!

JANET NIcă

ADEVăR
Cum sunt de gânduri negre torturat,
Vă spun, acum, umila mea părere:
Poporul nostru chiar s-a săturat
Să-nveţe din a mieilor tăcere…

GABI ROşIANU

TRUISM
Demonstrat din veac în veac,
E un adevăr ce doare:
Că atunci când mieii tac
Lupii-ajung la guvernare.

FLORIN ROTARU

cIOBANUL MIOP
Tăcut mieluțul de țurcană
Ales din turmă de bunelul,
Dar când l-a prins ușor, de blană,
A început să latre mielul.

ION RUSE

ADRESAREA ȘEFULUI
DE TURMă căTRE MIEI
Să nu crâcniți, închideți gura
Și-nchisă fie-vă pe veci -
Aceasta e învățătura,
De vreți s-ajungeți mari berbeci!

VLAD SăRăTILă

DISPROPORțIE
Vin sărbători pascale, deci,
În lumea creștinească toată,
Tac mii de mielușei pe veci,
C-a înviat un ins odată.

GHEORGHE ȘcHIOP

SOARTă
Fost-a lup cu gură mare...
Cine mai era ca el?
Dar acum, la izolare,
Este doar un mielușel...

LAURENțIU TURcU

MIELUL DE PAȘTE
Scurt și trist îi e destinul
Dat de omul cu păcat,
E mereu sacrificat
Să se-mbuibe tot creștinul.

VASILE țINcAȘ

TăcEREA MIEILOR
Urcând la deal dădeau să zbiere
Mieluții cei cu moțuri breze,
În urma lor, acu-i tăcere
Și... mii de mii de căcăreze.

IONUț-DANIEL țUcă

cÂND MIELUL E PREA TăcUT
Vă spun ce gândesc, cu putere
Și nimeni ideea nu-mi curmă;
Un miel ce nu știe să zbiere,
Ades se va pierde de turmă!

NIcHI URSEI

TăcEREA MIEILOR
Tac mieii-n turma de pe grui,
Indiferenți la amănunte;
Dar, parcă, ce mai poți să spui
Atunci când ai măgarii-n frunte?!

VASILE VAJOGA

TăcEREA MIEILOR
Tac mieii urgisiți prin lume,
Că-s lămuriți cum merge treaba -
Oricât s-ar protesta anume
La cei sus-puși... e tot degeaba!

PIF VASILEScU
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cEI DE „SUS“
Azi faptul e lesne-ntâlnit:
De-au scaun pe scara puterii,
Românii sunt greu de... urnit,  
Comod stând la masa... tăcerii.

căTăLINA ORȘIVScHI

LA UN GHIşEU
Stăteam pe ghimpi, în aşteptare,
Când domnul birocrat ne-a zis:
S-aveţi rezerve de răbdare
C-aici tutunu-i interzis!

IULIAN BOSTAN

ROMÂNII DIN VEST
Cu spirit şi talent dotaţi,
Având în Europa-un rol,
Românii-s cei mai căutaţi,
Bine’nţeles... de Interpol.

NIcOLAE BUNDURI

PERIcOL PE LITORAL
Mergând la mare, e ridicol
Ce se petrece, ia gândiți:
Bogații, cert, sunt în pericol
De-a deveni cu toţi pârliți. 

DAN căPRUcIU

cRITERII
Un șef fu întrebat de ce Cutare
A fost numit pe un anume post
Și-acesta spuse, fără ezitare,
Că n-au găsit pe-altcineva mai prost!

NIcOLAE căRUcERU

ROMÂNIA, ScUMPă țARă
Așa ne e, de veacuri, glia
Ce-am moștenit-o de la Daci:
Mereu mai scumpă-i România
Iar noi, de-aceea, mai săraci.

EUGEN DEUTScH

PAZNIcUL (LA cIMITIR)
Munceşte mult şi nu-i om rău,
Dar uneori mai cârcoteşte
Că lumea cea din jurul său
Doar una face: se-odihneşte.

ION DIVIZA

SFATUL... FEISBUcISTULUI
Nu dați ideile la câini 
Și aplicați îndată sfatul:
Spălați-vă, cuminți, pe mâini.
De creier se ocupă statul.

GRIG M. DOBREANU

NOU JOB ÎN STRăINăTATE
O spun în mod respectuos
Și fără pic de ascunzișuri:
Adio muncilor de jos,
De azi repar acoperișuri!

SORIN OLARIU

S-A TERMINAT cU HOŢIA!
Vorba mea a confirmat-o
Un ţăran bătut de soartă:
Sapa și-a lăsat la poartă
Şi chiar nimeni n-a furat-o!

GHEORGHE I. GHEORGHE

UNUI IPOcRIT
Ferchezuit e ca un mire,
Atent cu toată lumea și
Se rade-n fiecare zi,
S-arate că-i obraz subțire!

VASILE LARcO

VERDIcTUL UNUI SPEcIALIST
Mi-a spus un hoţ modest că vrea
În puşcărie, să mai stea, 
De teamă că, în libertate, 
Sunt marii hoţi ce fac dreptate.

ION MIcUț

ROMÂNIA MEA
Rămân perplex și fără glas,
Văzând din țară ce-a rămas,
Că azi, la manșă-n România
Se află, clar, ... prostocrația.

GAVRIL MOISA

cONVIEțUIRE
Țâșnind din MINIMUL genetic
Spre MAXIMUL țintit în zbor,
Conviețuim, ontogenetic, 
Cu MEDIUL înconjurător.

MIHAI MOLEşAG

Mânia
de a fi
român



EPIGRAMA 29

HOMO EPIGRAMATIcUS

UNUI TÂNăR ȘEF

Muncește mult și-i obosit,
Acasă vine numai seara,
Da-n week-end e mai liniștit
Că e plecat cu... secretara!

MAXIMILIAN OPAIŢ

VIAŢă ILUZORIE

Românului cu şapte vieţi
Nimic nu-i merge strună;
Din ele, faceţi, de puteţi,
Doar una, însă bună!

PETRE PRIOTEASA

GRANIŢA DE LA RăSăRIT

România pânꞌ la Prut
Este Europei scut.
Nistru-ar pune-o în valoare
Şi-ar fi zid de apărare!

MIHAI SăLcUțAN

PARADOX

Asist atent, cu mintea trează...
E-un fenomen ce mă uimește:
Maimuța se umanizează
Și omul se maimuțărește.

NIcOLAE ȘERBAN

POFTA-N cUI!
Zicea cândva, cu jind, băietul,
Privind la cuiul subțirel.
– Mă mir că mai rezistă, bietul,
Că multe pofte-am pus... în el!

OVIDIU țUțUIANU

TUTUNUL ROMÂNESc

Tutunul chiar mă ispiteşte,
Cel românesc pe primul plan,
Pe care să-l consum, fireşte,
Ca fumător... american.

NIcHI URSEI

cU DAcIA PE DRUMURI DAcIcE

Doar zece zile-avem vacanța
Și mintea-n calcule mi-o storc:
De la Brașov pân' la Constanța
E timp s-ajung și să mă-ntorc?

PIF VASILEScU

E POSTUL MARE

Mulţi la noi trăiesc
În familii drame,
Că de Paşti postesc,
Iar în rest fac foame!

DOREL LAZăR

PRIETENIE

Prietenu-i de Dumnezeu lăsat
Să te ajute-n lungul vieții drum.
Îi spui că vrei să fii incinerat
Și el te arde... Nu atunci, acum.

DAN NOREA

LA PROTESTE

În luptă pentru o mai bună viaţă
Încep românii-n stradă a ieşi,
Chiar dacă vântul bate tare-n piaţă
Şi mai apoi jandarmii şi mai şi!

LAURENŢIU GHIŢă

SERVILUL

Udându-i florile din glastră,
El șefului i-a zis direct:
Permiteți-mi, din mult respect,
Să fiu mai prost ca dumneavoastră...

GHEORGHE BÂLIcI

POZIțII IREcONcILIABILE

Când m-a-nșelat c-un tinerel
Am înghițit, n-am divorțat,
Dar n-am putut s-o iert defel
Când am aflat cum a votat.

FLORIN ROTARU

Mânia
de a fi
român
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De veghe în lanulDe veghe în lanul
cu epigramecu epigrame

REFORMă DE MINISTRU-N ȘcOALă

Deși-n expunerea-i orală, 
Cu limba este-n altercații. 
Vă rog nu faceți reclamații! 
Gramatica-i originală!

FLORIN AMAN

IDEEA

Dacă ştii să-i afli cheia,
Poţi să defineşti ideea
Şi apoi să o prezinţi,
Ca pe-un gând ieşit din minţi.

IULIAN BOSTAN

UNUI EPIGRAMIST SUPERFIcIAL

Pe-un epigramist cu fiţe,
Care dă adesea chix,
Printre sute de peniţe,
Pare-se că-l doare-n pix.

NIcOLAE BUNDURI

cALITățI

Catrenul are-o însușire
Ce îi legitimează genul,
Pe cei vizați scoțând din fire
Și-i face a pufni ca... trenul!

NIcOLAE căRUcERU

EPIGRAMISTUL

Când are-n viață o durere,
El o înfruntă zâmbitor
Cu mici pilule austere
Și-o doză mare de umor.

EUGEN DEUTScH

MEDIOcRITATEA

La manuscrisul literar
Muncind din greu ca salahorul,
El scoate câte-o carte chiar
Mai proastă decât autorul.

ION DIVIZA

UNUI EPIGRAMIST PERFEcțIONIST

În scrisul lui rețin
Un trend ce e de bine:
De când s-a copt puțin,
E mult mai crud cu sine.

MIHAI HAIVAS

DOAMNE FEREȘTE!
Dacă n-ar mai fi vecina,
Și nici soacra, bat-o vina,
Ar fi foarte mare drama:
N-ar mai fi nici epigrama...

EUGEN ILIşIU

UNOR EPIGRAMIȘTI
,,PROLIFIcI“
Spun, să nu vă prindă chinul
Grabei de pe metereze:
Epigrama-i ca și vinul:
Trebuie să se așeze!

VASILE LARcO

cUM POŢI AJUNGE ScRIITOR

Să-mi plătesc o datorie
I-am dat drepturi de-autor
Şi-astfel, datorită mie,
De atunci e scriitor.

VASILE MANOLE

ASPIRAțIE FăRă INSPIRAțIE

Parnasul e calea ce vrei s-o apuci ;
Această idee accept s-o refuz...
Nu-mi pare să-ți vină să vrei să te duci
Când ținta e clară, dar drumu-i confuz.

MIHAI MOLEşAG

BUcOVINA
DE DINcOLO DE GRANIță

Dulce grai din Bucovina,
Sunete idilice…
Ce frumoasă e Latina
Scrisă cu chirilice!

RADU PăcURAR

UNUIA cU UREcHE şUIE

Crezi c-ai haz precum oricare,
Însă versul nu-i melodic:
Nu ştii că româna are,
Bine pus, accent prozodic!

IOAN şIMAN
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TURISM cU cONSEcINțE

Prin țări străine a umblat 
Să vadă dacă e mai bine
Și când acasă s-a-nturnat,
Înjură-acum în limbi străine.

Nicolae șerban

VIITORUL ŢăRII

Eu sunt un credul visător – 
Şi asta mai greu o să-mi iert – 
Ce speră s-avem viitor,
Acum când prezentu-i incert.

Nichi Ursei

ScOPUL ScUZă MIJLOAcELE

Visând un trai mai îmbuibat,
Un trântor, interlop deștept,
Mai nou, metodele-a schimbat:
Din toamnă, e student... la Drept!

PIF Vasilescu

APROPO
DE ALIANțELE POLITIcE

Din ipostaza de gregari,
Spun asta cu durere,
Organizați în grupuri mari,
Cei proști obțin putere.

Paul Curiman

(Continuare din pag. 22)

HOțUL DE MUZIcă

L-a prins un comisar în șah
Furând Concertul 2 de Bach
Și înălțând spre Dânsul ruga...
Într-un final scăpă cu Fuga.

Dan Norea

cU GÂNDUL
LA cREDITUL SALVATOR

În timpuri bune, de-altădată,
Doream să-mi spună „da“ o fată,
Iar azi îmi folosesc tot flerul
Când vreau să-mi spună „da“ bancherul...

Gheorghe Bâlici

cONcLUZIE

Cercetători britanici au decis
Într-un raport citat de toţi profanii
Că şi realitatea-i tot un vis
Din care ne trezim când facem nani.

Laurenţiu Ghiţă

DAScăL PROST

Bătrâne dascăl, n-are rost
Din nou părerea să-ți impui:
Elevul tot te ia de prost
Că n-ai avere ca a lui! 

Maria Chirtoacă

avavavavavavaavavavavavavavavavavavava

UNUI cONFRATE

Amice, te previn că riști,
Scriind o nouă epigramă:
Așa-s de mulți epigramiști
Că-i plagiat... de pus în ramă!

PIF VASILEScU

LA RăScRUcE

Experiența ne învață,
În orișice împrejurare,
Că la răscrucile din viață
N-au pus deloc indicatoare!

PAUL cURIMAN

DIN EXPERIENŢA
REVISTEI EPIGRAMA
După câte am băgat de seamă,
Publicând atâţia indivizi,
Ca să performeze-n epigramă,
Oamenii de bază sunt acizi!

LAURENŢIU GHIŢă

NOI, EPIGRAMIȘTII

Vreo săptămână, două-n lună
Lucrăm la epigrama bună,
Apoi, pân’ la sfârşitul vremii,
La cele scrise pentru premii...

GHEORGHE BÂLIcI

avavavavavavavavavavavavavavavavavava
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Dorind să-l parodiem pe nenea Iancu, cu
al lui „Pac, la RăSBOIU“, ne-am avântat în
cotloanele reţelei şi nenea Zuckerberg şi,
sicer, am ieşit năuci, la câtă hărmălaie e pe
acolo. Dar, cum unora chiar le place, ne-am
gândit să-l parodiem şi pe nenea N. crevedia,
comparând Facebook-ul cu celebra capşa: 

FAcEBOOK (APUD N. cREVEDIA)
Pe Facebook, unde scriu toţi amatorii,
Portal cu două mari subsecţiuni,
Pe una comentează scriitorii,
Pe alta vin tot felul de nebuni!

(L. Ghiţă)

Aşadar, pac la EPIGRAMA cu marele
premiu, Gheorghe Bâlici, din chişinău:

EFECTE FaCEBOOK-ISTE
Te bagi pe Facebook și uiți totul,
Pui la bătaie gândul, botul,
Iar după-o noapte și un ceas,
Nici mintea nu ți-a mai rămas!...

Primesc un LIKE mare, cu coroniţă, ur -
măritorii („followers“, pe limbaj feis bucesc):

NENEA IANcU REDIVIVUS!
Scandalagiii de tot soiu’, 
Ameninţările îşi duc
Nu ca pe vremuri la ,,Războiu“,
Ci, mai aproape, ...la facebook!

Iulian Bostan

SURPRIZA DE PE FAcEBOOK

Pe facebook, dragi contemporani,
S-a întâmplat, spre-a mea uimire,
Ca, după patruzeci de ani,
Să-i dau soţiei întâlnire.

Nae Bunduri

FAMILIST NOTORIU

A dat, săracul, de bucluc,
Dar nu s-ar despărţi de ele :
Nu-l lasă soaţa pe facebook,
Iar soacra la telenovele.

Rodica P. Calotă

PRIETENI PE FAcEBOOK

Că-s falși sau chiar adevărați,
Prietenii-s nenumărați,
Și like-uri dau cu miile,
Dar nu-ți citesc prostiile!

Gheorghe Cireap

PE FAcEBOOK...
Filmulețe „epocale“,
Prin eter călătoresc,
Dar, de sunt, cum spun, virale,
Sigur ne îmbolnăvesc.

Eugen Deutsch

PHOTOSHOP

Când vreau pereche să-mi găsesc,
Îmi „trag“ o poză c-un trabuc,
Cu zece ani mă-ntineresc  
Și sunt iar „fante“ de Facebook.

Grig M. Dobreanu 

IZVOR DE ÎNțELEPcIUNE

Înveți pe Facebook, bunăoară,
Atât de multe lucruri noi:
Manele, -njurături de soi,
Ba chiar cum se conduce-o țară.

George Eftimie

UNOR FETE, IARNA

Toată ziua daţi din gură,
Vă bociţi că nu-i căldură, 
Dar pe Facebook, de socoţi,
Sunteţi toate în chiloţi.

Gheorghe I. Gheorghe

REDAcTORULUI-ȘEF
AL REVISTEI „EPIGRAMA“
Caznei noastre-n patru rânduri,
Pentru toți cei curioși,
Ghiță nu mai stă pe gânduri
Și îi spune: „Pac, la ...Kosch“.  

Laurian Ionică 

Rezultatele concursului
„EPIGRAMEI“

Tema:
„Pac, la... Facebook!“
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ÎN cARANTINă

Retras în „cochilia“ sa,  
Acum, românul nostru bietul,
E trist când n-are ce mânca,
Dar, mai ales când... pică NET-ul!

Ion Moraru

PE VREMURI ȘI AcUM

Ieri, mizeria, gunoiul,
„Pac“ cu ele la „Războiul“.
Azi, lăturile se-aduc
Și-s postate pe Facebook.

Dr. Cornel Munteanu 

AVANTAJ INVOLUNTAR

Mă-njură unii pe Facebook 
De rude, tată și de mamă...
Nu pun la inimă, e-un truc,
Așa mă simt băgat în seamă!

ștefan al-Sașa

FIEcARE cU cE ARE...
Orice măgar
Pac, la ziar,
Orice năuc
Pac, la Facebook.

Nicolae șerban

PAc, ...LA FAcEBOOK!
Cu tehnica sunt la curent,
Să mă globalizez urgent:
Prin minte-mi trece o prostie?
O dau în lume, ...să se ştie!

Ioan  Şiman

SALT PESTE
MONITORUL OFIcIAL

Guvernanții fac anunțuri
Când mai intră în bucluc,
Folosind chiar și denunțuri
Pe WhatsApp și pe Facebook.

Elena Mândru

SăTEANcA ZILELOR NOASTRE

De lipsuri în veci nu se teme,
Trăieşte de astăzi pe mâine,
Da-i bine că dânsa, de-o vreme
Mănâncă doar... Facebook pe pâine!

Nichi Ursei

ANGAJAțII ȘI PRIMARUL ABUZIV

Cum indignarea-i unanimă
La comportarea lui jegoasă,
Vom scrie-o jalbă curajoasă
Și pac, la Facebook, anonimă!

PIF Vasilescu

PAc... LA FAcEBOOK

Facebook, pronie cerească,
Chit c-a scos din uz hârtia,
A făcut să propășească
Nu valoarea, ci... prostia!

Iulian Citer Marinescu

La un „Click“ distanţă, cu părere de rău,
au fost: Florin Aman, Constantin Bidulescu,
Nicolae Căruceru, Valentin David, Florina
Dinescu, Safta Leaută, Mirela Grigore şi
Stelică Romaniuc.

Internare involuntară
Injecții și-n venă îmi fac
Și-ades mă aprind ca o torță... 
Le-aș da eu seringă și ac,
Dar sunt... în cămașă de forță.

Românii au talent 
E lucru curat, evident
Și-n van mai aștepți un răspuns, 
Românii cu toți au talent,
Dar mulți îl păstrează ascuns.

(Urmare din pag. 15)

Mențiunea III – Nichi URSEI:

Ne face plăcere să amintim și premiile la Secțiunea proză scurtă umoristică: Premiul I –
calotă Rodica; Premiul al II-lea – Gheorghe Gheorghe; Premiul al III-lea – Florin
Alexandru; Mențiu ne I – Silvia Hodaș; Mențiune II – Tița-călin Ion; Mențiunea III – călin
Emanuel Sebastian.

Să sperăm că aceasta a fost ultima ediție fără spectatori, fără concurenți, fără sal bele de
mere de la Stațiunea Pomicolă. A consemnat Laurențiu GHIŢă 

avavavavavavavavavavavavavavavavavava
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EpIgrama – INtErprEtÃrI
psIhoLogICE

Citind sute de epigrame realizezi unicitatea lor, ele reprezentând stilul personal, umorul
mai mult sau mai puțin debordant, incisivitatea sau bonomia exprimării. E excelent că fiecare
epigramă e unică, atât prin  tema abordată cât și ca elaborare stilistică, realizând și întreținând
rezonanța afectivă al celui ce o ascultă sau citește.

Doresc să fac aici o analiză psihologică a elaborării și percepției epigramei, în raport cu
structura personalității autorului ei dar și a celui ce o percepe. Suntem unici în structurarea
psihologică a personalității. Suntem unici în felul în care gândim, în inteligență, în achiziția
informațională, păreri, opinii, în comunicare, instincte, temperament, comportament. Toate
acestea fac parte din structura personalității fiecăruia, punându-și amprenta și realizând stilul
personal în elaborarea epigramei. Deci iată, ea, epigrama, are amprenta unicității personalității
celui ce a elaborat-o.

Voi analiza elaborarea epigramei și percepția ei, prin prisma a două sfere ale psihismului
uman, ce intervin în acest proces: gândirea și afectivitatea.

1. În prima etapă a creării epigramei, la nivelul gândirii precizăm ideea  pe care vrem să
o abordăm, desigur, cu rezonanță de umor în sfera afectivă.

2. În etapa a doua, tot la nivelul gândirii, căutăm să structurăm versurile cu cuvintele cele mai
potrivite construcției lor. Ele  nu  trebuie să fie foarte lungi. De ce? Cu cât lungim mai mult
versul, cu atât gândirea va procesa mai mult timp, întârziind astfel efectul de rezonanță afectivă
al celui ce percepe epigrama și care așteaptă poanta cât mai direct și mai repede. Trebuie
respectată prozodia, aspectul formal al epigramei, căreia îi completează în mod fericit per cepția
afectivă, la ascultător sau cititor. Sigur că stilul direct, incisiv,  stârnește rapid râsul, iar versurile
lungi, alambicate, diminuează răspunsul afectiv prompt, scăzând valoarea umorului.

3. În ultimul vers va fi prelevată poanta, în mod clar direcționată în sfera afectivă. Acolo
rezonează, împlinind scopul epigramei: râsul, zâmbetul, o stare afectivă euforică (hipertimie
pozitivă o denumim noi, psihiatrii).

Sfera afectivă care este însăși trăirea noastră, precum am relatat mai sus, este cea care va
rezona la conținutul epigramei, creată la nivelul sferei gândirii. Afectivitatea stă în centrul
vieții psihice. Ea oscilează zi de zi în funcție de evenimentele, problemele, situațiile prin care
trecem, de la stări afective negative la cele pozitive sau invers. Sigur că toți dorim trăirea
pozitivă, iar creația umoristică o țintește din plin. Contabilizând trăirile noastre zilnice,
dominanta lor este cea negativă din păcate, așa că  epigrama care rezonează afectiv pozitiv,
este în general dorită. Ecoul ei afectiv poate fi:

– Exploziv (râs exploziv, hohote);
– Moderat (râs domol);
– Zâmbet.
Doresc să abordez aici problema percepției epigramei, care este diferită în general de la

o persoană la alta, după modelul structurii personalității fiecăruia, precum am amintit. Unele
persoane nu manifestă interes pentru umor, nu sunt atrase de epigrame, bancuri, nu rezonează.
În fața unui umor cras, aceste persoane rămân pasive afectiv, ceea ce nu înseamnă că epigrama
nu este valoroasă. La aceeași epigramă, se întâmplă ca unii să manifeste un râs exploziv, alții
estompat. Percepția epigramei e diferită nu numai prin structura personalității fiecăruia, dar
uneori printr-o insuficientă înțelegere a conținutului ei, la cei cu intelect submediu. Anumite
stări patologice psihice, în special depresia, duc la indiferență totală față de umor. Putem
observa că percepția epigramei dar și evaluarea ei, chiar și într-un grup de epigramiști, este
diferită. Comparând cu exactitatea cu care se pot evalua  problemele de matematică sau fizică,
iată, în domeniul epigramei ea este laxă, aleatoare. De ce? Matematica este domeniul rațional,
al gândirii. Epigrama o evaluăm prin sfera afectivă, care e trăire oscilantă, diferită de la om
la om și de la un moment la altul. Concluzia? Trăirea este viața. Iar viața este oscilație.

Dr. Rodica JEIcAN
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MEDALION

Liliana Stoica
– CUC Constanţa:

şABLON

Cu măștile de-acum ne-am conformat
Mai mult sau mai puţin persuasiv
Şi iată că ne-am uniformizat...
Cu toţii-avem un chip inexpresiv.

FăRă BANI „cASH“
Când iei o necunoscută,
Întâlnită la hazard, 
Plata nu e cea ştiută,
Căci vrea... banii doar pe card!

cONcURS DE ÎMPREJURăRI

Are parte de ocară
Chiar aşa, specialist,
Şi-o dă uneori în bară –
Că doar este... fotbalist!

DRAGOSTE „cU cÂNTEc“
La ei regulile-s clare
(Şi nu se abat defel)
Ca la dansuri populare,
„Cântă“ ea şi „joacă“ el!...

FILOSOFIE DE VIAŢă –
Să şTII cE VREI

Zadarnic chin, necazuri, vei răbda,   
Acumulând doar simple primăveri, 
Nu e de vină viaţa, nu-ţi va da
Atâta timp cât nu ştii ce să-i ceri!

cONTINUă Să MERGI
(INDIFERENT DE OPRELIşTI)
Nu sta pe loc, de te-ai oprit
Rămâi în urmă, şi aşa,
Chiar de aştepţi la infinit
De-acolo nimeni nu te ia... 

DESPRE DRAGOSTEA PLATONIcă

Deşi o simţi ca-n paradis,
„Platonică“ e ca și când
Mănânci ca lacomul în vis
Şi când te scoli, eşti tot flămând!

George Petrone:
Petronisme…

ANcHETATORUL

Cu zel făcându-și datoria 
Pân-ce l-a scos pe hoț din minți,
I-a scos din gură mărturia 
Cu tot cu trei sau patru dinți.

ROMÂNII, DE LA TOTALITARISM

LA LIBERTATE

Flămânzi, stresați, legați la plisc,
Sleiți din creștet în călcâi,
Pe-atunci ,,s-o ștergi“ era un risc,
Azi e un risc... să mai rămâi!

PREDESTINARE

Cel pe care-l poți descrie
Hoț, corupt, incompetent,
Ori ajunge-n pușcărie,
Ori ajunge-n Parlament...

VEȘTI PROASPETE DIN INFERN

Cei puși la clocot în catran,
Printr-un satanic ritual,
Stau câte doi într-un cazan
Precum bolnavii în spital.

POMPIERII

Cu brațe vânjoase, cu pieptul,
Sfidând violenta văpaie,
Salvarea de vieți li-i preceptul,
Că focul... e apă de ploaie.

EPIGRAMA

Ca o femeie-i admirată
Când e și-oleacă ,,decoltată“
Dar ce-are ea mai voluptos
Se află... de la brâu în jos!

vavavavavavavav
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cARIcATURA

Oaspetele nostru de azi a împărţit
premiul cel mare la Revelionul Carica -
turiştilor de la Urziceni, de anul trecut, cu
oaspetele din numărul trecut al revistei. Ne
face o deosebită plăcere să vă prezentăm şi
pe românul nostru medaliat: LIVIU STĂNILĂ.

Născut: 03 februarie 1962, Deva. Ilus -
trare la peste 40 cărţi pentru copii şi umo -
ristice. Co-organizator „HumoDeva“, Concurs
de Caricaturi. 

Expoziţii în peste 45 de ţări: Albania,
Argentina, Belgia, Columbia, Cuba, Egipt,
Franţa, Japonia, Mexic, SUA şi altele.  Premii
în: Belgia, Brazila, Bulgaria, China, Croația,
Columbia, Grecia, Israel, Italia, Japonia şi
multe altele. (LGH)

Scurt CARICATURRICULUM VITAE – Liviu Stănilă
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FI}I PE FAZ|! FI}I PE FAZ|!d-ale noastre!

� Festivalul de umor „ION căNăVOIU“, ediţia a XXIX-a
cJcPcT Gorj, în parteneriat cu consiliul Local și Primăria Runcu, Asociația

Națională a caricaturiștilor din România, Biblioteca Județeană „christian Tell“ Gorj,
Școala Populară de Arte „constantin Brâncuși“ Târgu-Jiu, Grupul de publicații
„Flacăra“ și cenaclul ,,Hohote“ Târgu-Jiu organizează, în perioada 22–24 octombrie 2021,
Festivalul de Umor ,,Ion cănăvoiu“, ediția a XXIX-a.    

Festivalul se va desfăşura on-line şi va avea următoarele Secţiuni:
1. Volum, inclusiv antologii (participă volumele de umor, tipărite între octombrie 2020 –

octombrie 2021). Se vor trimite minim 2 exemplare din fiecare volum participant); 
2. Epigramă (se concurează cu 9 epigrame, din care: 3 la tema ,,Distanțare“, 3 la tema

„On-line“, 2 pe teme libere și 1 replică la epigrama „Solidaritate… medicală“, de Ion
Cănăvoiu: „Asistenta-i, la spital, / Cea mai dulce doctorie. / Ai sorbi-o-ntr-un pocal... / Dar
ce medic ţi-o prescrie?!“);

3. Fabule (se concurează cu 3 fabule); 
4. Proză scurtă (se concurează cu 3 proze de maxim 2 pagini fiecare);
5. Parodie: se va concura cu o parodie cu ritm şi rimă, respectând toate „canoanele“ paro -

diei, la poezia „Sfârșit de veac“, de Ion Cănăvoiu (vezi www.uniunea-epigramistilor.ro);
6. Poezie umoristică (se concurează cu 3 creații).
Data limită pentru trimiterea lucrărilor: 9 octombrie 2021.
Lucrările pentru secțiunile: Epigramă, Fabulă, Proză umoristică, Parodie şi Poezie

umoristică vor fi transmise online, până la data de 9 octombrie 2021, pe adresa de email:
cultura@traditiigorj.ro, iar cele pentru secțiunile carte de umor în format clasic, pe adresa:
centrul Județean pentru conservarea și Promovarea culturii Tradiționale Gorj, 210135
Târgu-Jiu, calea Eroilor, nr. 15, județul Gorj, cod poștal: 210135, cu mențiunea ,,Pentru
Festivalul «Ion cănăvoiu»“.

� Festivalul „UMOR LA... GURA HUMORULUI“, ediția a XXXI, 28–30
iulie, 2021

Primăria Gura Humorului, C. J. Suceava, Centrul Cultural Gura Humorului, Centrul
Cultural „Bucovina“, organizează Festivalul Internaţional de Grafică Satirică şi Literatură
Umoristică „UMOR LA... GURA HUMORULUI“, Ediţia a XXXI-a, 2021.

SECȚIUNEA LITERATURĂ UMORISTICĂ: Tema ediţiei: RELAXARE. Epigrame –
5 epigrame (4 la temă şi una liberă, dar care să conţină cuvântul HUMOR) şi/sau Poezie
umoristică – 3 poezii, în sistem motto, inedite. Participanţii trebuie să completeze şi să
expedieze, împreună cu lucrările, formularul de înscriere însoţit de un scurt CV şi o fotografie
personală la dimensiunea minima 6×9 cm (pe hârtie) sau 710×1065 pixeli (în format digital),
până la data de 5 iulie 2021, la adresa de e-mail: literatura@umorlagurahumorului.ro sau
adresa poştală: Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, Piaţa Republicii, nr. 2,
725300 – Gura Humorului, Judeţul Suceava, cu menţiunea: Pentru „Festivalul Umor...
la Gura Humorului“.

Lucrările vor fi scrise în Times New Roman CE, dimensiunea fontului 12, spaţierea
rândurilor 150 %, atât pentru lucrările trimise prin poştă cât și pentru lucrările trimise prin
e-mail.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Robert Galavan – Muzeul Obiceiurilor Populare
din Bucovina, tel.: 0757 485882, e-mail: literatura@umorlagurahumorului.ro sau Prof.
Sever Dumitrache – Casa de Cultură Gura Humorului, tel.: 0723270520 sau Prof.
constantin Moldovan –  tel.0748 551650.

vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwv
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PROIEcT cULTURAL: „EPIGRAMA-i la covasna“.
Tema concursului : „Covasna Balneară“ – 3 (trei) epigrame la temă şi UNA pe temă

liberă la adresa: asociaţia@teculescu.org, în format Word, text Times New Roman de 12.
Mesajul va avea în Subject: „Pentru concurs epigramă“. Epi gramele se scriu una sub alta,
fără centrări, încadrări etc. La sfârşit, autorii se vor semna şi vor indica adresa, nr. de telefon,
e-mail, şi un scurt CV. Termen-limită: 15 iunie 2021.

Pentru detalii şi informaţii, apelaţi: Ioan LUcA: e-mail: ioan_luca60@yahoo.ro;
asociaţia@teculescu.org sau tel: 0744-838641.

� Festival Internaţional de Literatură Umoristică „Alb–Umor“, Alba Iulia, Ediţia
a XII-a 9–11 septembrie 2021.

Organizatori: C.J. Alba, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga“ Alba. Parteneri: U.E.R., Filiala
Alba-Hunedoara a U.S.R., Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia. 

Secţiuni pentru concurs:
1. Secţiunea EPIGRAME:  2 epigrame folosind cuvintele  „subţire“ şi „vaccinare“, inclusiv

derivatele lor. Obligatoriu ambele cuvinte incluse în catrenele trimise la concurs, 4 exemplare
2. Secţiunea PROZă ScURTă UMORISTIcă: Temă impusă; „Eu am mască şi mănuşă,

/ De ce oare stau pe tuşă? “ (max. 2 schiţe, max. 1,5  pag., 1,5 rânduri), 4 exemplare.
3. Secţiunea RONDEL UMORISTIc: Tema impusă: „Discriminare“ – 2 rondeluri la temă,

4 exemplare.
4. Secţiunea SONET UMORISTIc: Tema impusă: „La Dănoaie, la Ciumbrud, / Vinu-i

bun, dar...“, 2 sonete, în 4 exemplare.
5. Secţiunea VOLUM: toate speciile literaturii umoristice, exclusiv antologii, apărute în

perioada iunie 2020 – aprilie 2021. 4 exemplare din fiecare titlu. Pot participa doar volumele de
autor, cărţile trimise făcând obiectul unei expoziţii temporare, organizată de Biblioteca judeţeană
„Lucian Blaga“ Alba, în patrimoniul căreia vor intra toate exemplarele, cu titlu de donaţie. 

6. Secţiunea PARODIE: o parodie (cu ritm şi rimă, respectând toate „canoanele“ parodiei)
la poezia: „Poteca însorită“ scrisă de poeta Sonia Elvireanu (vezi www.uniunea-epigramis -
tilor.ro). Precizare: PE ACEEAȘI PAGINĂ POEZIA CU PARODIA (stânga poezia, dreapta
parodia). Toate creaţiile trimise pentru concurs trebuie să fie inedite, nepublicate şi care nu au
participat la alte concursuri de gen. 

Trimiterile pentru concurs, se fac la adresa: Biblioteca Județeană „Lucian Blaga“ Alba,
str. Trandafirilor, nr. 22, Alba Iulia, jud. Alba, cod 510113, până în data de 30 iulie, data
poştei, cu specificaţia „Pentru Festivalul ALB-UMOR“. Plicul va conţine lucrările în 4 (patru)
exemplare (pentru toate secţiunile de creaţie literară), incluzând un plic sigilat, care va conţine,
la rândul lui, datele de identificare ale concurentul. La secțiunea volum vor fi trimise câte 3 (trei)
exemplare din fiecare titlu trimis. Fiecare lucrare va fi însoţită de  un motto de identificare, motto
ce se va regăsi şi pe plicul sigilat. Creatorii care participă la mai multe secţiuni vor trimite lucrările
separat, pentru fiecare secţiune, cu motto-uri diferite.

Organizatorii asigură masa, cazarea pentru membrii juriului, premianţi şi invitaţi.
Informaţii suplimentare: Dorel Lazăr, e-mail: lazardopress@gmail.com,  tel.: 0723

919237, Roxana Dad, e-mail: bjaroxanadad@yahoo.com , tel.: 0745 171614.

� căTRE TOŢI cREATORII DE MADRIGAL şI POEZIE
Any Drăgoianu şi Gabi Cristinel Roşianu vă invită să participaţi cu un Madrigal (4 versuri)

şi /sau o Poezie, un Eseu la realizarea antologiei dedicată ,,Eroinei de pe Jii“ – Ecaterina
Teodoroiu. Anul acesta se împlinesc 104 ani la moartea eroică, pe câmpul de luptă, a celei
mai neînfricate luptătoare din Oltenia.

Prefaţa va fi semnată de istoricul Bogdan Emanuel Răduţ, postfaţa de dl. colonel Gheorghe
Buşe, iar grafica va fi asigurată de Marian Avramescu.

Termen de trimitere a creaţiilor: 01.07.2021. Textele (cu diacritice) vor fi trimise pe email
la adresa: anydragoianu@yahoo.com.
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Revista EPIGRaMa doreşte să mulţumească partenerilor care au decis să
sprijine activitatea UER şi apariţia revistei:

UPRUC-CTR S.A. FĂGĂRAȘ 

continuă tradiția de peste 40 de ani
în producția unei game largi de

FITINGURI DIN OȚEL şi a
VASELOR SUB PRESIUNE.

Acestea sunt utilizate în instalații și
echipamente din industria chimică
și petrochimică, rafinării, transport
şi distribuţie gaze naturale, rețele de
distribuție apă caldă și rece, indus -
tria alimentară, industria navală.

Industrial MD Trading SRL 
Bucureşti

cu experienţă de 25 de ani în comer -
cializarea ţevilor din oţel, fitinguri,
robinete, distanţiere şi bur du furi de
etanşare, dispozitive pentru probe de
presiune şi obturare tem porară în
vederea intervenţiilor pe conducte,
protecţie anticorozivă a conductelor şi
instalaţiilor, produse de separare
electrică pentru con ducte şi instalaţii
etc. pentru industria de petrol şi gaze,
energetică si navală.

Liliana Neagu
(11.11.1939 – 04.05.2021)

Liliana Neagu (născută TACU)
după decesul tatălui său în 1993, a început să
frecventeze Clubul Umo riştilor „Ion Ionescu
Quintus“ din Ploieşti, scriind atât epigramă,
cât și poezie.

Neputinţă
Multe am adus în viaţă
La un numitor comun,
Însă n-am putut să pun
Doi făţarnici faţă-n faţă.

Gim Laurian
(15 mai 1949 – 18 ianuarie 2021)

Epigramiștii din Cenaclul bucu -
reștean CINCINAT PAVELESCU anunță de -
cesul colegului lor Gim Laurian, răpit prea
devreme de nemilosul COVID. Dumnezeu
să-l odihnească în pace!

aleșii noștri
Aleșii azi în Parlament
Oferă poante ca la carte,
S-o ducem noi cât mai decent
Dar nu acum, ci după moarte!

(Urmare din pag. 23)
pentru că de eliminare nici nu poate fi vorba. În consecinţă, conflictele au fost mutate, transferate
pe planuri artificiale, nonsacrificiale, în competiţii sportive, în arte, în parlamente, în economia
de piaţă, în diplomaţie, în dezbateri, în concursuri şi negocieri de toate felurile, în comic, în umor,
în satiră, în pamflet şi în parodie, unde rivalii nu se mai suprimă fizic, sângeros, ci se înţeleg
reciproc avantajos, pe baza unor principii. Pe lângă îndulcirea conflictelor, umorul vine şi divulgă
vanitatea şi naivitatea conflictelor, luându-le în derâdere. Epigrama, ca formă a umorului, priveşte
nu spre sinele autorului, ci spre societate, ridiculizează, prin poantă, conflictul dintre valori şi
nonvalori, având, pe lângă trăirea estetică, o adevărată valoare educativă. Râsul relativizează
absolutul gravităţii de orice fel, îi pune piedică violenţei şi mustăţi autorităţilor imberbe. Epigrama
este o epopee în rezumat, un roman în rezumat, este gena spirituală care are conflictul în sânge,
în sine. Prin transcenderea gravităţii, alături de alte forme ale umorului, epigrama lasă în urma ei,
ca pe o păpuşă veche, o literatură sentimentaloido-lacrimogenă, care şi-a trăit traiul, şi ne plasează
pe sensul relaxat al bucuriei de a fi.



EPIGRAMA

ISSN 1224-3426 Tipărit sub îngrijirea Tipografiei GRAFICA XX

O „DOMNIŞOaRă“ CaPRICIOaSă

Când cu frig şi când cu soare
Alternează în cadenţă,
Primăvara asta are
Crize de adolescenţă!

Iulian Bostan

VaRă MIORITICă
E vara-n bună rânduială
Prin sorocite târguieli:
La ștranduri mare bălăceală
În Parlament, bălăcăreli.

Dan Căpruciu

ÎN VaCaNță

Un sejur la mare ar fi bun
După ani și ani de oboseală,
Vremurile însă îmi impun
Să păstrez distanța… socială.

Nicolae Căruceru

LITORaL 2021
Va fi pe plajă lumea toată,
Dar or să se mai recunoască,
Nudiștii după cum arată,
În pielea goală și cu mască?!

Grig M. Dobreanu 

VaRa

E anotimpul marilor prefaceri
Și-aleșii noștri tocmai asta fac,
Se pun la cale marile afaceri
Dar procurorii spun... că se prefac.

George Eftimie
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STRaTEGIa GUVERNăRII
Acești ,,eroi“ de prin guvern
Se-agită-n modul cel mai tern,
Căci rațiunea lor e-n stare
(Și vara) tot de hibernare.

Elena Mândru

ESTIVaLă
Câţi bărbaţi nu merg la mare
Când e vremea foarte caldă,
Urmărind pe soţioare
În ce ape se mai scaldă?

Vasile Manole

PROGNOză PENTRU LUNILE
aPRILIE – IUNIE 2021
Trei luni de-acuma înainte,
C-un virus grav, ucigător
Va fi o vreme mai „fierbinte“
Decât în luna lui Cuptor!

Gavril Neciu

ÎNTOaRCEREa
COPIILOR DIN TaBăRă
La-ntrebările subtile
Au răspunsuri pregătite:
Ne-am distrat doar zece zile...
(Nopțile nu-s socotite!).

Mihai Sălcuțan

VaCaNță La MaRE
Eu din vacanță n-o să dau uitării 
Căldura mare de la malul mării,
Bal(c)oanele, bikinii stând să cadă
Și parașutele… pe-autostradă.

Cătălina Orșivschi

SOțI NEOBIșNUIțI
De când se odihnesc la mare, 
Glumesc și râd cât stau la soare, 
Se-mbrățișează, sunt galanți,
De zice lumea că-s amanți… 

Gheorghe Bâlici


