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1. Reproducem ultima parte din articolul d-lui N. Hagiescu, apărut în ziarul 
[...?] din Turnu-Măgurele, despre „Antologia epigramei româneşti”: 
   Autorii relevă între altele duelul epigramic dintre I.L.Caragiale şi Teleor, 
pe care cel dintâi îl învinuise ca s-a inspirat dintr-o epigramă a d-lui 
A.C.Cuza-acuzat şi acesta al rându-i de plagiat: 
   Ca şi Teleor, Toma Florescu a fost pe cât de spiritual pe atât de caustic. 
   De pildă:  
   Statuii lui Eliade aşezată în faţa Universităţii din Bucureşti 
-De ce, bătrâne , de-atâta vreme 
Cu mâna-ntinsă tu stai şi-acum? 
-Cerşesc la lume un dram de minte 
Pentru-nţelepţii de peste drum. 
  Sau: 
Social-democraţilor 
Pe desfrânata burghezie 
E foarte logic, domnii mei, 
C-o defăimaţi în cele rele 
Şi vreţi doar bunurile ei. 
   Lipseşte însă din antologia d-lor Calotescu şi Crevedia următoarea 
epigramă a lui Toma Florescu, care prin jocul de cuvinte, e una din cele mai 
reuşite în acest gen: 
Ca marcă Teleormanul are 
Trei oi smerite, 
Dovadă că-n judeţu-acesta 
Sunt multe vite. 
Privitor la cei trei epigramişti teleormăneni în viaţă despre care se ocupă 
antologia, doi dintrei ei sunt îndeajuns de cunoscuţi, fraţi Sofronei şi Ştefan 
Ivanovici-Terenţiu, primul ofiţer activ, autorul între alte lucrări a unei 
antologii a epigramiştilor noştri (1914) şi a unui volum de epigrame (1917); 
secundul jurist de seamă, decanul baroului Teleorman, al cărui volum de 
epigrame „Boabe de piper” aşteptat cu nerăbdare, abia a ieşit de sub tipar. 



   Redăm după antologie, din Sofronie Ivanovici: 
Unui dentist 
În arta ta, cum operezi 
Nu ai rivalitate; 
Toţi clienţii te admiră 
Cu gurile căscate. 
Unui jobenat 
Jobenul respectabil 
Sub care-ţi stă figura 
E rama care costă 
Mai mult decât pictura. 
   Cel de-al cincilea epigramist teleormănean citat în antologie-şi sperăm că 
numărul lor nu se va opri aici-este d. V. Ionescu-Faur, care a dat până acum 
publicităţii „Glume versificate” şi are gata la manuscris un volum de 
epigrame. 
   Spiritual, nuanţând cu îndemânare pointe-a, d-sa, pe care cititorii noştri      
l-au putut aprecia din colaborarea cu care a onorat „Scânteia”, calcă solid pe 
urmele înaintaşilor săi: 
Unui funcţionar la R.M.S. revoltat că nu-i vine avansarea pe care o aşteaptă 
cam demult 
Te revoltă nedreptatea! 
Ai răbdare, bre, îţi spun: 
Doar n-ai vrea să-ţi dea Regia 
Şi răbdare şi tutun. 
D. ministru Mihalache a luat măsuri pentru stârpirea lăcustelor 
Să le distrugă, foarte just e 
Dar asta-i moft, e marafet; 
Când ţara geme de lăcuste 
Ce-i rod amarnic din buget. 
   O remarcă foarte justă fac autorii în prefaţa de care am vorbit: aceea că din 
punct de vedere al profesiunii, din magistratură şi în genere din ocupaţiunile 
libere s-au ivit oameni care au mânuit cu succes floreta vervei epigramistice 
şi alta tot atât de justă, că această virtute se pare că aparţine, printr-un destin 
ciudat, exclusiv bărbaţilor. 
   Iar după ce ne dă să savurăm catrenele lui Cincinat, Nigrin, Radu Rosetti, 
Rîuleţ, Cridim, I. Gr. Perieţeanu, Ionescu-Quintus, Giordana Vero, Ion 
Pavelescu, F.Lobodă, T. Măinescu. Al. O. Teodoreanu, George Voevidca, 
Aurelian Păunescu, M. Ar. Dan, Popescu-Polyctet, şi pe ale lor proprii, 
termină cu regretul de a nu fi putut descoperi cine este acel C. Virgiliu care a 
scos sub aceeaşi copertă cu Toma Florescu o culegere de epigrame (1911) şi 



cine este autorul epitafului rămas celebru: 
În această groapă,  
Zace un sicriu 
În sicriu un popă 
Şi-n popă rachiu. 
   Dar abuzând de aceste citate, facem interminabil articolul nostru. 
   De aceea oprindu-ne cu părere de rău aici, cel mai bun sfat pe care-l putem 
da iubitorilor de artă pură, istoriografilor literari, şi în genere tuturor celor 
avizi de o lectură superioară şi agreabilă, este să-şi procure această 
interesantă antologie, elegant şi cu gust imprimată de „Cartea Românească”. 
   Muncii, talentului şi strădaniei pe care d-nii A. C. Calotescu-Neicu şi N. 
Crevedia, le-au pus la întocmirea ei, se adaugă în chip fericit, bogata 
contribuţie a d-lui Neagu Rădulescu, care a ilustrat cu rară eleganţă şi 
inspiraţie, această valoroasă, operă cu portretele epigramiştilor. 
 
 
 
 
   


