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„RENAŞTEREA
BUZOIANĂ”, 
înainte şi după...
„Sfârşitul lumii”

A nul acesta soarta almanahului nostru a fost incertă până în ultima clipă.
Din mai multe motive de… portocală verde. Nu am putut să-l mai edităm
pe baza unui proiect bugetar. Am apelat la solidaritatea breslei, colegii

noştri, oameni de cultură cu toţii, şi-au depus acel doi la sută din impozit în con-
tul asociaţiei noastre. Mulţumiri profunde acestora: Tudor Cicu, Viorel Frîncu,
Mircea Costache, Dorin Bocu, Elena Radu, Marcel Isbăşoiu (starterul acestui pro-
gram de voluntariat), Stan Brebenel, Ion Răduş, Stelian Grigore, Valeriu
Bistriceanu, Valere Burlacu, Geo Stroie, Lucian Mănăilescu, Constantin Bucur şi
mulţi alţii. Îmi cer scuze că nu-i pot nominaliza pe toţi aici, în acest spaţiu tipo-
grafic prestabilit. Amfost refuzaţi de un singur coleg, a cărui prezenţă aici, în al-
manah, se datorează răbdării şi toleranţei noastre dintotdeauna. Nu-i mai po-
menesc numele. O altă contribuţie majoră la apariţia acestui almanah o are dl. in-
giner Constantin Toma, patronul firmei Grup Romet Buzău, de fapt, cel mai cu-
noscut industriaş buzoian la nivel (inter) naţional. De la Bucureşti, într-un gest fi-
nanciar emoţionant ni s-a alăturat fiica marelui filolog George Beldescu, domniţa
Andra Beldescu. La un moment dat, o spun cu toată sinceritatea, am avut sen-
zaţia că suntem sinistraţii culturii buzoiene. Datorită „patriarhului” nostru lite-
rar, dl. prof. Stelian Grigore, am adăugat acestui almanah încă vreo câteva zeci de
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pagini consfinţite financiar de Primăria comunei Ţinteşti. Sincere mulţumiri,
domnule primar Aurel Stoica! Tot în cadrul onestităţii nepăguboase, recunosc că
eu am insistat să nu mai edităm acest almanah. Uneori am certitudinea că ne zba-
tem pentru nişte concetăţeni care nu merită asemenea gesturi de protocol cul-
tural. Am primit o singură şi decisivă replică, venită din partea preşedintelui fon-
dator al Asociaţiei Culturale „Renaşterea Buzoiană”, domnul Ovidiu Cameliu
Petrescu: „Atâta timp cât eu voi trăi acest almanah trebuie să apară”. Iată că
există şi chestiuni în care nu mai poţi avea (ne)firescul „drept la replică”. Dl.
Petrescu e un intelectual ceva mai altruist. În plus, în viaţa mea reală şi ceva stro-
pită cu momente de science fiction de calitate, eu nu am avut decât doi
preşedinţi. Pe filozoful, eseistul şi juristul Ovidiu Cameliu Petrescu şi pe regreta-
tul Laurenţiu Ulici, fost conducător al Uniunii Scriitorilor din România. În genere,
textele din acest almanah au fost adunate de mine şi de Viorel Frîncu. Unele au
ajuns direct la arhitectul acestei construcţii, Nistor Tănăsescu. La el va ajunge şi
acest „editorial”, motiv pentru care nu-l pot lăuda pe acest om de o nobleţe
unică, pentru că mi-ar înapoia politicos materialul. Nistore, fratele meu, acceptă
măcar aceste cuvinte! Cine nu se va regăsi în paginile care urmează înseamnă că
nu culege ce a semănat, adică, mai ca pe la Ploieşti spus, nu a trimis texte! Iar cei
care au trimis câte ceva şi nu se vor regăsi aici nu au decât să-mi mulţumească
mie pentru că i-am salvat de a cădea în prăpastia celebrităţii de cartier. Dintre
scriitorii români din străinătate nu a răspuns invitaţiei noastre decât excepţio-
nala poetă şi publicistă Carmen Tania Grigore, din Devon, Anglia. Nu ştim ce se în-
tâmplă cu fostul nostru coleg Liviu Otânceală, din Spania. Noi am făcut tot ce am
putut. S-ar zice că, din clipa asta, exceptând pofta dumneavoastră de cititori ca-
lificaţi, spre onorul nostru, fireşte, nu mai avem decât o mică problemă: Cum
vom reuşi să edităm şi cel de-al „opt-ulea” almanah, cel pe coperta căruia să fie
scris numele şi prenumele anului 2012, anul în care se zice că vine sfârşitul lumii.
Chiar aşa, cu noi, cu dumneavoastră, cu toţi optimiştii acestei zone culturale in-
confundabile, hai să mai tipărim măcar un almanah după „sfârşitul lumii”! Drept
pentru care vă rugăm să lecturaţi inclusiv coperta a III-a a acestei lucrări de su-
flet.    

Marin IFRIM
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IANUARIE _______________________
� 1 ian. 1946 s-a născut la Pleşeşti, Berca, jude-
ţul Buzău, HORIA ŞTEFAN BĂESCU, poet, pro-
zator, animator cultural.
� 2 ian. 1946 s-a născut, la Buzău, MIHAI
SĂLCUŢAN, avocat, epigramist.
� 3 ian. 1856 s-a născut, la Râmnicu Sărat,
TOMA DICESCU (m. 6 dec. 1940, Râmnicu
Sărat), publicist, dramaturg, folclorist.
� 3 ian. 1941 s-a născut la Izvoranu, com. Tisău,
CONSTANTIN MOCANU, prozator, eseist.
� 4 ian. 1961 s-a născut, la Bucov, jud. Prahova,
MIRCEA TĂNASE, jurnalist-militar doctor în is-
torie, scriitor, epigramist, membru al
Cenaclului „Amprenta” Buzău.
� 8 ian. 1891 s-a născut, în Bucureşti, AL. CEZAR
T. STOIKA (m. 1941), poet, traducător, critic li-
terar, fratele mai mare al scriitorului
Constantin T. Stoika.
� 19 ian. 1966 s-a născut, la Buzău, GABRIEL
PENEŞ, poet, prozator, jurnalist.
� 20 ian. 1956 s-a născut, la Comăneşti,
VALERIA MANTA TĂICUŢU, poet, prozator, red.
şef al revistei „Spaţii culturale“ din Râmnicu
Sărat, jud. Buzău.
� 21 ian. 1936 s-a născut, în satul Fulga, în fos-
ta comună Băieşti-Aldeni (azi, Cernăteşti), jud.
Buzău, MIRCEA CHIRIŢĂ, poet şi prozator. 

� 23 ian. 1931 s-a născut, la Craiova, MIRCEA V.
HOMESCU, medic, eseist. Din 1969 este medic
la Râmnicu Sărat.
� 27 ian. 1841 s-a născut, la Lipia, jud. Buzău,
ALEXANDRU CANDIANO-POPESCU (m. 25 iun.
1901, Bucureşti), general, avocat, ziarist, aghio-
tant regal, poet, memorialist.

FEBRUARIE______________________
� 3 febr. 1941 la Buzău, a murit
NICOLAE PANAIT (n. 1 mart. 1917,
Buzău), poet, ziarist, publicist şi dra-
maturg.
� 8 febr. 1951 s-a născut, în com.

Suharău, Botoşani, MIHAI M. MACOVEI, poet,
stabilit în Buzău din anul 1972.
� 18 sept. 1831 a murit, la Craiova,
VASILE CÂRLOVA (n. 4 febr. 1809, la
Buzău [Nişcov, com. Verneşti, după
unii autori]), poet şi ofiţer român.
� 18 febr. 1976 a murit, la Bucureşti,
MIRCEA GRIGORESCU (n. 26 nov. 1908,
Râmnicu Sărat), ziarist, fost secretar general de
redacţie la revista „România literară“.
� 24 febr. 1931 s-a născut, la Homorâciu, jud.
Prahova, LAZĂR BĂCIUCU (m. 21 mart. 2010,
Bucureşti), publicist, ziarist, editor, fost red. şef
al ziarului Viaţa Buzăului.
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MARTIE_________________________
� 2 mart. 1951 s-a născut, în satul Zahareşti,
fosta com. Tega, azi Pănătău, jud. Buzău,
CORNEL DIACONU, prozator.
� 3 mart. 1951 s-a născut, la Buzău, DAN
MANOLESCU, poet, publicist, prozator.
� 8 mart. 1976 s-a născut, la Buzău, ALINA
FLORINA STĂNUŢĂ, jurnalistă-radio.
� 9 mart. 1951 s-a născut, în satul Fundeni-
Zărneşti, com. Zărneşti, jud. Buzău, ŞTEFAN D.
DIMA (- ZĂRNEŞTI), poet.
� 11 mart. 1906 s-a născut, la Buzău, IOAN C.
GEORGESCU (m. 18 aug. 1950, Buzău), poet,
animator cultural, jurnalist.
� 15 mart. 1956 s-a născut, la Lipia, com. Merei,
jud. Buzău, TUDOREL VASILE JIPA, publicist,
epigramist.
� 15 mart 2006 a murit, la Buzău, GHEORGHE
BURGHELEA (n. 12 ian. 1946, Bacău), jurnalist
militar. 
� 15 martie 1831 s-a născut PANTAZI GHICA,
scriitor, politician (m. 1882). A fost prefect de
Buzău, în perioada 28 iulie 1866 – 1 iulie 1867. 

� 19 mart. 1871 s-a născut, la Gura-
Sărăţii, com. Merei, N. GR.
MIHĂESCU-NIGRIM (m. 11 nov.
1951), poet, prozator, dramaturg,
publicist, epigramist.

� 30 mart. 1976 s-a născut, la Buzău, CĂTĂLIN
ADRIAN ŢÂNŢĂREANU, jurnalist. 

APRILIE ________________________
� 3 apr. 1951 s-a născut, la Boldu, jud. Buzău,
GEORGE ANTON, prozator.
� 13 apr. 1941 s-a născut, la Măxineni, jud.
Brăila, PAVEL ISTODE, jurnalist-radio, cores-
pondent pentru judeţul Buzău la Radio
România - Actualităţi.
� 17 apr. 1971 s-a născut, la Buzău, BEATRICE
VERGU [HOMEUCĂ], ziaristă.
� 20 apr. 1976 s-a născut, la Amaru, jud. Buzău,
ADRIAN COJOCARU (m. 22 mart. 1995), poet.
� 26 apr. 1951 s-a născut, la Buzău, CĂLIN
GHEŢU, jurnalist, poet, editor.
� 26 apr. 1961 s-a născut, în comuna Băleşti,

jud. Vrancea, IRIMIA (EMIL) BĂLESCU, proza-
tor, publicist, redactor şef al cotidianului buzo-
ian „Focuri vii“.

� 30 apr. 1946 s-a născut, la
Bucureşti, PASSIONARIA STOICES-
CU, poetă, autoare de cărţi pentru
copii, traducătoare, fostă elevă a
Şcolii Normale Buzău.

MAI ____________________________
� 8 mai 1931 s-a născut, la Tecuci, jud. Galaţi,
HRISTACHE NAUM (m. 11 ian. 1986, Bucureşti),
ziarist sportiv, fost absolvent al Liceului „B. P.
Hasdeu“ din Buzău.
� 15 mai 1876 s-a născut, la  Finţeşti, com.
Năeni, NICOLAE ŢIMIRAŞ (m. 14 dec. 1950), po-
et, prozator, publicist, traducător, istoric lite-
rar.
� 16 mai 1961 s-a născut, în com. Buda, jud.
Buzău, CONSTANTIN MARAFET, poet, proza-
tor şi editor.
� 26 mai 1971 s-a născut, la Râmnicu Sărat, jud.
Buzău, VLAD PUFU, ziarist.
� 28 mai 1951 s-a născut, la Murgeşti, jud.
Buzău, NICUŞOR ALECU-MURGEŞTI, epigra-
mist, membru al Cenaclului „Amprenta“
Buzău.
� 30 mai 1846 a murit, la Buzău, EPISCOPUL
CHESARIE, pe numele de mirean Constantin
Căpăţână (n. 1783, Bucureşti), editor, publicist.

IUNIE ___________________________
� 9 iun. 1946 s-a născut, în com. Bisoca, jud.
Buzău, ION CRĂCIUNICĂ (m. 6 oct. 1981,
Bucureşti), poet, ziarist. 
� 14 iun. 1911 s-a născut, la Buzău, DEM.
ILIESCU (Iliescu Dumitru), avocat, ziarist şi po-
et (m. 2 aug. 1988, Bucureşti).

IULIE ___________________________
� 12 iul. 1971 s-a născut, la Pătârlagele, jud.
Buzău, MARIAN SICARU, poet. 
� 13 iul. 1951 s-a născut, la Nehoiu, jud. Buzău,
PETRE BUCINSCHI, poet, prozator şi eseist.
� 15 iul. 1961 a murit, la Bucureşti, GEORGE GH.
PÂSLARU (n. 30 martie/12 apr. 1913, în com.



Pârscov, jud. Buzău), editor, publicist, ziarist,
scriitor.

� 21 iul. 1986 a murit, la Lausanne,
Elveţia, ION CARAION (pseudonimul
literar al lui Stelian Diaconescu),
scriitor, poet, publicist, (n. 24 mai
1923, în comuna Ruşavăţ – azi

Vipereşti –, satul Pălici, jud. Buzău ).
� 29 iul. 1806 s-a născut, la  Săliştea
Sibiului (jud. Sibiu), DIONISIE
ROMANO (m. 18 ian. 1873), cărturar,
„profesor naţional“, la Seminarul
Teologic „Kesarie Episcopul“ din
Buzău, membru de onoare al Academiei
Române.
� 30 iul. 1981 s-a născut, la Buzău, COSMIN
NICOLAE, poet.

AUGUST ________________________
� 9 aug. 1946 s-a născut, la Scărişoara, com.
Cislău, jud. Buzău, NICOLAE GÂLMEANU, poet,
prozator şi publicist.
� 10 aug. 1906 s-a născut, la Răşcani, com. Şu-
leta, jud. Vaslui, DUMITRU CRĂCIUN, poet, tra-
ducător, profesor (din 1936) la Catedra de lim-
bile latină, greacă şi română de la Liceul
„Regele Ferdinand“ din Râmnicu Sărat („Al.
Vlahuţă“), până în 1970, când se pensionează.
� 18 aug. 1976 a murit, la Buzău, GEORGE
PODGOREANU (n. 18 febr.1904, la Buzău), zia-
rist şi editor al ziarului „Vocea Buzăului“.
� 20 aug. 1876 s-a născut, la Gura Sărăţii, com.
Merei, jud. Buzău, ALEXANDRINA MIHĂESCU
(m. 21 iun. 1899), poetă, sora lui N. Gr.
Mihăescu-Nigrim.
� 27 aug. 1961 s-a născut, la Mărăcineni, jud.
Buzău, GIGI MANOLE, ziarist.

SEPTEMBRIE _____________________
� 14 sept. 1971 s-a născut, în com. Florica, jud.
Buzău, VALENTINA BUCUR, ziaristă.
� 23 sept. 1886 a murit, la Brăila, COSTACHE
CANELLA CIOROGÂRLEANU (n. 1820, la
Buzău), absolvent al cursurilor Şcolii naţionale
din Buzău (1833-1837), întemeietor al publica-
ţia Independenţa română (1870-1886).

OCTOMBRIE _____________________
� 21 oct. 1941 s-a născut, la Buzău,
CORNELIU ŞTEFAN (m. 19 febr.
2003, la Buzău), scriitor şi ziarist, re-
dactor cultural la „Viaţa Buzăului“şi
ulterior director al cotidianului
„Opinia“. 
� 23 oct. 1916 a murit, pe frontul din Carpaţi,
CONSTANTIN T. STOIKA (n. 14 febr. 1892, la
Buzău), poet, traducător, prozator, editor.
� 23 oct. 1956 s-a născut, la Buzău, VASILE
BURCIU, poet.
� 23 oct. 1956 s-a născut, la Buzău, GEORGE
TARARA, eseist, publicist, editor şi membru al
Cenaclului „Viaţa Buzăului“.
� 26 oct. 1951 s-a născut, la Rădăuţi, jud.
Suceava, GEORGE SAVU, poet şi prozator, sta-
bilit în Buzău.

NOIEMBRIE ______________________
� 11 nov. 1951 a murit, la Bucureşti, NICOLAE
MIHĂESCU-NIGRIM (numele la naştere Nicolae
Gr. Mihăescu), poet, prozator, eseist, diplomat
în ştiinţe sociale şi politice. (n. 19 mart. 1871, în
com. Gura Sărăţii, jud. Buzău).
� 11 nov. 1951 s-a născut, în com. Siriu, jud.
Buzău, LUCIAN MĂNĂILESCU, poet, publicist şi
editor. 
� 18 nov. 1976 s-a născut, la Buzău, VERONA
IRIMIA, poetă.
� 23 nov. 1906 s-a născut, la Zărneşti, jud.
Buzău, ŞTEFAN DIMA (m. 2002, Bucureşti), po-
et şi eseist. 
� 26 nov. 1996 a murit, la Nehoiu, jud. Buzău,
Dan Nemeş (n. 1 ian. 1944, Arad), profesor, po-
et, publicist. 

DECEMBRIE _____________________
� 14 dec. 1941 s-a născut, în com. Podgoria,
jud. Buzău, IULIAN NEACŞU, prozator, publi-
cist, traducător.
� 17 dec. 1941 s-a născut, la Râmnicu Sărat,
LIVIU PETRESCU (m. 5 iul. 1999), critic, istoric
literar, eseist.
� 22 dec. 1896 s-a născut, la Buzău,
ALEXANDRU E. AGNESE (m. ?, Bucureşti), zia-
rist, avocat.
� 28 dec. 1991 s-a născut, în Buzău, OANA ŞER-
BAN, poetă. 
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Caligrame

65de ani! Numerologic vorbind – 11! Atâtea caligrame vă dăru-
iesc, în semn de împlinire prin metaforă – scrisă şi desenată.

Doi mari Ioni ai Buzăului mi-au înrâurit strădaniile: Ion Gheorghe
întru Poezie, Ion Caraion întru Caligramă, Proză şi Traduceri.

Copilul care sunt şi am rămas, dar şi Învăţătoarea dăscălită cu
Suflet şi Ştiinţă la Pedagogica aceluiaşi Buzău mi-au „dictat“
Literatura pentru Copii (poezie, proză, teatru, dicţionare).

Le mulţumesc pentru că Sunt, vă mulţumesc pentru că Sunteţi şi
Încă Citiţi şi Publicaţi!

P.S. Caligrama Lunii (caligastra) există şi în manualul de limba ro-
mână pentru clasa a V-a, editura Humanitas Educaţional, Bucureşti,
2007, pag. 66.
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SSunt clipe în viaţa noastră când
înţelegem ce n-am reuşit în ani de
trudă şi căutare. În adâncul fiinţei

noastre pasărea care poate zbura şi cu
un singur fulg, cum spunea atât de fru-
mos Tudor Cicu, ne aduce înapoi în acel
orizont pe care-l căutăm întreaga vi-
aţă. Ce ne aduce înapoi în acel loc, unde
am văzut prima oară lumina, chipul
drag al mamei, al tatălui, al fraţilor, al
vecinilor, acea miraculoasă adunare de
case  cu uliţele mai drepte sau mai în-
tortochiate şi care alcătuiesc orizontul,
edenul de neuitat, satul în care ne-am
născut.

Am participat duminică, 5 septem-
brie 2010, la o zi fastă din viaţa satului
Ţinteşti, „poarta prin care se intră în
Bărăgan“, cum spunea cu adâncă
emoţie Stelian Grigore, amfitrionul
manifestării culturale respective, cu
nebănuite semnificaţii. Ce caută din
nou în satul venirii pe lume un inginer,
Gheorghe Moldoveanu, doctor-artizan

al pâinii, al misteriosului bob de grâu
conţinând glutenul din care se face
„pâinea noastră ce de toate zilele“.

Câteva din gândurile de după şi din
timpul lansării cărţii DOR si DOR voi
scrie aici, să rămână scris faptul că rar
mi-a fost dat să trăiesc în câteva ore un
sentiment acut al încheierii pentru
multă vreme a rătăcirii, care ne în-
soţeşte toată viaţa.

Gheorghe Moldoveanu se întorcea
pentru prima oară din rătăcire înte-
meiat în cuvântul pâine ca hrană, ca
substanţă a sufletului, ca transfigurare
a unor sentimente cărora le-a dat for-
mă de carte.

Citind de câteva ori aceste poeme,
nu voi analiza alcătuirea lor strict liter-
ară, nici nu ar interesa pe nimeni.
Expresia, forma trăirilor unui om întors
din rătăcire spre a se întemeia dă va-
loare inestimabilă acestei cărţi care în-
veşniceşte numele unui sat, numele u-
nor oameni, îmi amintesc de o întâlnire
asemănătoare cu trei ani în urmă în
Cocora mea natală (unde m-am întors
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ŢINTEȘTI, 5 SEPTEMBRIE 2010



u o carte de poezii, LA UMBRA FIRULUI
DE GRÂU, cu prima parte a trilogiei
RATĂCIREA, CASA DIN VIS şi cu o altă
carte pentru copii POEZII DIN COŞUL CU
JUCĂRII).

Am retrăit la Ţinteşti acel senti-
ment unic, credeam eu irepetabil, dar
iată că m-am înşelat. Un coleg de
Şcoală Pedagogică însoţit de un fiu al
satului aduce Ţinteştiul în nemurire şi
neuitare, lăsând moştenire transfigu-
rarea în cuvânt satului care niciodată
nu va pieri şi prinosul său de dragoste
şi recunoştinţă.

Emoţia lecturii acestei cărţi este un
balsam rar, sunt un cititor instruit şi
poate de aceea afirm fără rezerve că
sunt cărţi de poezii mult mai bine
scrise, cu idei sofisticate şi ascunse în
cuvinte. Aici o singură temă şi o sin-

gură idee îţi modifică de la primul până
la ultimul cuvânt scris starea de spirit.
Rezultatul lecturii este întoarcerea din
propria rătăcire care te determină să
scrii: 

„Neobosit eu voi întoarce
Din nesfârşite zări cuvântul scris
O floare-n poarta casei voastre
Crescută-n cer cu rădăcinile în vis.
M-am întrebat chiar dacă am visat

că sunt la Ţinteşti, sau chiar am fost.
Auzind vorbitorii, absolut toţi emo-
ţionaţi, un primar cu lacrimi în ochi, o
doamnă, medic veterinar, care a trăit şi
care a muncit aici o viaţă vorbind cu
mici pauze, determinate de emoţia
care bloca respiraţia, un profesor cân-
tând versuri din această carte, o ima-
gine dintr-un film care a ţinut câteva
clipe. M-am întors cu acest prilej nu nu-
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mai în propria poveste, în Cocora mea
dragă cu corcoduşii în floare, ci şi  în
povestea poezii noastre naţionale în
care o strofă ca acesta are loc în orice
ANTOLOGIIE A POEZIEI SATULUI
ROMÂNESC.

„Sunt corcoduşii plini de floare
Albind întregul Bucureşti
Iar gândul meu hălăduieşte
Spre corcoduşii din …Ţinteşti”
Este aici atâta expresie lirică expri-

mată simplu, este un sentiment care te
răpeşte din omeneasca rătăcire şi te în-
temeiază în cuvânt! În pericopa
evanghelică citită în aceeaşi zi la Sf.
Liturghie în biserici, ca o coincidenţă
providenţială auzeam: „Să-ţi iubeşti
aproapele ca pe tine însuţi!“ La Ţin-
teşti vedeam rezultatul unei iubiri de o
viaţă a profesorului Grigore Stelian
faţă de aproapele, o binecuvântare

primită de un dascăl, înfăptuind într-un
sat de la porţile Bărăganului opera
vieţii sale, sădirea luminii şi a credinţei
în elevii şi consătenii săi.

Şi iată limpezimea şi acurateţea
unui sentiment exprimat de D-l
Gheorghe Moldoveanu:

„Rostesc dorurile mele 
Azi , în pragul bătrâneţii,
Care, deşi mărunţele
Dau, oricum culoarea vieţii“.
Culoare dragostei de sat, de

locurile copilăriei s-au desfăşurat ieri
într-o atmosferă de caldă omenie pe
cerul satului Ţinteşti, într-o frumoasă
zi de septembrie.

Am fost fericit să mă aflu şi eu
printre cei care au văzut cu proprii ochi
misteriosul sens al întoarcerii  din
omeneştile rătăciri.

�
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Cântul IX 
mai mori şi tu dacă eu mor

mai strânge marmură sub tine
nu fierbe sânge de actor 

în eprubete bizantine
şi-a ta e ţara şi cuvântul

tot neamul meu e-n cimitir
pe toţi i-a cumpărat pământul

la târgul negru din Izmir
n-am timp să pun o lumânare

la crucea lor de lemn amar
pe care-o rupe vântu-mi pare

că eu sunt vântul şi tresar
mai mori şi tu când bate vântul
sau măcar taci în preajma mea
e-atât de-ncăpător pământul
dar semne am că nu mă vrea

mă caută un cal prin lume
copitele i s-or fi smult

dac-aţi prins voi un cal în spume
să nu mi-l călăriţi prea mult

de-aş fi mai mort decât mai viu
îmi voi da sufletul călare
aşa cum asfinţind târziu

prin mine neamul meu răsare

Cântul XXII
uşor cu pianul melinte uşor 

că fluer de-ţi surp hardughia
pe câmp ia te uită luceferii mor
şi noi n-am strâns încă dughia
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ia vezi tu de cal poate-l roade zăbala
ca luna e soarele un astru formal
ce mult e de când şi pe tine obiala

te-a ros în primul al doilea război mondial
prin piele ne ies statuete de ceară
şi nu-s nici arşice şi nici lumânări

mă doare de tine pe mine mă doare
dar nu pot să merg pe mai multe cărări

ajunge o cobră şi-o zebră şi chiar te întreb
n-ai pus tu prea mulţi ochelari gloabei sfinte

că prea dă cu oiştea în gardul efeb
şi e chiar pian gardul lumii melinte

Cântul XXIV
o ţară dulce ţară din zilele de azi

n-am loc să intru-n mare n-am timp 
să plâng sub brazi

mă sună buciumaşii să te iubesc pe faţă
am avantajul dulce de-a fi încă în viaţă

când morţii mei vacanţa-şi fac în mausolee
şi mă privesc cu silă de parc-aş fi femee

sunt prea puţin la umăr şi-un singur 
cap mi-atârnă

pe funia de aer a trupului la urmă
nu va mai râde nimeni un foc de aripi rece

va inunda fanfara de stele alabastre
eroi ne vom întoarce la voi oile noastre

asemeni unei inimi pământul nu-i puţin
când arde în icoana de grâu din care vin

şi voi veni aevea ca pâinea să se taie
pe masa ta suavă din grava ta odaie
în care se încape tot cerul de cenuşă

mereu eu îţi voi bate cu sângele la uşă
să nu mă plângi nu-i nimeni pe sufletele noastre

părelnicele stele sunt oi oi alabastre

Cântul XXVI
ţara asta nu e schweitzer şi nici stână fără câini
dacă dai în ea cu noaptea la lumină ies români

ies luceferii de ziuă cu făclii de sânge sfânt
ca să nu le calce nimeni de cu seară pe pământ

fruntea noastră ară cerul ca un plug din 
lemn de fag

şi pe dealul veşniciei boii noştri ceru-l trag
noi suntem leagănul lumii noi sămânţa de poeţi
care nu-i de mântuială dacă vreţi dacă nu vreţi
trup avem suflet avem trup şi suflet noi suntem
nimeni să nu-şi taie capul să ne ţină la cherem
pare nimeni dar nu-i nimeni e ceva de capul lui

nici n-ai crede că sub haine e chiar pielea omului
şi sub piele o sub piele e istorie e lege

ochii văd inima cere nu ne putem înţelege
numai ţara ne mângâie numai leagănul de sânge
maica noastră România care râde şi când plânge
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Cântul XXXI
bag de seamă că există cineva de celofan

fiindc-a mai trecut o clipă un mileniu sau un an
puşculiţa mea de zile se goleşte fără greş

şi se pare că-mi voi face în final cadou un leş
ce crevete de cravată să-mi aleg pentru acest

delicat moment în care mă voi dispensa de lest
ce ciorapi să-mi pun anume lână fină 

sau bumbac
şi în ultima secvenţă să vorbesc sau să nu tac
la ghişeul nemuririi iar lipseşte funcţionara

nu mă mir că nu dispare de pe piaţa lumii ceara
ci mă mir cu ochii-mi negri fanfaroni şi inocenţi

că în faţa morţii zilnic se prezintă alţi clienţi
ordine desăvârşită face moartea pe pământ

ordine mai fac şi regii şi reginele ce sunt
unul peste altul straturi de discipoli penitenţi

ordine fac toţi soldaţii morţii vii sau
transcendenţi

mie nu îmi place frica bestia intempestivă
inima i se aşează totdeauna împotrivă

inima cu munţi şi ape inima cu scorburi dulci
nici nu ştii că pe-o ureche-n inimă poţi să te culci

e-o prostie să-mi vreau moartea mi-e 
total indiferentă

moartea e ca o mătuşă care ţi-a lăsat o rentă

şi mătuşa noastră are principii satisfăcătoare
clopotele ni le tragem pentru ce-n colaborare

eu nu fac comerţ cu mine ce să cumpăr
ce să vând

într-o zi buna mătuşă îmi va face-un 
semn în gând

tu de acolo gură mare ai vorbit destul în front
ia-ţi luceafărul şi du-te nu-mi mai ţine mie cont
să închidem prăvălia nimeni nu-i nevinovatul
vreau să aflu ce cravată să-şi aleagă cruciatul

Cântul XL
hai să ne pârâm lui Dumnezeu
ne-am mâncat condiţia umană

nu mai merge nici măcar ce-a mers mereu
tot ce-a fost rotund e numai rană
am venit şi am văzut şi e cam zob
când iubeşti eşti alungat cu biciul

nu putem trăi aici pe glob
fiindcă ne mănâncă licuriciul

18 Almanah 2011



Un scriitor, Ion Băieşu, şi doi
mari actori de comedie –
Coca Andronescu şi

Octavian Cotescu – au reuşit, în în-
tunecaţii ani ’80 ai veacului trecut să
strângă în jurul micilor ecrane din
Roamânia mii, poate chiar sute de
mii de telespectatori. Primul, scri-
itorul, dăduse la iveală o poveste pe
cât de veselă tot pe atât de amară în
fondul ei, iar ceilalţi doi reuşiseră să
dea viaţă unor personaje pe cât de
comice tot pe atât de reale –
prezente, prin multiplicare, peste tot
în ţară: Tanţa şi Costel.

Nu mă voi opri asupra celor doi
actori (care, din păcate ne-au păra-
sit, ducându-se, probabil, într-o altă
lume spre a-i face să zâmbească şi pe
cei de acolo), emiţând, eventual,
păreri şi impresii despre virtuţile lor
artistice, ci asupra scriitorului, trecut
şi el în lumea drepţilor la o vârstă la
care ne-ar mai fi putut oferi multe

prilejuri de a ne reaminti că poporul
român este înzestrat, printre multe
altele, cu ironie şi umor.

Nu era deloc greu să-ţi explici,
prin aceiaşi ani `80, care era secretul
succesului lui Ion Băieşu: întâi, cum
era şi firesc, harulcu care scriitorul a
fost înzestrat de Dumnezeu, apoi
„tematice”, de o stringentăactuali-
tate, inspirată de o realitate imedi-
ată, ignorând în aproape în totalitate
ficţiunea, imaginarul. Şi cum să nu
„prizeze” cititorul la o astefel de lit-
eratură? Şi cum să nu fie ea gustată
chiar şi de cei mai acri critici literari? 

Viaţa de dinainte de ’89 era cum
era (întunecată, lipsită de optimism,
cu un orizont fatalmente îngust), iar
literatura lui Ion Băieşu le oferea oa-
menilor un refugiu (chiar şi aşa, nu-
mai de o clipă!) necesar şi bine ven-
it întotdeauna şi în tot locul. Cărţile
lui se vindeau pe sub mână, piesele i
se jucau cu casele închise şi cred că

19RenaŞterea buzoiană

Florentin POPESCU

II OO NN   BB ĂĂ II EE ŞŞ UU
sau recursul la umor



aproape nu era casă ori familie în
care textele lui să nu fie apreciate.

În 1996, când Ion Băieşu înce-
pea să împartăşească aceeaşi soartă
cu mulţi alţi mari scriitori ai noştri
(Zaharia Stancu, Geo Bogza, G.
Călinescu ş.a.), am purces la ed-
itarea acestui scriitor în populara
colecţie „Biblioteca pentru toţi”
(din nefericire eclipsată până
aproape de dispariţie în deceniile
post-decembriste) şi, preluând un
manuscris pe care însuşi autorul îl
depusese înainte la Editura Minerva,
am alcătuit o culegere de nuvele şi
povestiri cu titlul simbolic Ţara lui
Papură-Vodă, generic împrumutat
de la unul dintre cele mai semnifica-
tive texte ale prozatorului. Şi ca o
concluzie în ce-l privea, pe coperta
volumului notam: „Rămâ-nem fermi
în convingerea că peste volumul
Sufereau împreună, peste romanul
Balanţa şi peste zece-cinsprezece
schiţe umoristice (...) ca şi peste două-
trei piese de teatru nu se va putea trece
uşor în viitor, oricât de «dure» şi de
nepărtinitoare ar fi principiile şi  ver-
dictele istoriei literare. Oricare va fi
realitatea de mâine, o certitudine se
distinge de pe acum la orizontul pos-
terităţii lui Ion Băieşu: acest scriitor
are o personalitate distinctă şi incon-
fundabilă, iar opera lui oferă suficinte

temeiuri pentru a-şi justifica prezenţa
în patrimoniul valorilor literare
perene”.

Pe Ion Băieşu l-am cunoscut mai
întâi din spusele altora din cenaclul
literar „Alexandru Sahia“ din Buzău,
unde exista, aş zice, un adevărat cult
pentru el, întrucât pornise pe val-
urile literaturii din mijlocul acestei
adunări de visători. Însă cu adevărat,
faţă la faţă cum s-ar zice, mi-a fost
dat să-l cunosc pe Ion Băieşu prin
anii ’66-67 în redacţia revistei
Amfiteatru, unde fusese numit
redactor şef şi unde a reuşit, alături
de Fănuş Neagu să construiască una
din cele mai rafinate, deschise şi
citite publicaţii studenţeşti din
România. Într-o mai veche carte
(Un mesteacăn rătăcit în câmpie,
2007) am evocat pe larg atmosfera
de emulaţie şi de fină spiritualitate
care domnea în redacţia de acolo,
unde se realizase o adevărată
pepinieră a talentelor scriitoriceşti.
Cei care erau chemaţi să dea un nou
suflu şi o nouă orientare literaturii au
găsit la amfiteatru cel mai potrivit
loc pentru a-şi putea pune în valoare
potenţele creatoare şi talentul cu
care s-au născut.Asta nu era, desigur,
pe placul puterii şi de aceea, după
numai câţiva ani, revista a fost pur şi
simplu strangulată (ideologic, se
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înţelege), iar redactorul ei şef desti-
tuit.”...cei trei ani trăiţi în cele trei
încăperi ale amfiteatrului - avea să-i
mărturisească el lui Adrian Păunescu
într-un interviu dat la doar câteva
zile după ce a fost debarcat – au fost
în viaţa mea cei mai plini, cei mai
încărcaţi de literatură şi de omenie.
Am învăţat aici cu uimire, de la acei
scriitori începători, de la 18 la 20 ani,
mai multă demnitate curaj şi
dragoste de libertate, decât dacă aş fi
fost la ucenicie la cei mai mari filo-
zofi şi moralişti ai lumii. De necrezut
câte valori se află la rândul acestei
foarte tinere generaţii de studenţi,
printre care cei care vorbesc la 19 ani
patru limbi străine şi dispun de o cul-
tură solidă nu sunt o excepţie.

Eposodul Amfiteatru a fost,
aşadar, de o importanţă capitală pen-
tru Ion Băieşu. Îmi amintesc cu câtă
seriozitate primea – şi mai les citea !
– textele tinerilor, consiliindu-i în-
deaproape, sugerându-le eventuale
intervenţii în creaţiile lor şi, în final –
un final aşteptat de acei începători.
le publica în paginile revistei. Pentru
cine are curiozitatea să caute într-o
bibliotecă colecţia publicaţiei din
acei ani va fi de-a dreptul reconfort-
amt să afle semnăturile mai tuturor
celor pe care istoria literară îi va
aronda mai târziu aşa-zisei

„Generaţii `70”, de la Adrian
Păunescu şi Nichita Stănescu până la
Gheorghe Pituţ, Daniel Turcea,
Virgil Mazilescu şi mulţi alţii.

Cu Ion Băieşu aveam, însă, să mă
întâlnesc nu numai în redacţia revis-
tei Amfiteatru , ci şi în alte împre-
jurări. De câteva ori ne-am aflat
amândoi în câteva „echipe” de scri-
itori participante la şezători şi seri
literare în ţară. Bunăoară, păstrez şi
azi o fotografie în care am fost imor-
talizaţi pe peliculă la Buzău, alături
de Ion Gheorghe şi A.I.Zăinescu, cu
ocazia unei astfel manifestări.
Sciitorul nu era, cum s-ar putea
crede, un guraliv, un risipitor de
vorbe, îi plăcea să dialogheze mai
mult cu prietenii apropiaţi, între care
Fănuş Neagu ocupa primul loc, cu
noi, ceilalţi discutând doar strictul
necesar, fără a lăsa, totuşi, impresia
c-ar fi zgârcit la vorbă.

În ce mă priveşte, de câte ori
aveam prilejul să rămânem în
doi, se interesa de Buzău şi bu-

zoieni, ştiindu-mă nu numai de pe
aceleaşi meleaguri cu el, ci ca pe un-
ul care ajungea mai des decât el prin
ţinuturile natale. În două rânduri
(prin 1967 – 68, când încă mai era
redactor şef la Anfiteatru şi mai târz-
iu, prin 1981, când a tipărit la
Editura Sport-Turism volumul
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Umorul la domiciliu i-am solicitat
câte un interviu şi a acceptat cu bu-
curie. Primul dintre ele l-am publicat
într-un supliment al Vieţii Buzăului,
iar pe cel de al doilea l-am difuzat la
postul central de Radio. Păcat că n-
am pastrat nici publicaţia cu pricina
şi nici banda magnetică...

Înzestrat cu umor pînă la
Dumnezeu, Ion Băieşu avea rara ca-
pacitate de a descoperi aspectele
comice ale vieţii pretutindeni, până
şi în propria-i biografie. Scenele în
care povesteşte cum a decurs exam-
enul lui de admitere la Şcoala de
Literatură, parcă desprinsă dintr-o
pagină de Caragiale, este antologică.
Proba scrisă având ca temă „Prima
dvs. întâlnire cu ostaşul sovietic” îi
prilejuieşte comiterea unui fals liter-
ar în termenii şi canoanele epocii:
„Cum satul meu era inaccesibil
oricăror vehicule, atât trupele ger-
mane, cât şi cele sovietice îl ocoliseră
cu prudenţă. Asta nu m-a împiedicat
să compun pe loc un poem de
douăzeci şi cinci de strofe cu rimă
îmbrăţişată, în care povesteam cum
m-au purtat în cârcă circa doi kilo-
metri ostaşul Vania, cum m-am jucat
cu puşca lui mitralieră, cum am
călărit o catiuşă şi cum m-a pupat el
în creştetul capului, în timp ce
părinţii plângeau de duioşie”. Cât

priveşte proba orală, în faţa unei
comisii formată din Mihai Beniuc,
Eugen Jebeleanu, Veronica
Porumbacu şi Mihu Dragomir, vi-
itorul scriitor este examinat cam aşa:
„Ce poeţi îţi plac cel mai mult?“ m-a
întrebat „toboşarul vremurilor noi”.
„Toţi”, am răspuns eu plin de entuzi-
asm, „Dar Mihu Dragomir îţi place?“
m-a întrebat chiar Mihu Dragomir,
pe care nu-l recunoscusem, din pă-
cate. „Încă nu l-am citit, dar, după ce-
l voi citi o să-mi placă precis”.

Cinstind memoria lui Ion
Băieşu, buzoienii lui au iniţi-
at, în 1995, un festival de

teatru scurt, care poartă numele scri-
itorului, cu o participare naţională şi
cu desfăşurare anuală. Aud, însă, că,
din păcate, această manifestare a su-
combat din lipsă de sprijin material.
Şi e păcat că s-a întâmplat aşa.
Degringolada socială, brambureala,
convulsiile politice, în fine toate
„tarele” existente azi în România i-ar
fi oferit lui Ion Băieşu un inepuizabil
izvor de inspiraţie. Cum însă
moartea şi piesele de teatru pe care
ni le-a lăsat, fiindcă – trebuie s-o re-
cunoaştem! – românii anului 2010
şi-au cam pierdut această rară şi atât
de necesară virtute – umorul...

4 Brumărel, 2010 
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Am învăţat truda, 
mâhnirea, iubirea...

„Caută un anume subiect, dacă nu mai
vrei să scrii eseu!“ – vocea  aceea lăuntrică
nu era a mea, acel Cineva îmi aprinsese
plafoniera  în Noaptea  angoasei  de de-
mult, tot El îmi vorbise  acum, eram si-
gură, precum vin zorii  vestitori de noi in-
certitudini – tristeţi, bucurii... Era verita-
bila realitate, demolând straniul, mă tre-
zea către urâtul-angoasă al zilei. Mă tre-
zea din viaţa fără de moarte, îmi amintea
cuvintele Cuvântului: „Ajunge zilei  răuta-
tea  ei!“ – ştiam , vezi bine: va fi, cu certi-
tudine o „răutate“ a zilei. Dar asta mă mo-
biliza. Iisus îndemna mereu: „ridică-te!...
umblă!... îndrăzniţi, Eu am cucerit lumea“. 

L-am căutat, acel „subiect“,
fremătând, privind, ascultând, – nu cu
răbdare  creştinească! Cu angoasă şi dezi-
luzii  – uneori, în cei mai  apropiaţi! – cu
patimi  înfrânate, iertate de domnul – Cel
mult iertător. 

În timp, am învăţat truda, mâhnirea,
iubirea. Voi şti să iubesc omenirea  în-
treagă, cu ploile-potop, agoniseli ome-
neşti  plutind pe învâltorate ape. Cu privi-

re spre Cer neblestemându-i pe jefuitorii
de trudă  sărmană. 

„Fiecare lucru are un timp al său“ mi-a
şoptit vechitestamentarul înţelept. Dar
lumea mea e prea săracă în înţelepciune
– deşi, are minţi inteligente... Nu iubeşte
smerenia, a adoptat  trufia  vicleană, a ui-
tat lumina  unui zâmbet, sau – l-a meta-
morfozat în  mlaştină. 

Nu am ceva al meu, în lumea aceasta,
toate  îmi sunt dăruite de Sus,  la timpul
rânduit, aşteptând, trudind, ne-oftând,
ne-plângând...

Încerc să spun omului un cuvânt bun,
ştiu că acel cuvânt îl face bun şi pe cel rău.
Mă străduiesc  „să fac mereu ceva bun,
pentru ca diavolul să mă găsească ocu-
pată“! M-au  învăţat acestea toate, marii
sfinţi ai Domnului, cei vechi dar şi cei mai
noi – cine spune că n-am  mai avea sfinţi
printre  noi? .... E adevărat „foşneau
pădurile de sfinţi“ în timpuri  străvechi,
dar îi mai aflăm şi azi ici-colo...

Sunt un amalgam al trecutului, al fa-
miliei  mele – tot  astfel  şi omenirea...
Dar nu-l voi uita pe Noica, tatăl – ca şi pe
monahul  Rafail: cultură şi iubire de
Dumnezeu. Împreună, acestea ne fac li-
beri, ne amintesc de reperul divin, de „fer-
iciri“. Cămările noastre sunt pline, dar noi
batem, cerşind, la uşi străine. 
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Întinat-au 
Legământul Lui

– Îmi este  dor nesfârşit de munte, de
pustie !!... 

– Muntele, da! De ce pustiul ?!
–  M-aş  îndepărta  „fugind”...
– Numai David, marele prooroc era atât

de urgisit... avea mulţi  duşmani , era rege! 
– Nu uita că sufletul omului este o for-

mulă tainică, ce dă forţă  individuală  şi per-
sonală  fiinţei!

– Aşa este! 
– „De  m-ar fi ocărât  vrăjmaşul , aş fi

răbdat”, dar  eu  n-am  considerat-o  pe
această femeie  de „vrăjmaş“!

–  Tu ai  un altfel  de suflet! Dar...  nu-i
pune sufletului tău poveri atât de mari !
„Lasă-i  în plata  Domnului!”  pe cei care te
supără!...

– Nu  am iubit  nicicând  pe cel  care
strigă , pe cel vulgar...  El nu  poate asculta
pe Domnul, chiar dacă  merge la biserică,
uneori! 

– Asemenea oameni sunt demonici! Se
aud numai pe ei  înşişi, îi ascultă  numai  pe
cei care  îi laudă!

–  „Primeşte , mai bine  pe cel care  te
batjocoreşte , decât  pe cel  care te laudă –
acesta este una cu cel care blestemă” spune
Ioan  Carpatinul. 

– Îţi  voi cita şi eu o veche înţelepciune:
„Trei sunt lucrurile în jurul cărora se învâr-
teşte tot ce-i lumesc: mâncarea, avuţia şi
slava” – Sfântul  Maxim  Mărturisitorul.

–  „Ad Tuum, Domine, tribunal  appelo”...
Numai în cer este nădejdea omului! Fără
Dumnezeu ne privim în oglinzi deformante.
Şi nu mai  putem urca  treptele Luminii.
Sufletul vede prin spirit, aşa cum  trupul  ve-
de cu ochiul. Deci, evaluează-ţi spiritul, cu-
noaşterea – ca să ai şi suflet adevărat, divin!
Domnul  asta  şi vrea  de la om: autocu-
noaştere, desăvârşire, spirit înalt! „Nu te vei
învrednici de dragostea lui Dumnezeu, fără
cunoştinţă, nici de cunoştinţă fără credinţă!”.
Numai aspirând să devii o veritabilă cariatidă
spirituală, poţi să-L vezi pe Domnul Hristos!
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Opreafrumoasă carte, cum nu
prea des se mai scrie azi, am
primit din Anglia, de la poeta

de origine română, CARMEN TANIA
GRIGORE, cîştigătoarea locului trei a
concursului internaţional de poezie
pentru românii din întreaga lume,
„Starpress 2010“. „Paşi spre comoara
din suflet“ – dialog cu fiica marelui fi-
lozof Constantin Noica, doamna
Alexandra Noica Wilson – este o carte
document, scrisă în preajma şi cu pre-
ţioasa contribuţie a fiicei marelui gîn-
ditor român, apropiată autoarei, am-
bele locuind în Anglia, la Devon.
Volumul apare în cadrul proiectului
„Scriitori buzoieni pentru literatura ro-
mână”, sub egida Asociaţiei Culturale
„Renaşterea Buzoiană”. Ediţia este
îngrijită de Marin Ifrim şi Nistor
Tănăsescu, iar coperta prezintă foto-
grafii inedite  cu marele gînditor
Constantin Noica, Alexandra Noica şi
nepotul Brian, Edinburg, 1983. Colegă

de cenaclu cu distinsul scriitor şi jur-
nalist Marin Ifrim, corespondentul re-
vistei Agero, poeta Tania Grigore
scrie de la vârsta de 12 ani, dar a de-
butat în presa culturală mai tîrziu, cu
recomandări şi referinţe favorabile
din partea istoricului Alex. Oproescu
şi a scriitorului George Băiculescu.
Afirmam că este o carte document,
pentru că prin redarea firului de viaţă
al fiicei, Alexandra Noica, indirect şi
meritat se realizează o evocare a at-
mosferei din familia filosofului Noica,
cît şi a unor detalii, părţi de istorie ne-
ştiute pînă astăzi. Sub forma unui
continuu dialog sau a unor relatări in-
dependente se derulează amintirile
distinsei Alexandra Noica, însemnate
din perspectiva unor vederi preţioase
asupra vieţii tatălui. Detaliile istorice
din aria unghiului biografic, segmen-
tele de timp şi de viaţă, mai puţin cu-
noscute despre familia Noica, consti-
tuie fără îndoială documente utile
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pentru cercetătorii care manifestă
preocupare pentru marele gînditor
român. Demersul autoarei se dove-
deşte important şi util, Carmen Tania
Grigore este pur şi simplu un scriitor
bun şi talentat, atît  în poezie, dacă ne
gîndim la foarte acroşanta carte de de
debut, „Pulsul ţărânei”, cît şi în eseu
şi în jurnalism. Scriitoarea ne aduce un
argument în plus, convingător, că vo-
lumul „Paşi spre comoara din suflet”
poate intra pe poarta literaturii ca
atare. Numele Alexandrei Noica în-
seamnă vizibilitatea care trezeşte in-
teresul cititorului, iar autoarea cărţii
va reuşi să se impună în ochii publicu-
lui şi de această dată.

Provenind dintr-o familie cu rădă-
cini nobile, doamna Wilson-Noica ne
transbordează în timp, pe redutele is-
toriei, cu modestia şi demnitatea
aceea care te aşează la distanţă de tu-
multul inutil, intrînd pe rînd, cu natu-
raleţe, în toate rolurile, reuşind, într-o
bună măsura un survol elegant deasu-
pra panoramei extraordinare a vre-
murilor trecute. Cînd duci la bun sfî-
rșit o asemenea  dificilă întreprindere,
îţi vine, mai degrabă, să vorbești des-
pre o forţă interioară neobișnuită. Că
autoarea a îndrăznit acest demers es-
te un fapt  meritoriu. Că l-a finalizat la
editura LORILAV, ţine de un fel de mi-
racol, de care foarte puţini autori s-au
mai bucurat, publicarea volumului fi-
ind nu doar un experiment însemnat,
ci şi onorant pentru poeta şi publicis-
ta Carmen Tania Grigore, dar în mod

cu totul special pentru istoria literatu-
rii noastre. Dialogul poetei Carmen
Tania Grigore cu doamna Alexandra
Noica săvîrşeşte o scoatere la lumină
din arhivelor sufleteşti personale a
unei zone mai puţin cunoscute – isto-
risiri care contribuie la o altfel de cu-
noaşterea a adevărului biografic, des-
pre care nu au scris cronicarii vremii.
Filele memoriei redau documentat şi
documentar părţi importante din via-
ţa familiei filosofului, acele momente
scufundate sau, mai degrabă, îngro-
pate în uitare de către societate cul-
turală, uitarea aceea premeditată a
regimului trecut şi vehement inchizi-
torială de după evenimentele din
1989. „Paşi spre comoara din suflet”,
spre ceea ce a fost şi trebuie să rămâ-
nă pe mai departe viu şi adevărat în
viitorul care doreşte să modifice isto-
ria, este una din albiile unui rîu curat,
care trebuie să ţină prinse între ma-
luri, în timp, rădăcinile nobile ale filo-
sofului în  rădăcinile neamului.
Volumul pune în faţa cititorului daruri,
haruri, dar şi fascinantul şi sensibilul
tărîm sufletesc al autoarei şi al doam-
nei Alexandra Noica, ce ne fac pe de-
plin conştienţi de o anume măreţie lu-
mească, ne copleşesc cu trăiri profun-
de şi demne, ne împovărează frumos
cu toată greutatea adevărului istoric,
cu toate bătăliile nedrepte care au in-
corporat familia marelui gînditor ro-
man Constantin Noica, cel ce nu tre-
buie uitat în pagini de carte; ci se cu-
vinte a fi readus, mereu şi mereu, în
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memoria colectivă. Volumul
are un caracter de necesita-
te,  cu atît mai mult cu cît
problemele filosofice intră
mai mult în sfera de preocu-
pare a tuturor, ceea ce nu
se întîmplă şi cu alte ştiinţe.
Parafrazînd pe autoare,
aceeaşi binecuvîntare
aveam să  descopăr în car-
te, la fel ca cea descoperită
în familia filosofului prin re-
latările fiicei, dar şi prin cele
ale scriitoarei, ambele gu-
vernate de legea iubirii creş-
tine, pentru că, afirma
Constantin Noica, „toţi sun-
tem creştini şi avem privile-
giul acesta, de a ne aşeza ca
oameni şi ca spirite în faţa
Adevărului şi a lui
Dumnezeu”.

Tot în numele adevăru-
lui un reputat intelectual ro-
mân, Judecătorul Marius
Andreescu, relatează des-
pre Constantin  Noica, într-
un interviu pe care mi l-a acordat re-
cent:

Maria-Diana Popescu: D-le judecă-
tor, necesitatea primei întrebări rezidă
din proba unei realităţi personale. Ştiu
că l-aţi cunoscut pe Constantin Noica.
Vă rog, câteva consideraţii asupra în-
tâlnirii cu marele gânditor român. 

Judecătorul Marius ANDREESCU:
Am avut privilegiul studiilor de înce-
put, în domeniul dreptului şi al filozo-

fiei, la Sibiu. Am cunoscut la şcoala si-
biană (pentru că se poate vorbi de o
şcoală spirituală sibiană, o şcoală cultu-
rală) oameni de mare valoare precum
D. D. Roşca, Constantin Noica, de care
aţi amintit. Întâlnirea cu marele gândi-
tor român a fost mijlocită de cercul de
filozofie, care funcţiona pe atunci la
Sibiu, şi care grupa studenţi din diferi-
te domenii de pregătire, specialişti,
profesori. Stabilit la Păltiniş,
Constantin Noica avea o serie de pro-
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iecte, printre care şi publicarea caiete-
lor marelui Eminescu, crearea unui co-
lectiv de acţiune, „oameni antrenaţi”,
cum spunea Noica, în domeniul spiritu-
lui, care să creeze performanţe în do-
meniile lor de activitate. Am avut mul-
te întâlniri cu marele filosof, am ascul-
tat cu mult interes prelegerile sale şi,
dincolo de aspectul tehnic al probleme-
lor, evident Noica era extrem de rigu-
ros în ceea ce priveşte conceptele, ca-
tegoriile şi tehnica filosofică. Pentru el
filosofia nu era o manifestare de salon,
ci o ramură ştiinţifică foarte importan-
tă. Era o modalitate de gândire, o mo-
dalitate de a fi, şi ca urmare, nu era o
simplă retorică în gândirea lui. Dincolo
de această rigoare tehnică, m-a impre-
sionat deschiderea către universal pe
care Noica o avea, dar păstrând, în ace-
laşi timp, concretul şi particularul.
Sigur, formaţia mea de jurist era orien-
tată spre găsirea unei relaţii între valo-
rile universale şi diversitatea concret
existenţială. Ori, soluţiile pe care Noica
le propunea în gândirea sa, cu acea de-

venire într-o fiinţă sau limita care nu li-
mitează, m-au făcut să gândesc că le-
gea ca act normativ, ca măsură abs-
tractă, nu poate rezolva întru totul ma-
rile probleme ale existenţei umane, ci
trebuie să găsească această legătură
între universalul, abstractul legii şi di-
versitatea concretă. Întâlnirea cu Noica
de la vremea respectivă a însemnat şi
necesitatea evoluţiei culturale pentru
mine. Mi-am dat seama că nu poate să
existe în domeniul umanist o speciali-
zare îngustă. Orice specializare, para-
frazându-l pe Noica, trebuie să fie o li-
mită care nu limitează, o deschidere
spre alte valori, oricând accesibile celui
care lucrează într-un domeniu sau altul
al spiritului. Acest mesaj a lui Noica m-
a urmărit în activitatea mea de până
acum şi, deşi n-am reuşit să fac perfor-
manţă în domeniul filosofiei, ideile ma-
relui gânditor român, au fost pentru
mine o realitate, pe care am căutat să o
transpun în profesie şi-n viaţa de zi cu
zi. 

(www.agero-stuttgart.de)
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SS
imilitudinile culturale instituie
repere fecunde, întemeiază
căutările, netezesc asperităţile

şi mai ales, angajează înţelegeri. Iată
de ce, nu am fost nicidecum contra-
riat de faptul că, parcurgând poeziile
lui Nicolae Cabel, reunite în volumul
„Lăstun, sub strigătul frunzei” (apărut
în condiţii grafice deosebite la Editura
MAD Linotype), am simţit imperios
nevoia să revin la tratatul lui  Hocke
despre manierism. Intuiţia nu m-a în-
şelat; uluitorul autoportret în oglindă
convexă pictat la 1523 de Francesco
Mazzola din Parma – un chip frumos,
de nepătruns, cu o aură tainică, singu-

ra lămurire fiind mâna uriaşă care do-
mină prim-planul unei perspective,
altfel deformate, şi, prin aceasta, nu
mai puţin incitantă – era începutul
descifrării celor citite: miraculosul
prins în forma deghizată a metaforei
picturale. Deşi tiparul este asemănă-
tor, la Nicolae Cabel transfigurarea
poetică are cu totul altă comprehen-
siune. Mirările succesive ale existen-
ţei sale, fundamentale în logica matu-
rităţii depline, sunt rescrise printr-un
ochean reglat la incandescenţa trăiri-
lor vârstei tinere: „doar verbul mai
strigă, etern goliard: / „hai , intră poa-
te în fracul bavard! / cătuşă ţi-e visul,
păstrează-l ad vitam!” / acolo şezum,
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acolo iubit-am!” ( elegie VI)
Astfel că, autorul ne prezintă, de-

a lungul periplului său liric, un portret,
neaşteptat dar convingător, de artist
veşnic situat la adolescenţă. Fiorul
elegiei devine, aşadar, fiinţare perpe-
tuă, puritatea capătă conturul unui
mod de viaţă, romantismul îmbracă
haina înţelepciunii, iar cunoaşterea se
metamorfozează în aristocraţie spiri-
tuală. Totul, sub semnul unităţii pri-
mordiale, întruchipată în arhe-ul grec
sau licorna medievală: „dar vinul
blând, din fulgerarea Cinii,/ suspină-n
mine; astăzi, încă, rogu-l/ să nu-mi as-
cundă –n lună INOROGUL!”(elegia
LXII)

Intrarea în logos se plăteşte.
Poetul este un solitar, conştient de si-
tuaţia aceluia care trăind „mistuit de
idei”, trebuie să îşi asume credinţa
singurătăţii: „ o cameră – celulă şi si-
criu, / apoi o carte, călimări nubile / şi
crima, că încerc să fiu / eu însumi, um-
bră peste file”(elegie LXV). 

Nicolae Cabel depăşeşte desmă-
ţul fiinţial al trecerilor temporale, tră-
dătoare şi lipsite de consistenţă,
printr-o ancorare în siguranţa incon-
testabilă a esenţei. Poezia sa promo-
vează o atitudine manieristă sui-gene-
ris, de subtilitate feroce, prin care
alungă neofiţii şi selectează/atrage in-
vitaţii. Fără cheia culturală, plămădită
din denotaţii consacrate (Decalog,
Epidaur, Nadir, Zenit, Sfinx etc.) şi re-
memorarea unor autori consideraţi

sacri, nu putem pătrunde în lumea
construită de poet pe filiera ideativă,
ilustrată de Radu Cârneci, Vasile
Voiculescu, Augustin-Doinaş sau Ion
Barbu. Autorul stabilizează termeni şi
expresii, ordonează simboluri şi reco-
relează semnificaţii într-un montaj ce
nu lasă loc nici unei sincope lirice.
Prospeţimea imaginilor („statui muş-
cate de nesomn şi vânt” elegia XXII) ,
sugestia semantică („haşdeiam, noi,
haşdeiam” elegia IV), focalizarea pe
esenţial („ izbeşti în tâmpla de târziu
cu frig” elegia LII), densitatea ideatică
(„burduşit e cerul cu secunde” elegia
LVII) – sunt tot atâtea calităţi reieşite
din mâna cineastului. 

Nu-l poţi prinde în scheme şi defi-
niţii academice deoarece alunecă ele-
gant, suav şi ferm peste cuvinte, reali-
zând o poezie de factură spirituală,
cultivată cu bună ştiinţă, fără ostenta-
ţie. Din această tehnică şlefuită până
la diamantificarea verbului s-a născut
această strofă remarcabilă, demnă de
orice antologie universală: „ascunde-
te, suflete-n borna / dintre durere şi
vis…/ hlamidă ţi-e torna, ritorna,/ din
melcul secundei proscris…” (elegie
XX)

Devansând prin revenire, elegiac
fără a fi pesimist, meditativ lipsit de
ermetism, Nicolae Cabel demonstrea-
ză că şi delicateţea sufletească bine
temperată zămisleşte poezie bună.

Buzău , 4 Iunie 2010
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Atunci când Logosul apelează la
o unitate de reacţie organică a
limbajului, generând o poezie

senzorială, lirismul expresionist cos-
metizat de „strigătul frunzei” renaş-
te, recurgând la privirea care creează.
De aceea, poezia domniei sale este
una a experienţei, în ale cărei infinite
combinări de perspective, concretul
reuşeşte să se realizeze prin „omniva-
lenţa kaleidologică”, altfel spus, prin
conjuncţii ale fiinţei de ieri, şi ale fiin-
ţei de astăzi, ale poetului Nicolae
Cabel, ori ale haşdeianului care evoca
marcat de nostalgie anii de liceu. Nu
întâmplător, în acest volum, cunoaş-
terea şi actul estetic sunt o eliberare
de sub taina memoriei, un soi de dă-
ruire, ocultând simţul comun şi pro-
movând Eul factual, desprins din flui-
ditatea impardonabilă a vieţii.

Deşi retoricul întruchipează o co-
odonată a poeziei, poetul cercetează,
caută şi denumeşte avatare ale fiinţei
în genere, creaţia sa lirică fiind cuanti-
ficată de intertextualitate, remarcân-
du-se numeroase referiri la repere
aparţinând literaturii  universale, aşa
cum putem înţelege, de pildă, din alu-

ziile directe din elegia aVII-a „hră-
neam fantasme ca Baudlaire?/ un dor
de ducă din Rimbaud?/ ne amăgea
Apollinaire?/ pe scutul vieţii, încotro?”.

Din nomenclatura pentadică a
simţurilor, cel privilegiat este văzul,
motiv pentru care poezia propusă de
dl. Nicolae Cabel generează o iposta-
ză a lumii receptată deopotrivă prin
fluxul afectiv al memoriei, prin intros-
pecţie, ori prin valorificarea unui pre-
zent nostalgic. “în inimi, pe buze-n cu-
vânt, / în sclipăt de râs şi din seva / ste-
lară numită Pământ” (elegie XXX),
poeticul are o unică menire – aceea
de a postula fiinţa în acord cu un re-
gistru sentimental acut, marcat de to-
nalităţi grave şi de reverberaţii care
îndrăznesc să modeleze nu doar ma-
teria , dar şi Cuvântul. De aceea, eva-
darea din contingent, sfidarea con-
textului în favoarea universalizării
unuia şi aceluiaşi categorem, consti-
tuie o realitate  a creaţiei sale poetice.
Dorul atenuează iubirea pentru sine,
preferând solidaritatea intimă cu un
Altul, până la abordarea sa ca instru-
ment de salvare a spiritului, aşa cum
se menţionează în elegie finală “un
dor, iubirea cea de sine? tot dor, iubirea
pentru alt? nu, dorul ultim, cel mai as-
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pru, e patima pentru înalt“. Suferinţa
resimţită de cel ce este rob al scriiturii
fixează premisele înţelegerii raţionale
a creaţiei, care poartă culpa întemeie-
rii unui gondon indisolubil între enti-
tăţile noumenale “rostul lacrimii de a
ţese, o punte unul către alt”.

În poezie se caută nu o realitate
secundă, ci o conştientizare a trecutu-
lui recent şi a prezentului continuu,
motiv pentru care actul poetic nu es-
te unul de cunoaştere cât mai degra-
bă unul de recunoaştere. Mărturie stă
în acest sens Raportul de fidelitate în-
chinat Excelenţei sale, Colegiului
Haşdeu. Logosul, mistificarea, ocultul
conştiinţei identitare (elegie LX): „se-
mbracă în Lumină şi Cuvânt, bolnav su-
blim, spre Taină, călător... neprihănire,
cine-i cel ce sunt?”. 

Îndrăzneşte să vă răspundă un
simplu cititor. Posibil ca unii să afirme

că graţie poeziei pe care aţi scris-o,
generând o metaforă a condiţiei uma-
ne, vă definiţi ca fiind melancolic prin
esenţă, fiind situat într-un dublu inter-
val: ontologic şi istoric. Sunteţi însă
creatorul unei poezii directe, biografi-
ce chiar. Dar, cum afirma Camil
Petrescu, “excesul de precizare duce
la confuzii – ca una din ciudăţeniile lo-
gicii”. De aici, metafora plasticizantă a
elegiilor livrează un nou sens, iar as-
pectul revelatoriu al poeziei corectea-
ză starea de veghe paradisiacă a îm-
păcării cu Totul. Acolo, sub strigătul
frunzei, s-a născut reforma poeziei,
sub zodia sentimentelor intravitale.

În deveninţa poeziei, utilizând ter-
minologia propusă de Noica, “intram
încet în Logosul promis/ un vast decor,
de-aicea nu s-au scos, / nici candela, nici
ger, nici Paradis !“ (elegie, LXV).

Buzău, 28 mai 2010
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Iarna în amurg – tablou de Ioan Eugen Păunescu
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NICOLAE CABEL: „Lăstun, sub strigătul frunzei“,
Editura MAD Linotipe, Buzău – 2010

Iată, în sfârşit, un volum de o ele-
ganţă vibrantă şi voluptuoasă, con-
sonând, asumat, şi sub aspect gra-

fic, cu textele poetice interioare, în-
cât te întrebi de ce acest autor,
Nicolae Cabel, a tăcut atât de mult în-
tre cărţile sale? Iată-le: „Somnul pe
râu“ (nuvele, Ed. Cartea Românească,
1978), „O cometă în cuşcă“ (poeme,
Ed. CLUSIUM, 1996), „Victor Iliu“
(monografie, Ed. Meridiane, 1997).

Dar, brusc, Memorialul său de la
finalul acestui „Lăstun, sub strigătul
frunzei“ ne scoate din mirare, fiindcă
acolo aflăm impresionantele tabele
de titluri ale operei sale regizorale,
scenaristice, documentare, televizua-
le, profesionale, poetice, chiar şi edi-
toriale (& comp.), strălucite prezenţe
în jurii (deseori preşedinte) şi în
Uniunea Cineaştilor, laureat a zeci şi
zeci de Premii, medalii, diplome şi dis-
tincţii, semnificative călătorii peste
hotare, Cetăţean de Onoare al
Oraşului Buzău etc., etc. Astfel că, voi

transcrie exact, pe răspunderea auto-
rului, invidiabila inscripţie din pagina
162 a volumului său:„Toate acestea
reprezintă o cifră de ordinul miilor de
apariţii/prezenţe”. O asemenea sta-
tistică auto-supravegheată, recunosc,
n-am mai întâlnit-o nicăieri.

Mă simt chiar vinovat că numele
meu lipseşte total din listele referen-
ţilor critici, exhaustiv catalogaţi, dar
oralitatea crescândă a multiplelor
nostre întâlniri amicale printre ani –
întru apreciere şi preţuire – face, sper,
mai mult decât o cronică extinsă.
Poate că şi spiritul nostru adiacent la
aceleaşi pasiuni culturale, literar-cine-
matografice ne-a absorbit unei prie-
tenii tăcute şi decente, dar niciodată
întrerupte –, ceea ce m-a retras în loja
unor exclamaţii pentru mai târziu.

Am sentimentul clar că m-am sfiit,
printre decenii, şi de receptarea orfi-
că a acestui talent polifonic. Plus, apa-
riţia lui mereu impecabilă, de o clasici-
tate stilată, care intimida stânjenelul
de ţăran bărăgănean răsărit din mijlo-
cul unui Limpeziş anonim. E limpede,
Nicolae Cabel este, în absolutul său,
un citadin, fără reflexiuni rurale.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Non idem est si duo dicunt idem

Autoportret cu lăstun 
Gheorghe ISTRATE
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Poezia sa aseptică, trăieşte în totalita-
te în calcinalitatea orăşănească a bi-
bliotecii. Voi dovedi că un singur po-
em (final) a spart această „cuşcă” de
ciment.

Din ascunzişul meu auster, m-a
trezit şi surprins, măgulitor, un apen-
dice literar pe care l-am semnat cân-
dva, aproape efemeric, într-un perio-
dic vrâncean (ca pe o exactitate de
paranteză) şi reprodus întocmai pe
coperta a IV-a a acestui vrednic volum
(grafică, tehnoredactare, acribie tex-
tuală, vignetă genială pe coperta I a
mirabilului artist Gh. Ciobanu) – un
paragraf minuscul, cât un cartuş, pe
care-l transcriu cu asumare totală:
„Nicolae Cabel e un poet ascuns în spa-
tele cuvintelor. E parcimonios precum
în documentarele lui filmice, în care
metafora se sublimează în verb, în ver-
bul unic şi vizual. I-am urmărit scrisul
olograf. E gotic. Precum spiritul lui des-
cifrând înălţimile”.

Nu reneg nimic. Aceasta era sinte-
za Istrate asupra literaturii Cabel, ştiu-
te de mine până mai an. Acum, ca un
chirurg, voi căuta, uneori dureros,
tendoanele acestui „Lăstun, sub stri-
gătul frunzei”.

Lirica volumului e „perforată“,
mai ales în prima parte, de bine-asimi-
late simetrii barbiliene, reci şi sponta-
ne, de diafanităţi argheziene, de per-
fecţiuni villon-eşri ori rondouri dimo-
viene – poetul păstrându-se întruto-

tul, în el însuşi, un creator care şi-a cio-
plit în tihnă şi taină statuia, fără febri-
lităţi gratuite, mereu inventiv, mobil,
grav, graţios, etern adolescentin prin
puritatea şi prospeţimea trăirii, al-
teori pamfletic şi piruetând un umor
savant, inteligent şi sincopat, ermetic
atâta cât e cazul.

Chiar şi în poemele despre Ţară –
recunosc, uşor excesive! –, în clasic
sau în vers alb, Nicolae Cabel e de o
sinceritate absolută, netrucată, e du-
ios, armonios şi viu, în ciuda unor nai-
vităţi prelinse din învolburata noastră
adolescenţă suav-„proletară”.

La finalul lecturii (repetate), am
avut, totuşi, un sentiment bănuitor
că, în fapt, volumul ascunde două
cărţi în circumvoluţiunea celor LXVI
elegii: prima, excelentissimă până în
pragul paginii 50, apoi, făcând un salt
de căprioară, m-am înmiresmat cu pa-
ginile 100-140. Şi e adevărat! În aceas-
tă „savană” se ascunde, neîndoios,
capodopera  Lăstunului...”, o elegie
finală – „autoportret cu vânător” (ce
bun titlu i-ar fi stat cărţii”), singura
poemă subintitulată din şirul celor 66
– punctând, simbolic, vârsta curândă
a poetului: 67. Elegia este o superbă şi
originală îngemănare tematică între
mistreţul lui Doinaş şi căprioara lui
Labiş.

Pe dedesubtul aripilor „Lăstu-nu-
lui...”, l-am descoperit pe Nicolae
Cabel şi ca pe un mare tehnician al ri-
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mei novatoare, un virtuoz desăvârşit.
Pulmonul poeziei de astăzi e îmbâcsit
şi obosit de asalturi abjecte, porno-
grafice şi inculte – aşa că o purificare
în câmpul celest al artei, aşa cum o fa-
ce Nicolae Cabel, ne smulge masca de
pe figură, redăruindu-ne aerului vir-
gin.

Textul poetic e însoţit de o post-
faţă calibrată a lui Titus Vîjeu, căruia i

se adugă o scală de substanţiale
ecouri critice, începând cu pe nedrept
uitatul D.I. Suchianu şi continuând cu
Eugen Barbu, Adrian Păunescu, Adina
Darian, Teohar Mihadaş, Valeriu
Râpeanu, Petru Poantă, Geo Vasile,
Dumitru Ion Dincă ş.a. „Lăstun...“ are
toate şansele perenităţii.

Iunie, 2010
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ADDENDA

(Cuvînt rostit la o lansare bucureşteană
– Octombrie 2010)

Cîndva, nu demult, scriam transfi-
gurat, la prima întîlnire cu

„Lăstunul...“ d-lui Nicolae Cabel, o
cronică literară în stil propriu. Cei ce
mă recunosc, din anonimatul însingură-
rii, ştiu cu certitudine genul meu de
transcripţii abrupt, emotiv şi de o since-
ritate sălbatică pe care îl practic în pre-
zenţa ingenuă a poeziei adevărate. Aici,
voi scrie, pe scurt, ceva despre zborul
dinlăuntru al Lăstunului.

După multipla recitire a acestui vo-
lum, impecabil caligrafiat de o admira-
bilă tipo-editură din Buzău, aş zice că
am avut suprema tresărire a „cosmo-
nautului”, care a traversat faţa nevăzută
a lunii. De fiecare dată am descoperit,
în cartea d-lui Nicolae Cabel, geografii
lirice noi, reliefuri şi unghiuri spiralate
surprinzător, străfunduri misterioase şi
prospeţimi reverberate.

O astfel de capacitate de absorbţie
a cititorului nu o are oricine – şi o ase-
menea dezinvoltură dovedeşte că auto-
rul deţine multiple resurse ascunse, pe
care le vor revela şi cărţile sale viitoare.

Am parcurs, în paralel, şi volumul
„O cometă în cuşcă“, apărut acum 14
ani la Ed. Clusium. Faţă în faţă cu cel
de astăzi, sunt volume-surori. Aceeaşi
austeră adîncime a verbului, aceeaşi
captivitate ritmat-ritmală, acelaşi dor
pentru anatomia verticală a abstractili-
tăţii, aceeaşi catifelare ţepoasă a eurit-
miei. Şi, în fine, aceeaşi nelinişte meta-
fizică, pulsatorie, a insului care simte,
precum şi spune autorul, că „mileniul
scîrţîie vagant”. E uimitor să constaţi
pe cîte claviaturi ştie a apăsa Nicolae
Cabel, melomanul unei lingvistici poe-
tice în contrapunctică desfăşurare.

Nicolae Cabel e un scriitor fără
„zgomot”. „Furia” lui este cuvîntul, dar
nu faulkner-ian, ci, mai degrabă, bar-
bian. Discret, distins, aliniat verbului
ductil, trăitor în dictonul latin festina
lente, el îşi aşază lancea în centrul sfe-
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rei spre a-şi lărgi orizontul.
Scriitorii adevăraţi se află mereu la

frontiera literaturii în devenire supe-
rioară. În primenire, adică. Nicolae
Cabel a descoperit cheia acestui cifru
care îl înalţă, lucid şi blînd, în fiecare
clipă.

Simplu satelit al operei – restricti-
ve, în fapt –, a d-lui Nicolae Cabel, am
descoperit pe faţă nevăzută a lăstunului
său o inscripţie pe care autorul risipitor
a uitat-o înfiptă în solul „selenar” (ci-
tez): „în multele toamne, /pe zarea pă-
gînă, /lumină-mă Doamne, /în Limba
Română!...” (excelentissim catren!).

Cui îi mai este dat astăzi să omagieze
cu atîta superbă simplitate şi plasticita-
te totodată universalitatea unei limbi pe
care – de la Eminescu încoace – au în-
ceput s-o înţeleagă şi stelele?!

Iertaţi-mă literar, eu sunt un mic
scafandru emotiv printre muritorii în
viaţă ai unei astfel de literaturi pe care
contez în adevăratele istorii critice ma-
no – sau non-manolesciene ale viitoru-
lui.

Parabolic vorbind, Lăstunul ar pu-
tea fi Albatrosul d-lui Nicolae Cabel...

GHEORGHE ISTRATE
5 octombrie 2010



În ziua aceea peronul era înţesat.
Multă lume aştepta trenul iar acesta
nu mai venea. O femeie cu un picior
bolnav şchiopăta în prejma călăto-
rilor. Unii o tratau cu indiferenţă
căutând trenul în lungul liniei în
timp ce alţii, cei mai puţini, se scoto-
ceau prin buzunare de unde dădeau
la iveală câţiva bănuţi. Numai că de-
odată agitaţia pune stăpânire peste
gară,  iar din depărtare un şuierat
prelung anunţă sosirea trenului.
Înghesuiala se instalează peste
scârţâitul fiarelor şi o lume nebună
se azvârle pe scări prin uşi şi toţi
împing, împing până ce sardelele
rămân proaste, dar ca prin minune
toţi ajung în vagoane. Unii ţipă, alţii

ţipă şi mai tare şi în sfârşit când per-
onul se goleşte, cu chiu cu vai, şuierul
locomotivei spintecă văzduhul şi
trenul, fără grijă, se pune în mişcare.

Impiegatul cu steagul jegos în
mâna dreaptă răsuflă uşurat că a scă-
pat de tren şi priveşte absent la miş-
carea lină a colosului, mulţumit că a
trecut şi asta, iar el a scăpat cu
obrazul curat. 

Dar în tren acum începe vacar-
mul; o babă ţipa speriată că în coşar-
că se sufocă găina ce trebuie să
ajungă la Bucureşti în oala cu supă şi
în cratiţa cu pilaf aşa cum a poftit
ginerele Gicu, un copil urla că nu
mai are bucata de gogoaşă cu care s-
a urcat în tren. Şi tot aşa spectacolul
se întinde în tot vagonul până ce de
undeva se aud înjurături şi blesteme.
O femeie jegoasă se răţoieşte la un
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bătrânel ce stătea într-un picior şi-şi
ţinea cu greutate echilibrul în mână
cu cele câteva cartoane legate cu
sfori.

– Golanule, vagabondule,
nenorocitule, bişniţarule! Şi câte şi
mai câte invective au zburat spre ca-
pul bietului om acoperit cu o bască
decolorată de ani şi intemperii. Unii
credeau că a fost cu ouă în piaţă, alţii
credeau că adună hârtii, cartoane şi
cârpe dintr-un obicei tâmp, iar alţii
credeau că-i un vagabond pur şi sim-
plu.

Dar la un moment dat un tânăr
ce nu a mai putut răbda mascarada a
ţipat cât a putut de tare ca să poată fi
auzit de toţi.

– Lăsaţi-l în pace pe domnul
profesor, campion mondial şi om
foarte onorabil! 

Speriată de aceste vorbe,
mulţimea a amuţit contrazisă în pre-
supunerile anterioare.

– Să trăiţi domnule profesor!
– Mulţumesc tinere!
– De unde veniţi, domnule pro-

fesor?
– Am fost invitat la Oneşti şi am

prezentat performanţele mele
elevilor din acest oraş.

Atunci tânărul îl provocă pe
omuleţul în jurul căruia acum se fă-
cuse linişte, iar acesta începu cu în-
ceputul.

– Eram student la Paris când s-

a anunţat un concurs de mers pe jos
în jurul lumii şi atunci împreună cu
alţi trei colegi, tot români, am
hotărât să ne încercăm norocul. 

Era Dumitru Dan, globe-trot-
terul român, campionul mondial ce
se afla acum în acea aglomeraţie, în-
tr-o mulţime neimportantă, egoistă
şi avidă de un spaţiu cât mai con-
fortabil, plină de existenţa neghioabă
a anonimatului, care îşi dădea cu
presupusul în sus şi în jos, iar ei
bineînţeles se situau pe un loc privi-
legiat în eul lor anonim şi cu exis-
tenţa comună. Şi iată că dintr-o dată
un astru se reaprinde şi lumina ce o
radiază face linişte şi stârneşte admi-
raţie şi ascultare. Şi ca şi cum nu s-ar
fi întâmplat nimic, natural şi fără
prejudecată a povestit tot drumul pe
unde a călătorit ce greutăţi a în-
tâmpinat, cum a fost părăsit de cei
trei prieteni care au fost răpuşi de
greutatea traseului, cum a fost în-
tâmpinat de oameni pe cele cinci
continente, de prinţi, prinţese, regi şi
regine,  ce s-au întrecut să-l invite la
recepţii şi să-l răsplătească cu
diplome şi medalii. Lejeritatea cu
care povestea şi naturaleţea pe care o
degaja păreau ca un nimb ce im-
punea respect pentru ceea ce era
lumea imensă pe care o văzuse, pe
care o admirase şi care îl adoptase
fără prejudecăţi, fără resentimente.

Câte sute de perechi de opinci a
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rupt şi câte zeci costume naţionale a
folosit în acest periplu!? Apoi a
povestit cum a fost arestat, cum a
fost luat drept spion, cum a fost în-
trerupt din drum de primul război
mondial, cum a reluat drumul şi cum
a primit premiul cel mare. Dar deza-
măgire, valoarea premiului a fost
mult diminuată de inflaţie, aşa că
toţi au regretat că profesorul de ge-
ografie din Buzău a plecat de acasă
sărac şi s-a întors la fel. Era totuşi
înconjurat de o avere fără margini şi
neevaluabilă, avea în suflet tot glob-
ul pământesc, pe care era gata să-l
descarce la picioarele celui ce era
amator să-l asculte.

Acest OM mic la stat s-a înălţat
prin modestie, cunoştinţe, distincţie
şi prestanţă, a intrat în cartea recor-

durilor şi încă nu a ieşit.
Trenul s-a oprit. Multă lume a

coborât. Multă a urcat. În acest
puhoi un om ducea cu el mapa sa
uzată de timp cu fotografii, ziare,
diplome şi medalii pe care, cu mân-
drie, le arăta copiilor pentru a-i
provoca la încercări măreţe, la fapte
demne. Dintre miile de ascultători
oare câţi au urcat „HIMALAIA”? 

Dar mărturiile, fotografiile,
diplomele, medaliile şi celelalte oare
unde se mai află? Am vrut sa pun o
floare pe mormântul omului DU-
MITRU DAN – globe-trotterul
român – campion al lumii, unul din-
tre primii români intraţi în cartea
recordurilor, dar nu am avut unde.
Încerc, plin de recunoştinţă, să o pun
aici, acum. (Ţifeşti – Ianuarie, 2010)
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DUMITRU DAN 
(n. 13 iulie 1890 - d. 4 decembrie 1978)

a fost geograf, profesor de geografie şi globe-trotter. S-a remarcat prin
faptul că a cucerit tilul mondial pentru înconjurul lumii pe jos.

Buzoianul Dumitru Dan a participat împreună cu alţi trei români,
Paul Pârvu, Ghoerghe Negreanu şi Alexandru Pascu - toţi studenţi la

Universitatea Sorbona - la concursul organizat de Touring Clubul
Francez în 1910, care prevedea efectuarea înconjurului lumii, pe jos, pe

5 continente (cu excepţia Antarctidei). Premiul pus la bătai a fost de
100.000 franci francezi. Au participat alţi 200 de concurenţi din 25 de

ţări. Dumitru Dan a reuşit performanţa de a termina primul cei circa
100.000 km, pe care i-a parcurs în 6 ani de zile, între 1910 - 1916. El
a fost singurul român care a terminat competiţia, ceilalţi trei tineri au

decedat în timpul călătoriei. Tinerii au plecat la drum pe data de 1/14 aprilie 1910, por-
nind din Bucureşti pe jos spre Braşov, apoi spre Budapesta şi mai departe până la Paris, lo-

cul de unde s-a dat startul cursei. Dumitru Dan a fost singurul român care a terminat.
Performanţa sa a rămas neegalată, fiind înscris în Cartea Recordurilor. Călătoria l-a pur-
tat pe 5 continente, peste 3 oceane, prin 76 de ţări şi prin peste 1.500 de oraşe.  A rupt 497

perechi de opinci şi 28 de costume naţionale. 
(Sursa: http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Enciclopedia_României)



– Vino la mine, în birou!
Toţi şefii procedează aşa când au de

dat o misiune mai delicată. Tinu deja şi-
a dat seama că e vorba de o scrisoare
primită de primul secretar. Aşa era. Un
inginer de la C.A.P.-ul  Brădeasa reclama
că nu e de acord cu… 

Se cam săturase de scrisori de genul
acesta în care apăreau si primarul, şi
preşedintele de C.A.P., şi şeful de post.
Şi, peste toate, secretarul de judeţ nu i-
a dat nicio „linie“. L-a lăsat de capul lui.
„Citeşte, mergi de câte ori crezi tu că e
nevoie şi vii şi-mi spui punctul tău de
vedere“. Nu aşa se proceda. Mai ales
când erau reclamaţi atâţia. Ştia şeful ce-
va? Poate.

A doua zi cu trenul apoi cu o maşină
de ocazie a ajuns în comună. Era obişnu-
it cu maşinile de ocazie pentru că auto-
buzele erau rare, dar azi a avut o călăto-
rie aparte. E o vreme închisă, răcoroasă
şi plouă mărunt. În maşina brăileanului
care l-a luat era cald, aparatul de radio
cânta şi au şi schimbat câteva cuvinte.
La coborâre, surpriză.

–  Bre, matale ai mers la căldură, cu
muzică şi antren şi-mi dai 10 lei. 20, tătic-
ule!

Aşa dădea mereu pe acest traseu,

că nu venea prima dată. Nu a avut în-
cotro. A mai scos o bancnotă de 10 lei şi
i-a dat-o. Mai ales că era lume în faţa
C.A.P.-ului unde oprise şi nu dorea spec-
tacol.

–  Bună ziua.
–  Bună ziua, tovarăşe instructor. Iar

pe la noi?
–  Iar. Contabilul şef e pe aici?
–  Era parcă prin birou.
–  Nu sunteţi la treabă?
–  E vremea urâtă şi ne-au trimis

nevestele de acasă că le încurcăm prin
ogradă.

Pe unii îi ştia din vedere de pe la
plenare şi adunări generale. Sunt mem-
bri prin birouri şi comitete şi stau pe aici
că nu vor să le scape nimic.

–  Ce e cu lumea asta în poarta
C.A.P.-lui? Salut!

–  Să trăiţi! Aşteptau! Dar cred că i-
aţi dezamăgit pe unii!

–  Nu înţeleg. 
S-a auzit un ciocănit în uşă şi a intrat

o femeie cu halat alb. 
–  Nicule, au murit cinci pui în

noaptea asta.
–  Du-i la porcărie!
–  Nu vii să-i vezi?
–  Azi nu, că sunt cu tovarăşul in-
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structor.
–  Bine.
A dat din cap şi a tras după ea uşa

pe care o ţinuse întredeschisă.
–  Au aflat de scrisoarea de la primul

secretar şi aşteptau comisia de anchetă.
Dacă iese soarele, scăpăm de ei, că tre-
buie să plece la arie. Nu mergem la to-
varăşul preşedinte, că era prin sector?

–  Nu, dă-mi şi mie operativa de ieri.
Nu cred să nu ştie de scrisoare, se

gândi contabilul şef. E instructorul de
zonă, ce naiba! Dacă în final o să an-
cheteze el scrisoarea, primăriţa o să ia
foc că ştie că nu prea o are la inimă. Da’
nici nu are dreptate cu siliştea aia a lui
Ilie!

–  Merg la primărie. La revedere!
–  Să trăiţi. La prânz vă pregătesc

ceva de mâncare?
–  Să ştii că nu-i rău. Mă întorc.
Soarele începuse să arunce pete de

lumină ce alunecau încet peste sat şi
câmp aşa că nu mai era multă lume pe
drumul comunal. Cele câteva sute de
metri de asfalt care legau sediul cooper-
ativei de producţie de primărie le-a par-
curs încet, mergând cu privirea prin
prunii şi merii din curţile oamenilor. Nici
la primărie nu a adus vorba de scrisoare.
A doua zi la fel. Doar în a treia zi, fără să-
i convoace, acolo pe unde îi întâlnea, îi
întreba pe cei implicaţi, dar mai ales pe
membrii cooperatori , dacă au vreun
punct de vedere. Uşor câte uşor a înţe-
les. Era o treabă în care au fost implicaţi
prea mulţi, doar pentru a se da un as-
pect de normalitate dorinţei cuiva.
Chiar şi fiul unuia din membrii unei
tabere care lucra la securitate pusese
câteva întrebări pe ici, pe colo. 

Tinu a discutat cu şeful său, care a
fost de acord cu punctul lui de vedere, a

făcut raportul către primul secretar şi a
trecut la altă sarcină. Era mulţumit de
ceea ce făcuse pentru că el credea că
analizase corect situaţia şi era mulţumit
şi pentru că se acceptase ceea ce pro-
pusese. Îi plăcea să creadă că doarme
liniştit din cauza asta.

Prin Brădeasa  a  mai  dat  doar
peste  o  lună,  când  a fost repartizat să
conducă lucrările plenarei comitetul co-
munal de partid ce analiza producţiile
campaniei agricole de vară a anului
1988. Rutină, dar i-a apucat seara. 

După şedinţă, Tinu a luat-o uşor,
singur spre staţia de autobuz. Mai erau
mai bine de două ore până la plecarea
autobuzului cu navetişti, dar nu avea în-
cotro. Când să deschidă ziarul „România
liberă“ pe care îl luase de la căminul cul-
tural unde fusese şedinţa, s-a auzit stri-
gat.

–  Tovarăşe instructor, veniţi aici la
mine în curte să aşteptaţi. Se întunecă şi
nu e nici un bec bun pe drum. 

Nu şi-a dat seama de unde venea in-
vitaţia.

–  Aici, în stânga.
Atunci l-a zărit pe cel care striga

aplecat peste gardul de la a treia, a pa-
tra casă de pe aceeaşi parte a drumului.
A luat-o pe cărarea de sub prunii plan-
taţi pe marginea şanţului spre curtea în
care l-a recunoscut pe unul dintre mem-
brii prezidiului. Pe aleea betonată şi fru-
mos încadrată de flori l-a întâmpinat şi
un dulău de care s-a cam speriat. 

–  Vă supăraţi dacă vă invit în
bucătărie, că nevastă-mea a aşezat deja
mâncarea pe masă şi când am ieşi la
cişmea v-am zărit în staţie! Poate şi îm-
bucaţi ceva cu noi, că-i ora mesei şi
ajungeţi târziu acasă.

–  Tovarăşe brigadier, staţi liniştiţi,

41RenaŞterea buzoiană



că nu vreau să vă deranjez.
–  Nu, ne deranjaţi cu nimic.
–  Sărut mâna!
–  Bună seara. Ioane, toarnă-i niţică

apă tovarăşului instructor să se spele pe
mâini. 

–  Beţi o ţuică?!
Femeia a luat de pe galantar încă un

păhărel pe care l-a pus pe masă.
–  Bună ţuica! Aveţi vreun păr pe un-

deva prin spatele casei, că se simte.  
–  În ţuică? Da. Am doi chiar. Dar

sunt în înţelegere cu nevasta. Doar ce
pică jos e pentru ţuică, restul e pentru
copii şi nepoţi.

–  Câţi aveţi?
–  Doi copii, doi nepoţi. De fapt

nepoată şi nepot.
–  Sunteţi nişte fericiţi!
–  Să dea Dumnezeu sănătate la

toată lumea, tovarăşe instructor! Nu mă
plâng.

Au mâncat, au vorbit despre copii şi
la un moment dat s-a auzit lătrând
câinele în curte şi cineva strigând la
poartă.

–  Tovarăşe instructor, să ştiţi că e
încurcată treaba, i-a spus Ion după ce s-
a întors de la poartă. 

–  Ce-i măi, cine-a fost, l-a întrebat
nevasta.

–  Ghiţă.
–  Şi?!
–  Nicuşor a Ilenei e în spatele gar-

dului, cu o furcă în mână, şi-l aşteaptă
pe tov’ Tinu.

–  Ce-a dat boala-n capul lui, s-a
răstit nevasta.

–  Lasă-l, că ştii că-i nebun şi acum e
pus de alţii.

–  Nebun pe tacsu şi pe măsa! Face
pe nebunul, da’  s-a învăţat lumea cu el
aşa.

–  Noi trebuie să-l ducem întreg pe
tovarăşul Tinu la staţie. Cum facem, că
ăsta nu ştie multe. 

–  Dacă râde vărul tău, Ghiţă, de
tine?

–  Venea Ghiţă la mine să-mi vândă
gogoşi din astea? Lui de mine îi era
teamă! Îmi spune el mâine cum a aflat.

–  Mulţumesc frumos pentru masă.
Staţi liniştiţi, că o rezolv eu. Mai e un pic
şi vine autobuzul.

Acum, nene Ioane,  ia matale
câinele şi du-l undeva din ogradă şi vii
înapoi.

După două minute Ion s-a întors în
bucătărie înjurând.

Tinu le-a spus apoi să stea pe loc şi
să iasă după cinci minute, ca să închidă
poarta de la drum. El a luat-o în vârful
picioarelor pe alee spre poartă, a de-
schis-o încet, încet, a lăsat-o între-
deschisă şi bâjbâind prin întuneric cu
mâna stângă gardul şi cu mâna dreap-
tă ridicată în dreptul feţei a început să
meargă, tot pe vârfuri, în sensul opus
staţiei de autobuz. A mers aşa cam 50
de metri după care a trecut şanţul spre
drum, pipăind uşor locul unde păşea.
Când a apreciat că a ajuns pe mijlocul
asfaltului, s-a îndreptat spre staţia de
autobuz şi cu paşi apăsaţi şi fluierând
uşor „Magdalena“ a ajuns cu bine în
locul în care deja a ghicit prin întuneric
că veniseră câţiva navetişti. 

În autobuz a găsit un scaun liber în
care s-a cuibărit în spatele perdelei
zdrenţuite de la geam şi, încercând să-
şi relaxeze muşchii, s-a întrebat după
un timp dacă „Magdalena“ se cânta şi
prin anii ‘50.
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Prof. RELU STOICA
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Buzău

Congresul de Pace de la Paris (1856), desfăşurat în urma războiului Crimeii
(1853-1856), punea Principatele Române sub garanţia a şapte puteri eu-
ropene (Rusia, Turcia, Austria, Franţa, Anglia, Prusia, Sardinia) şi lua în

discuţie, la propunerea Franţei, unirea acestora întrun singur stat.
Neajungându-se la un consens, s-a hotărât să fie consultat, pentru prima dată
în istorie, poporul român, prin intermediul unor Divanuri ad-hoc constituite
„de aşa manieră încât să reprezeinte cât mai exact interesele tuturor claselor so-
cietăţii”(1).

La alegerile pentru Divanul ad-hoc au participat, pentru desemnarea de-
putaţilor, cinci categorii sociale: marea boierime, mica boierime, burghezia, ţă-
rănimea clăcaşă şi clerul. În Ţara Românească, din partea marilor proprietari
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din judeţul Buzău au fost aleşi în Adunarea ad-hoc paharnicul N. N. Pâcleanu şi
praporcicul Scarlat Voinescu, din partea proprietarilor orăşeni Nae Stănescu,
din partea clerului a fost ales preotul Vasile Serea „catihetul”, protopopul ju-
deţului Buzău, din partea micilor proprietari Constantin Ciochinescu, iar din
partea ţăranilor clăcaşi, învăţătorul Costache Moglan. Episcopul Filotei era
membru de drept. (2)

Cine era acest Costache Moglan, reprezentantul clăcaşilor buzoieni ? Din
extractul de moarte, din ianuarie 1874, aflăm că la data morţii, 15 ianuarie 1874,
era în vârstă de 66 de ani, deci s-a născut pe la 1808, „fiind din părinţi necunos-
cuţi” (3) Nu ştim cine l-a crescut şi unde, dar ştim că un băiat cu numele
Costache a ajuns la poarta mânăstirii Poiana Mărului, atunci în judeţul
Râmnicu Sărat, astăzi în comuna Bisoca, judeţul Buzău, unde a găsit ocrotire şi
de unde a fost  trimis să slujească la moşia mânăstirii din satul Grabicina de
Sus, judeţul Buzău, unde era şi un schit, metoh al mânăstirii. Şi astăzi locuito-
rii din Grabicina denumesc un punct al satului cu numele de „La metoh”. La
această moşie călugării l-au pus să păzească vitele, dar l-au învăţat şi să citeas-
că şi să scrie şi, din slugă, ajunge mai mare peste grajdurile metohului. Pe par-
curs, Costache se împrieteneşte cu fruntaşul satului Grabicina, Ion Moglan, ca-
re avea un fiu, Stoica, pe care voia să-l facă popă. Pe amândoi îi trimite la şcoa-
lă la Buzău. Fiul lui Ion Moglan a ajuns popă la Grabicina, dar Costache nu a
vrut să îmbrace haina preoţească deoarece, spune tradiţia, a citit în zodie că va
rămâne „vădan”. S-a însurat însă cu Stemata, fiica lui Ion Moglan şi şi-a luat nu-
mele de Moglan. În anul 1838, stareţul mânăstirii Poiana Mărului l-a numit pe
Costache Moglan „învăţător de copii şi cântăreţ la biserică în satu Grabicina din
moşiea noastră”, numire întărită în anii următori de mai mulţi stareţi. (4) În
1845 îl găsim pe Costache Moglan candidat de învăţător la cursurile Şcolii
Normale ce funcţiona pe lângă Şcoala Naţională (Domnească) din Buzău, con-
dusă de Scarlat Turnavitu, unde este prezentat domnului Gheorghe Bibescu
care vizita şcoala, în octombrie 1846, şi răspunsurile sale l-au încântat pe domn
(5) În acelaşi an, în noiembrie, este numit subrevizor şcolar pentru plaiurile
Pârscov şi Slănic, funcţie în care, după cum aprecia profesorul Şcolii Naţionale
din Buzău şi revizor al judeţului Buzău, Vasile Grădeanu, la 24 ianuarie 1848, „a
stat exemplu între ai săi prin silinţa la învăţătură, exactitatea şi conduita sa”.(6)
În perioada 1848-1857, când au fost închise de către Eforia Şcoalelor toate şco-
lile săteşti, Costache Moglan şi-a continuat activitatea la şcoala din Grabicina,
deoarece aceasta era „particuleră”. Activitatea sa didactică a continuat sigur
până în anul 864.

Costache Moglan s-a afirmat şi ca un luptător pentru drepturile clăcaşi-
lor din Grabicina, năpăstuiţi de arendaşii Anton Efemiu şi Nicolae Furculescu
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din Buzău. El cere prin mai multe petiţii, în numele clăcaşilor, să se facă drep-
tate, încă din 1946, când, într-o jalbă către „Departamentul trebilor din năun-
tru” arată că arendaşii săvârşeau împotriva ţăranilor clăcaşi mari nedreptăţi
ca: îi obligau la zile în plus cu plugul, dijma porumbului o luau în postul
Paştelui, clăcaşii cu locuri nedepline plăteau ca şi cei cu locuri depline, le luau
ierbărit şi de vitele vărate la munte şi de cele vărate în alte moşii, la câmp, de
fiecare nume le luau câte 2-3 găini, le-au răpit avantajele pe care le dădea schi-
tul, ca lemne de foc, izlaz etc. (7) Această activitate a lui Costache Moglan l-a
făcut cunoscut în toate satele judeţului Buzău şi de aceea l-au ales ca repre-
zentant al lor în Divanul ad-hoc al Ţării Româneşti, fiind unul din cei 17 ţărani
care au reprezentat intersele ţărănimii clăcaşe. El, deşi învăţător, s-a conside-
rat totdeauna ţăran şi a suferit alături de aceştia nedreptăţile şi de aceea le-a
înţeles dorinţele şi le-a promovat.

Ideea unirii era asociată de ţărani cu rezolvarea dorinţelor lor de a avea
pământul propriu şi Costache Moglan se face purtătorul lor de cuvânt. Încă din
data de 2 iulie 1857,  Costache Moglan, nerăbdător să vadă unirea realizată şi
rezolvarea problemei ţărăneşti, scrie chiar o scrisoare „Domnilor protectori şi
românilor de bine doritori” prin care le cere să grăbească punerea în aplicare a
hotărârilor luate la Paris în 1856.(8) Reprezentanţii satelor buzoiene l-au ales
la data de 16 septembrie 1857 în unanimitate de voturi ca reprezentant al cla-
sei plugăreşti din acest judeţ. Cu prilejul convocării Adunării ad-hoc a Ţării
Româneşti, învăţătorul Costache Moglan din satul Grabicina de Sus, cel ales de
„locuitorii unui întreg judeţ”, pentru a arăta „dorinţele ţării şi la vreme păsurile
noastre plugăreşti”, şi episcopul Filotei, „om prudent şi înţelept,” au susţinut cu
ardoare înfăptuirea visului naţional. Reprezentantul clăcaşilor din judeţul
Buzău, întrebat fiind de către fostul domnitor Barbu Ştirbei dacă ştie pentru
ce a venit la Bucureşti la dezbaterile Adunării Ad-hoc, i-a răspuns: „Tot pentru
cea ce ai venit şi Măria Ta”, adică pentru realizarea unirii. Într-o jalbă pe care o
înaintează caimacamului, Costache Moglan îşi prezintă atitudinea sa în
Adunare astfel: „Lăcuitorii unui întreg judeţ m-au ales  ca să arăt dorinţele ţării şi
la vreme păsurile clasei noastre plugăreşti. Partea întâia a însărcinării mele  mi-am
îndeplinit-o cu sfinţenie pe cât a stat în putinţa adunării întregi şi în priceperea
mea în parte, ca om cu puţine cunoştinţe politice. Partea a doua s-a hotărât în una-
nimitate a se lucra atuncea când vom fi siguri că avem pe cea dintâi”(9).

Costache Moglan, ca şi ceilalţi reprezentanţi ai ţăranilor, a avut o atitu-
dine moderată şi optimistă în legătură cu rezolvarea problemei ţărăneşti pe
care o vedea realizată doar după ce Unirea va fi o realitate. Activitatea sa de
învăţător, de apărător al drepturilor clăcaşilor şi de luptător pentru unire a fă-
cut ca acest om să intre în legendă şi amintirea lui să fie încă vie în memoria
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locuitorilor satelor buzoiene. A murit la 15 ianuarie 1874 şi, probabil, a fost în-
mormântat în cimitirul satului Grabicina, deoarece nu am găsit mormântul în
cimitirul acestui sat.(10)

NOTE
1) Românii la 1959, I, p.57
2)Ion Moldoveanu, Aspecte din epoca unirii la Buzău, în „Studii privind Unirea Principatelor”, 1960,

p. 502-503.
3) Sandu Tudor, Costache Moglan † 1874 – un vrednic dascăl necunoscut, în „Vlăstarul”, Buzău, XV, 1-

2, 1938, p. 40
4) Ibidem, XVI, 1-2, 1939, p. 6
5) Relu Stoica, Istoria învăţământului buzoian- repere cronologice, Editura Carminis, Piteşti, 2005,

p. 57
6) Ibidem, p. 58
7) Sandu Tudor, op. cit., p. 7
8) Publicată în „Seculul“ (Bucureşti), nr. 56/22 iulie 1857,  p. 2, pe care o reproducem: „Domniloru

protectori şi româniloru de bine doritori. Neîmplinirea atâtoru soroace ce se totu puse de la martie trecu-
tu din acestu anu 1857, şi până acum pentru punerea în lucrare şi isprăvirea în faptă a tractatului încheiatu
la Paris în trecutulu an 1856, de înaltele Puteri şi luminatele Coroane, a împărătescului firman al Înaltei
Porţi,...(şi) mutarea soroaceloru nu ştiu ce să mai răspunzu mai potrivitu cu adevărulu celoru ce mă întrea-
bă. Această împregiurare de nedomirire m-a adusu în stare şi m-a mişcatu a vă ruga cu toată supunerea ca
sî-mi daţi o vie desluşire de cele ce sântu a să urma ca să ştie şi sluga D-v ce să răsponză celoru ce cu dorin-
ţă adeseori întreabă de urmarea celoru publicuite. Arătaţi-ne ce este pricina prelungirei şi a mutării soroa-
celo din lună în lună. Chinuirea norodului este mare şi nesuferită şi strigarea cea umilincioasă a străbătutu
cerulu, lacrimile cele fierbinţi s-a pogorâtu a muia legăturele cele de fieru cu care norodulu, clasulu munci-
toriloru, fraţiloru mei plugari, este sugrumatu de atâţia ani. De mai stă cineva împotrivitoru şi întunecatu,
Dumneavoastră ca cei ce sunteţi străluciţi de lumina adevărului, arătaţi unuia ca acela că a sositu vremea
cea de mulţi ani aşteptată: Duhurile Împăraţilor s-au unitu cu voia a totu Puternicului Dumnezeu; celu din
anulu trecutu 1856, tractatu a lu împăraţiloru este împlinirea proorociriloru celoru de mulţi ani proorocite.
Duhulu sfântu prin prooroculu Isaia la capu a lu 2-lea, stih 4 zice: „şi va judeca între neamuri, şi va mustra
norodu multu, şi-şi voru face sabiile sale fiară de plugu şi suliţele sale seceri, şi nu va ridica neamu împotri-
va  altui neam sabie, şi nu se voru mai învăţa a se bate”. Împăraţii Europei în anulu 1856, întărescu cartea
de împăciuire şi zicu la celu dintâi articolu din zioa din care se va întări  de îmăraţi, această carte de împă-
ciuire va fi pace şi prietenie între toţi. Iată dar ce împotrivire mai este între proorocie şi între tractatu; Pace
şi neridicare de sabie şi de suliţă prooroceşte Isaia. Pace şi neridicare de sabie şi de orice armă întărescu Îm-
păraţii;  şi ce trebue a scri multe, vremea vremea este a se pune în lucrare cele publicuite că a venitu vre-
mea, şi îndelungarea cea până acum, veaculu păci a aşteptatu. Grăbiţi dar grăbiţi Domniloru, nu pregetaţi
a pune în lucrare cele spre fericirea Patriei şi a fiilor săi celoru adevăraţi. Ajutaţi cu toată osârdia şi drepta-
tea Măriei Sale prea bunului nostru prinţ spre a isprăvi cele puse în lucrare, fiţi credincioşi mădulari cei ce
staţi aproape de dânsulu şi lucraţi împreună la săvârşirea acestui lucru mare şi nepomenitu de noi. Vă rogu
foarte şi cu toată supunerea să luaţi aminte foarte bine şi să cunoaşteţi şi aceasta că linguşitorii şi făţarnici
suntu mulţi, iar cei ce poartă adevărulu în inimă de creştin curatu, puţini. Mai la urmă vă rogu ertaţi-mă pen-
tru cele ce voi fi greşitu din nepricepere în această scrisorică ce v-o înfăţişezu ca unu supus creştin şi fiu al
Patriei, şi care cu nerăbdare aşteptu doritu răspunsu de la D-v. Plecată slugă, Const. Moglan din Grabicina,
Anulu 1857. iIuliu 2”

9) Ion Moldoveanu, Aspecte din epoca unirii la Buzău, în Studii privind Unirea Principatelor”, 1960,
p. 505

10) Satul Grabicina de Sus a fost dezafectat, astăzii nemeifiind decât biserica şi cimitiru, locuitorii
mutându-se în locul numit Golul Grabicinii, unde au durat o localitate nouă, au construit biserică şi au ri-
dicat un monument al eroilor. La biserica veche, unde este posibil să fie înmormântat şi Costache Mogla,
se duc numai la marile sărbători pentru a pomeni morţii. Satul face parte astăzi din comuna Scorţoasa.
Există în zonă un toponim numit „La metoc“, care aminteşte de schitul de altădată, unde a fost argat şi
Costache Moglan.
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DDa, Gheorghe chiar că stătea ui-
mit pe marginea toamnei şi
privea niciunde. De unde să

ştie Gheorghe de Platon, „despre ui-
mire“? „Zărea Ceahlăul la apus,/Un
uriaş cu fruntea-n soare“. Zărea pe
dracu’! De unde Ceahlău, că Gheor-
ghe îşi avea gospodăria într-un sat de
deal, aproape de „Vulcanii noroioşi“
de la Pîcle. (La noi nici vulcanii,… dar
nu vreau să polemizez.)

Stătea exact pe răzorul cu grădina
lui Vasile, poate pentru că aici era cu
adevărat marginea toamnei. Şi se uita
cu o poftă nesfârşită spre cerul senin,
care i se părea că este numai al lui.
Terminase de cosit şi se odihnea cu
spatele spre toamnă.

Deasupra grădinii lui Vasile, vecinul
lui, era, de neînţeles, toamnă. Norii se
îmberbeceau furioşi în înalturi, nori
negri, bolovănoşi, autentici. (Gheor-
ghe scutură de mai multe ori din cap
ca să scape de acest ultim cuvânt, ca-
re nu ştia ce-i caută-n  minte.) În spa-
tele lui începuse să plouă şi vântul re-
ce, care ar fi trebuit să-i înfioare spa-

tele, se oprea blând şi spăşit la gardul
dintre cele două gospodării, parcă ce-
rându-şi iertare.

Vreţi să mă credeţi sau nu, în grădi-
na lui Gheorghe era vară. Da, auten-
tică.  La Vasile se copseseră demult
prunele şi strugurii, îşi culesese cu
mult timp în urmă merele şi lubenii.
Vasile îl întrebase de multe ori dacă
poate să vină la el să bea amândoi o
sticlă de-aia mare de vin roşu. „Vino,
mă, poţi să sari pârleazul doar cu bu-
letinul!”

„Vinul roşu reglează funcţiile car-
diace, «french paradox», este reco-
mandat încă din antichitate pentru
bolile de inimă” auzea mereu
Gheorghe un glas şoptit în străfundu-
rile cenuşii ale creierului. Vasile îi
dăduse mai multe còpii xerox de pe
buletin, să fie acolo, dacă şi-l uita
acasă! Şi, înainte de a sări,  întreba în-
totdeauna. „Este şi Ioana?”

În grădina lui Gheorghe strugurii
erau încă necopţi şi fructele acre. Dar
Gheorghe stătea, rondelic vorbind,
pe marginea toamnei şi se-ntreba de
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ce nu vrea să vină şi la el.
La Vasile soarele apunea mai de-

vreme,  la Gheorghe întârzia cu o oră
sau două, dacă nu mai mult. Dar
Gheorghe se-nvăţase. „Va veni,
odată, şi la mine toamna, să-mi fac
ţuica şi vinul meu (fault UE, N.A.!), să
nu mai beau de la acesta, că vinul lui
are parcă gust neprielnic, să-mi culeg
toate roadele din grădină şi să m-apuc
de săpat.”

Am uitat să vă spun că Gheorghe
făcuse doar patru clase primare, ştia
să scrie şi să citească cu greutate zia-
rul, bîiguia cuvintele ca moşii.

Gheorghe stătea aşadar pe margi-
nea toamnei, toropit de căldură.
Făcuse în fundul grădinii două căpiţe
de fân.  Nu ştie nici acum de ce şi-a co-
borât pe neaşteptate privirea spre
prima căpiţă, clădită sub nuc. 

Nu s-a mirat când a văzut-o pe
Ioana lui trăgându-l într-acolo de
mână pe Vasile. Ştia demult că se îm-
preunau pe unde apucau. Bine că n-o
făceau în casa lui. Bine că ştia cine-i
era duşmanul. Sau prietenul, nu?

Ioana l-a tras pe Vasile în partea
nevăzută a Lunii (sorry, a căpiţei.)
Gheorghe ar fi trebuit să pună atunci
mâna pe toporaş, să-i taie pe-amân-
doi, să-i căsăpească. Iar nemica din
toate aestea nu s-au tâmplat.

Gheorghe a rămas calm la margi-
nea toamnei. A trecut poate o
jumătate de oră, nici eu nu ştiu.
Atunci Gheorghe a văzut în spatele
căpiţei o oglindă, un soi de ecran
uriaş. Era parcă aievea acolo sau poa-

te în cer. Vedea pe ecran tot ce se-
ntâmpla. Privea uimit şi-i plăcea să-i
urmărească pe cei doi amorezi: Vasile,
cu spatele sprijinit de căpiţa de fân şi
Ioana în genunchi, în faţa lui.

El văzuse în toată viaţa lui doar un
film, unul indian, „Vagabondul”. Cara-
vana cinematografică venise la ei
doar o dată, demult şi, când a văzut
filmul, pe Gheorghe l-a apucat plân-
sul, de-au râs de el toate fetele din
sat. Nu putuse niciodată să scape de-
acasă şi să ajungă în oraş, unde auzise
că se dau filme multe, în săli mari, un-
de puteai să stai în voie, nu înghesuit
ca în vagonul caravanei. Ai lui muri-
seră pe când el era mărişor şi trebuise
să se descurce singur.

La ei nu era lumină. Nu erau televi-
zoare. Auzise el că lumea se schimba-
se, dar el rămânea Gheorghe, gospo-
dar cinstit, cu casa lui, cu târla lui, cu
nevasta lui. Cei doi copii erau pe la
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şcoli la Buzău şi veneau acasă doar în
vacanţă, se duceau la „bal” la cămin,
că la horă nu mai venea nimeni. Ca un
făcut murise şi nea Ene, vioristul satu-
lui, şi taraful pe care-l conducea şi ca-
re le cânta la horă se destrămase. 

Gheorghe, aşezat pe marginea
toamnei, urmărea al doilea film din
viaţa lui. Şi îi plăcea.

Vasile a aşezat-o pe Ioana lui în pi-
cioare, cu spatele sprijinit de căpiţă.
Poate că Ioana ţipa de plăcere, dar pe
ecran se vedeau doar mişcările zvâc-
ninde ale buzelor şi ale celor două tru-
puri.

Gheorghe avea un mare necaz. Nu
ştia de unde îi vin câteodată în minte
cuvinte nemaiauzite ca „exhaustiv”,
„asimptotic” sau „noneuclidian.” Îi
mulţumise Domnului pentru ele, dar
nu ştia ce înseamnă şi nici unde  să le
folosească  Mai scăpa aşa, câte unul,
la cârciumă, şi oamenii se uitau la el ca
la altă arătare şi puneau totul pe baza
beţiei. Deşi Gheorghe nu se-mbătase
niciodată. Odată unul Nae încercase
să termine şi-i dăduse să bea un fel de
carcalete, făcut din ţuică, rom, vin şi
bere. Ca să fie sigur mai adăugase şi
ceva secărică. După ce-l bău lui
Gheorghe i se păru că mintea lui este
mai limpede ca niciodată. Nae inven-
tase pentru a doua oară cocktail-ul. În
subconştientul lui se petreceau lu-
cruri ciudate. Parcă cineva îi ocupase
acea bucată zdravănă de creier şi
făcuse acolo, nu-i aşa? un „forum”.
Care se folosea de acest server de
ocazie, din care mai scăpau din când

în când în mintea lui Gheorghe alte cu-
vinte neînţelese, ca „entropie”,
„câmp unificat”, „mişcare brow-
niană”. Sunteţi de acord cu mine că
bietul om nu avea de unde să ştie ase-
menea cuvinte. Poate că într-o viaţă
ulterioară  (© eu pentru „viaţă ulte-
rioară“!) Gheorghe va fi (sau o fi fost)
cine ştie ce savant sau cugetător. În
nici un caz un hacker care să spargă
codurile IT ale armatelor lumii sau
măcar ale bazelor de date din borde-
lurile viitorului.

Gheorghe stătea pe marginea
toamnei şi se gândea că ar putea
transforma fânul din căpiţă într-o
grămadă imensă de dracilă. Dacă nu
ştiţi ce este dracila, gândiţi-vă la un ar-
bust mic şi ţepos, mai mult ace decât
frunze. Linné, când se apucase să bo-
teze în latineşte toate plantele lumii, îi
spusese dracilei Xantipa vulgaris.
Avea, evident, necazuri familiale du-
re, ca şi Socrate, care se ţinea mai
mult de bancheturi. (v. Platon,
Banchetul).

Gheorghe privea satisfăcut al doi-
lea film din viaţa lui. Şi dorea ca aces-
ta să nu se mai termine. Ţinea de fapt
cu Vasile şi îi dorea în gând să reziste
cât mai mult, fiindcă el îşi ştia prea bi-
ne nevasta. 

Cu riscul de a mă acuza că voi ter-
mina prea brusc (acest reportaj inso-
lit) trebuie să acceptaţi ceea ce vă
spun acum. De Gheorghe s-a apropiat
un alt vecin, care l-a întrebat ce face.
„Mai nimic, mă Ioane, mă uit la un
film. Vino să-l vezi şi tu!“                    �
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Ceteris paribus
(Celelalte lucruri fiind egale)

Palmele mele se suprapun perfect
Ochilor de porumbel zidit din lut.
Cu mâinile-acopăr orice defect
Făcându-mi păcatul necunoscut.

Lovirile voastre , alint pentru mine,
Eternul bolnav, tăcute cuvinte,
Durerea balanţei încep să-o aline.
Lucrurile toate sunt egale în minte.

În astfel de lume sunt fericită.
O lume căzută-n ciclotimie
Nu e uzuală. Dar sfera ei e împărţită
Egal îngerilor căzuţi şi mie.

Καλλιoπε
(Calliope)

În fresca dinspre răsărit
Un prototip etern al elocinţei

Pictat pe falduri de granit
Brodat pe urmele Fiinţei

De la început.

Dansând păgân la poarta Lui
Mişcarea dulce-a gravitaţiei
Cântând la epitaful Nimănui
În giulgiul muzelor creaţiei

Încă nescrise.

La balul celor din Olimp
Cu pasul damelor de cupă
S-a arătat dintr-un alt timp…
Cu trupul ei născut din culpă,

Înainte de Adam.

Cu lira poticnită-n vene
Cu părul prins în fluiere de nai,
Pe ochii săi, Zeus îi cerne
Magia muzelor din rai,

Cu iz de vrajă.

Meontologie

Pe fruntea mea un univers să îl ridic
Ar fi de-ajuns în ştiinţa Ta mnemonică.
Eu caut şi găsesc în orice colţ Nimic,
Doar vid pierdut, absenţa Ta canonică.
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Pe ochii mei aş scrie Liturghia,
Să pot avea-n vedere-al Tău Cuvânt.
Şi nu mă laşi. Eu însă fug de veşnicia
Monadelor albastre, născute din pământ.

Pe linia mâinii mele aş ţine firul vieţii
Cu legile musarului, păstrat de-atâtea ere.
Speriată de neant, din matca tinereţii,
O altă promenadă, pe pământ, Ţi-aş cere.

„Vă pizmuiesc omeniri rămase după mine
că o să ascultaţi vântul(…) că veţi călca pământul
(…) că veţi sorbi lumina care pe mine nu mă va atinge”
(T. Arghezi , „Marturisiri” 1967)

Scribere

Vor scrie , în cete, îngeri de cerneală
Cu pene din aripi. Vor scrie din ei.
Slova lor născută ca fiinţă numenală
Va fi citită seara , la rugaciuni , de zei.

Şi scriu uitaţi în habitatul suferinţei
Toţi cei ce caută în scrisul lor o hrană.
Pătrunşi de duhul umilit al neputinţei,
Poeţii se închină muzei, zeiţa suverană.

Când vor veni din cei căzuţi din nemurire
Ca să citească ce-au scris mai marii lor.
Păcat că vor citi clintiţi în adormire.
Cuvântul lor e efemer , silabele îi mor.

Iar pruncii lor o să citească tot ce-au scris
Străbunii lor pe sânge, bunicii lor pe ceas.
Eu plec în exil. Pe mine, sfinţii m-au trimis
În alte lumi să le aduc ultimul pamflet rămas.

Fiinţare

Din idealul meu făcut-am scară
Să urc pe arborele lui Porfir.
În matca mea de lut , precară,
Creat-am pentru gânduri cimitir.

Pe tâmpla templului edenic
M-am sprijinit să stau ascuns.
Nemărginit divin endemic
De ochii mei stă nepătruns.

Categorii de fiinţe aţipite
S-au prins banal în nemurire.
Microni din euri amorţite
Opresc a existenţei mărginire.

Din an în an un suflet vinde
Cufăr de gânduri şi iubiri,
Ce fiinţa lui şi le desprinde
Dintr-un tropar de ne-mpliniri.

Pe scara de idei s-au înălţat
Cortegii de albastre mărturii.
În metafizică s-au îmbrăcat
Misterele nonsensurilor vii. 
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Ac e s t a
este ti-
tlul un-

ei cărţi de o
nobleţe rară,

un omagiu adus de către unii dintre
foştii săi elevi marelui filolog român
GEORGE BELDESCU, născut în
Odobeşti, la 16 noiembrie 1920, trecut
la cele veşnice pe 22 martie 2009, în
Bucureşti. Realizatorul şi coordonatorul
volumului „Momentul George
Beldescu“, domnul prof. STELIAN
GRIGORE, în binecunoscuta sa mod-
estie semnează cartea împreună cu
foştii săi colegi, dându-le tuturor o im-
portanţă meritată şi egală. E vorba de
foştii elevi ai Şcolii Pedagogice de Băieţi
din Buzău, unde George Beldescu a
funcţionat ca profesor de limba şi liter-
atura română, în perioada 1948-1957. 

Activitatea ştiinţifică şi publicistică
a acestuia este impresionantă: comu-
nicări, articole şi studii, manuale, studii
personale în volum etc., în urma acestei
munci îndelungate, făcută cu o rigoare
şi o pedanterie nemţească, aş zice eu,
ilustrul filolog concluzionând: „Rămân
recunoscător tuturor celor care m-au
pus la treabă, încrezători în mine”. De-a
lungul timpului despre lucrările sale au
scris nume de referinţă ale publicisticii

sau ale învăţământului românesc: D.
Macrea, Georgeta Munteanu, Zina
Sârbu, Gh. Constantinescu-Dobrior,
Vladimir Maroş, Traian Blajovici, Al.
Graur, Gh. Bulgăr, Tia Şerbănescu,
Sergiu Drincu, Mariana Bara, Constanţa
Găman, Marin Popa ş.a. Cartea pe care
domnul Stelian Grigore o dedică fostu-
lui său profesor reprezintă un gest
supranatural în aceste vremuri în care
totul e negru, dezolant sub aspectul re-
laţiilor interumane. 

La români, recunoştinţa e pe cale să
dispară şi din dicţionare. Sunt sincer
emoţionat de gestul său, pentru că ştiu
bine ce înseamnă să ai în copilărie sau în
adolescenţă un dascăl destoinic. Eu am
devenit scriitor „cu acte în regulă” da-
torită fostei mele profesoare de limba
şi literatura română din satul meu na-
tal, doamna Maria Dinu, căreia şi mâine
i-aş ridica un monument în faţa şcolii re-
spective. Poetul şi profesorul de
română Stelian Grigore a reuşit să-şi
onoreze dascălul. Cei mai frumoşi oa-
meni la suflet sunt cei cu conştiinţa îm-
păcată. El este unul dintre cei aleşi, din-
tre fericiţii care tot timpul par a împrăş-
tia îngeri în jur. Cartea dedicată filo-
logului George Beldescu este, deocam-
dată, unică în spaţiul din subcurbura
Carpaţilor.
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PPentru orice turist care ar vrea să
ajungă în satul Muscelu-
Cărămăneşti (sat de legendă) din

Carpaţii de Curbură, (locul unde au
ajuns Argonauţii greci după legendara
Lână de Aur, dar şi locul unde au fost
martirizaţi Sava Gotul cu adepţii lui în
anul 372 d. Hr.) înseamnă urcuş, adică o
adevărată aventură. Dacă vii dinspre Est,
adică dinspre Bozioru, înseamnă un
drum lung, mai mult pietros, ajungând
până în buza satului Fişici, apoi te su-
ceşti spre satele Văvălugi, Scăieni sau
Budui, toate sub dealul Tocitorilor sau
sub Vârful Hoţilor (Goţilor), în spatele
cărora se ascund Gornetul, apoi Nucul,
Fişicii şi Găvanele. Ajungi în coasta
Muscelului, unde te întâmpină în coastă
trei fagi falnici, declaraţi de către bozio-
reni monumente ale naturii. Dacă urci
dinspre Bălăneşti, treci prin Ulmet şi,
obligatoriu, poposeşti la Muchea
Ulmetului, unde răsufli uşurat după un
urcuş aproape pieptiş, apoi dai de
Curmătură, în dreapta căreia te întâm-
pină semeţ Vârful Ceciliei. Dacă te aven-
turezi pe celălalt drum de la Bălăneşti,

cam dinspre Sud-Est, mai sălbatic, dar
de o frumuseţe aproape stranie, treci
prin Valea Iepei şi ajungi aproape de
Vârful Boşoveiului, sub creasta căruia se
află ascuns satul Măţara, al cărui nume
poartă o istorie de mai bine de trei mii
de ani de ani, cum o să dovedim ceva
mai încolo. Dacă vii dinspre Sud-Vest,
adică dinspre apa Buzăului, de la
Pătârlagele, drumul este şi mai obositor,
dar oboseala îţi este recompensată de
splendoarea peisajului. Din Sibiciu se fa-
ce un drum de „căruţe“, mai mult o po-
tecă, unică în felul ei, urcând domol spre
Gornetul Sibiciului şi, dintr-o dată, se
deschide călătorului platoul Goşa, cu la-
cul lui ca un imens ochi de apă deschis
spre cer. În Vârf la Ghezunii, cum spun
localnicii, poposeşti obligatoriu, ca să
admiri în dreapta Dealul Rotăriei, iar în
stânga Ivoiul, Podul Goşii, Malul Goşii
şi Vârful Goşii. Dacă vii dinspre Valea
Sibiciului, cu siguranţă că te opreşti la
Muzeul Chihlimbarului din Între-
Sibicii, urmezi firul apei pe sub Dealul
Vătraiului, ajungând dinspre Vest, pe un
drum aproape pieptiş care trece mai în-
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tâi prin Camboru, unde îţi tragi sufletul,
la o cişmea, ca să admiri un peisaj tul-
burptor,   apoi drumul te duce singur
spre Moara lui Voinea, de sub Vârful
Vătraiului şi, dintr-o dată, se deschide
perspectiva Muscelului-Cărămăneşti,
tăiat de la Răsărit spre Apus de Drumul
ăl Mare, cum îi spun cu mândrie sătenii,
care face legătura între depresiunea
Boziorului şi cea a Pătârlagelor. Există
posibilitatea de a pătrunde în acest sat
uitat de lume dar nu şi de Dumnezeu,
chiar dinspre Nord. După ce drumul o
coteşte la stânga dinspre Între-Sibicii
spre Aluniş, o ia spre dreapta prin
Comarnici, o coteşte brusc spre Est şi se
afundă în Pădurea Samarului ca, dintr-o
dată, să ajungi la Podul Samarului, chiar
deasupra satului. Din orice direcţie ai ur-
ca, efortul îţi este răsplătit, căci satul îţi
apare într-o solemnă şi liniştită măreţie,
ascuns între Vârful Vătraiului, Vârful
Ceciliei, Vârful Hoţilor (Goţilor),
Vârful Boşoveiului şi Vârful Goşii. Ceva
îţi spune că aceste vârfuri ascund nu nu-
mai satul cu liniştea lui maiestuoasă, dar
şi un fragment de istorie milenară, ceva
misterios se întâmplă acolo şi  în tine, îţi
răsar în minte întrebări tulburătoare.
Deasupra satului, o biserică, monument
istoric, purtând însemnele masonice,
având pictura (excelent păstrată) direct
pe scândura de tei, special prelucrată, ce
căptuşeşte interiorul, ridicat pe la 1880
pe locul altei biserici, şi ea, la rându-i, pe
locul alteia,(şi tot aşa), cum o arată do-
cumentele, veghează acest peisaj tul-
burător. Clopotele ei, Cel Mare şi Cel
Mic, cum le zic localnicii, în zilele de du-
minică, de slujbă, la sărbătoare sau la în-
mormântare, fac să vibreze, într-un anu-

me fel, unic chiar, împrejurimile, iar
ecourile să fie amplificate rând pe rând
de vârfurile din jur, ca apoi să trimită
chemările spre înaltul cerului. Cerul se-
nin, ca un pahar de cristal uriaş, întors
peste vârfuri, are deasupra locurilor cea
mai pură culoare din lume: un albastru
venit dinspre puritatea îngerilor, în-
gemănat pe margini cu un verde mereu
proaspăt al pădurilor şi crestat de vârfu-
rile munţilor din jur. Pământul, cu ener-
giile lui subtile din străfunduri face ca
această culoare unică în lume a cerului
să pară că iese din adâncuri, iar clinche-
tele izvoarelor pornite de sub fiecare
munte să aibă gust de agheasmă.
Soarele, uimit şi el parcă de magia acelor
locuri, se grăbeşte, de pe timpul pelasgi-
lor şi chiar mai de demult, să apară de
după Vârful Ceciliei, ca apoi, după o zi
de neobosită şi fascinantă admiraţie din
înaltul cerului, se îndură să coboare obo-
sit spre molizii şi mestecenii ce îmbracă
Vârful Vătraiului. Lasă loc cu regret
Lunii ascunse între stejarii uriaşi din
Vârful Boşoveiului, devenind şi mai mis-
terioasă, urcând uimită pe bolta rotundă
şi sporind, în miez de noapte, liniştea
magică, întreruptă rar de freamătul
Pădurii Samarului. Vraja măreţiei astrale
nu s-a terminat încă. Luceafărul de
seară, ţintuit deasupra Vârfului Goşii,
înconjurat de puzderia de stele răspân-
dite pe albastrul şi mai straniu al cerului,
veghează liniştea asurzitoare a locurilor,
întreruptă din când în când de chemarea
vreunei păsări de noapte care şi-a pier-
dut perechea, de brostacii care-şi caută
cu ochii bulbucaţi suratele la îmbrăţişări
ascunse în stufărişul lacurilor, de ţârâitul
vreunui greier cerând ploaia, sau de
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lătratul vreunui câine
din Măţara, din
Camboru, ori din
Muscel, menit să-i
amintească stăpânului
că-şi face harnic dato-
ria, dar mai ales
călătorului nocturn,
extenuat, că se află pe
o potecă sau un drum
care-l va duce, în cu-
rând, spre intrarea vre-
unuia dintre aceste sa-
te, ca apoi să dispară în
spatele unei porţi unde-l întâmpină de
după o uşă de tindă un glas bucuros.
Treptat, măreţia nopţii adânci este înlo-
cuită cu altă şi neobosită măreţie, a
Luceafărului de ziuă, ivit dintre crengile
celor trei fagi bătrâni ca vremea ce
străjuiesc intrarea dinspre Budui. Se
înalţă înconjurat de o cunună de stele
deasupra Vârfului Ceciliei, aşteptând
tremurat ca primele raze ale soarelui so-
sit de pe alt tărâm să-l prindă din drumu-
i neobosit la Curmătură şi să-l
îmbrăţişeze pentru o zi în Muche la
Cruce.

Aici ajungi cu greu, dar pleci şi mai
greu. Greu e să urce omul un munte, dar
mai greu este să-l coboare! Dai peste un
peisaj pe care-l Dumnezeu a uitat să-l ia
de pe pământ în Grădina Sa, dai peste
nişte localnici, al căror nume având re-
zonanţe ciudate, unele venind parcă din
străfundurile istoriei, împărţiţi fiind şi
acum, pe neamuri de când se ştiu: nea-
mul muscelenilor, neamul măţăranilor,
neamul camborenilor. 

Iar dacă vrei să urci mai departe,
spre Gura Teghii, trebuie să străbaţi mai

întâi Pădurea şi mai misterioasă a
Samarului, treci de Crucea Ciumaţilor
de la Podul lui Făiniş, te strecori pe
creasta dintre Aluniş şi Gornet şi, dintr-
o dată, dai de Platoul Martirilor. De aco-
lo, unde e obligatoriu să poposeşti, cade
în stânga Alunişul, deasupra căruia se
zăreşte bisericuţa cu altarul săpat în
stânca uriaşă în care se zăresc de departe
chiliile ca nişte cuiburi uriaşe de păsări
de munte, locuite cândva de călugări.
Dacă ţi-arunci ochii dinspre Martire
spre răsărit, un alt peisaj fascinant şi
încărcat de istorie se iveşte în faţa ochi-
lor. Ascunse sub codri, printre stânci şi
printre copaci, se află cele mai multe
dintre Vestigiile Rupestre din Munţii
Buzăului despre care s-au tocit mii de
creioane ca să se scrie şi s-a zăbovit asu-
pra paginilor tot atâtea ore ca să le fie
dezlegate tainele...  

Oricând, oricine şi din orice direcţie
ar fi urcat, după îndelungi ore de efort,
pe un drum obositor, nu întotdeauna pe
o vreme prielnică, odată ajuns, simte că
respiraţia i se opreşte, nu datorită ur-
cuşului, ci a priveliştii fascinante ce i se
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desfăşoară sub privirile-i înmărmurite
şi, totodată, exclamă cu nesilită sinceri-
tate: cine se opreşte aici, ori rămâne aici
pentru totdeauna, aşa cum au ajuns înte-
meietorii despre care vom vorbi în cele
ce urmează, ori ajunge poet, aşa cum
chiar zicea un prieten care venise, din
pură curiozitate, să vadă „chiar aş e?”
Mai mult,  descoperind încetul ce înce-
tul toponimia şi onomastica destul de
ciudată a locuitorilor, îţi transformi cu-
riozitatea în istorie, nu în sensul strict al
cuvântului ci, mai degrabă, asculţi, fără
să vrei şi fără să ştii, o poruncă, o chema-
re ciudată şi trăieşti un sentiment care-ţi
vine, nu se ştie pe ce căi, dintr-un interi-
or adormit care, la contactul cu acele lo-
curi, simte o vibraţie, ascultă sunetul
clopotelor scufundate, după cum spune
o frumoasă legendă a locului:  „La un
mare cutremur, pământul s-aridicat,  s-a
coborât şi curtea schitului Sfântul
Dumitru a fost brăzdată fulgerător de un
şanţ care s-a adâncit până a înghiţit, ase-
menea unui balaur nesătul, biserica şi o
parte din chiliile aşezământului.
Următoarele spasme au astupat şanţul şi
au împroşcat cu nisip şi apă, înghiţind
totul, ca şi cum n-ar fi fost. Şi astăzi,
spun împrejurenii, uneori, din adâncuri,
răzbat la suprafaţă chemări de clopote.
Nu le pot auzi decât anumiţi oameni şi
numai în anumite zile…” 

Paşii cunoscutului istoric Nicolae
Densusianu n-au călcat prin acest spaţiu,
dar în celebra sa carte, „Dacia preisto-
rică”, un fel de Biblie a poporului român,
apărută pe la 1900, consacră aproape
şaptezeci de pagini istoriei acestor lo-
curi, venind cu argumente toponimice,
istorice, arheologice, lingvistice, locali-

zând aici celebra Colhidă, unde temera-
rii Argonauţi greci în frunte cu Iason,
Ulisse şi ceilalţi au ajuns pentru a recu-
pera Lâna de Aur. Savantul aduce în
sprijinul teoriei sale, cum e şi firesc, ar-
gumentele omului de ştiinţă, ale istori-
cului bine documentat, citând din
Strabon, Hesiod, Homer, Plinius,
Apolonius, Rhodius, Flaccus, Ovidius,
Apollodor, Herodot, Plutharh,
Procopius, Pindar, Orphaeus,
Ptolemeu, Titus Livius, Dio Cassius,
Stephanos Bizantinos, Jordanes, dar şi o
impresionantă listă de istorici mai noi.
Vine cu argumente din texte greceşti şi
latineşti, limbi pe care le cunoştea la per-
fecţie. 

Astfel, descoperă că satul Măţara
aduce din adâncurile istoriei numele
unui trib al pelasgilor, Meterea Turba,
iar Muscelul poartă numele altui trib al
pelasgilor, Mosci (Mosinoeci). Alt isto-
ric de avengură, Iosif Constantin
Drăgan, aminteşte în cartea sa „Noi, tra-
cii” de încă un trib pelasg, al Scailor,
păstrat în numele satului Scăeni. 

De asemenea, Nicolae Densusianu
desluşeşte numele a încă două localităţi
din această arie geografică. Este vorba
de Colţi (gr. „Colchis”- „stâncă”) şi
Bozioru (tot din gr. „Buxios”, „Fuxios” –
„fugă”), acesta amintind de fuga
Argonauţilor cu lâna de aur furată din
pădurea unde pelasgii aduceau sacrificii
ritualice zeului Marte (împrumutat mai
târziu de romani) care a dat numele pla-
toului Martire unde sunt indicii că ar fi
fost o cetate. Aceeaşi rădăcină o au top-
onimul şi hidronimul Buzău. 

Acum este destul de clar că acest
evantai de sate – Colţi, Camboru,
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Muscel, Măţara, Budui, Scăeni,
Văvălugi, Fişici, Bozioru – poartă nume
deosebite, părând ciudate între cercul
format de celelalte sate care le încon-
joară, purtând nume dintre cele mai ro-
mâneşti: Gornet, Strâmba, Aluniş,
Comarnici, Paltin, Nucu, Găvane, Pin,
Valea Fântânii, Odăile, Ulmet,
Bălăneşti.

Un al doilea argument îl constituie
toponimele legate de începuturile creşti-
nismului pe teritoriul ţării noastre, tot
din această zonă geografică. Că urmaşii
– misionari ai Sfântului Andrei care au
propovăduit creştinismul în Dobrogea
au urcat spre Curbura Carpaţilor, vor-
beşte puzderia de vestigii rupestre: bise-
rica săpată în stâncă şi chiliile de la
Aluniş, Fundătura, Piatra’ Ngăurită,
Agatonul Nou, Agatonul Vechi, Biserica
lui Iosif,  Bucătăria, Ghereta,  Peştera lui
Dionisie Torcătorul, etc.

Numele Platoului Martire (suprap-
us peste Pădurea lui Marte) provine din
grecescul „Marturos” – „Martor al lui
Dumnezeu.”  Există lângă satul Muscel
două toponime, Vârful Ceciliei şi
Pădurea (Podul) Samarului care, intere-
sant, amintesc despre două provincii
răsăritene ale Imperiului Roman în care
s-a răspândit în primă fază creştinismul,
Samaria şi Cilicia. Ori Cilicia aparţinea
provinciei Cappadochia, iar Sfântul Sava
(coincidenţă?) era originar din ...
Cappadochia. E de la sine înţeles că mi-
sionarii care l-au însoţit au adus cu ei şi
toponimele, în amintirea locurilor pe ca-
re le-au părăsit şi care (chiar!) semănau
izbitor cu acestea noi!

Şi aşa ajungem la alte toponime tul-
burătoare care aminresc de teribilul

martiriu ce s-a petrecut pe timpul goţilor
lui Athanaric, pe la trei sute şaptezeci şi
doi: martirizarea multor creştini şi îne-
carea în apa Buzăului a lui Sava Gotul, la
locul numit Valea Lupului. Teribil tre-
buie să fi fost masacrul adepţilor lui Sava
şi impactul în conştiinţa oamenilor, din
moment ce locuitorii satului Muscelu -
Cărămăneşti (gr. „caraman”- „sfânt”)
păstrează de o mie şi şapte sute de ani, în
memoria colectivă, toponime precum:
Samarul, Podul Samarului, Vârful
Ceciliei (Ciliciei), Vârful Vătraiului
(vatră de sihăstrie), dar şi (atenţie!),
Vârful Hoţilor (Goţilor), Malul Goşii,
Lacul Goşii, Vârful Goşii, Podul Goşii,
Lacul Gateş – toate având rădăcina
„got.”

În loc de ultim argument, se cuvine
să cităm nemuritoarea propoziţie a lui
Dimitrie Cantemir: „Limba română ne-
biruit martor ne este!”

În loc de concluzie?
Ceea ce istoria vitregă n-a reuşit să

arunce în uitare începuturile fiinţării
noastre, reuşeşte nevolnicia ultimilor
şaizeci de ani, făcând să dispară, sat după
sat, din această splendidă cunună isto-
rică. Şi cât de puţin le trebuie ca să mai
dureze încă pe atât! Doar o şosea din-
spre Bozioru spre Fişici, Văvălugi,
Scăeni, Budui, Muscel, Camboru, Colţi,
să coboare spre Pătârlagele, în şoseaua
cea mare, şi un Muzeu al Colhidei în
Muscelul Cărămăneşti – locul geometric
al atâtor întâmplări milenare.

Grecii vând întregii lumi legende.
Noi le ţinem ascunse ori le ignorăm...
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Iubirea verii
Prin pădure,
timpul pare să fi încetinit,
să nu tulbure îndrăgostiţii.
Copacii se privesc liniştiţi în ochi
mirându-se fiecare de verdeaţa celuilalt,
contemplând vara în inima iubitei.
Şi pare că în vara asta
s-au văzut pentru prima dată!
Şi, niciodată, verdele n-a fost mai verde,
mângîierile mai tandre şi soarele mai
arzător!

Azi sunt fericită fără motiv!
Azi sunt fericită fără motiv! 
Un motiv ar fi totuşi, 
aripile de fluture în zbor. 

Ştiţi câţi fluturi am văzut azi? 
Dar, câte culori s-au strâns, 
să le împodobească aripile? 

Privirea, mi-a zburat odată cu ei 
şi mirosul fiecărei flori m-a ameţit. 

Poate, de aceea sunt fericită, fără motiv. 
Poate, sunt deja un fluture 
şi nu mi-am văzut aripile, până acum! 
Poate, parfumul e de vină sau vântul. 

Azi sunt fericită! Toţi fluturii, 
toate florile 
mi-au cântat, au dansat, s-au jucat. 
Iată un motiv ca să fiu fericită!

Darul meu
Pe banca din parc, aşteptai viitorul.
Erai atât de încordat,
cu pumnii strânşi, aşteptând!
Voiam, să mă cuprindă braţele tale
dar palmele nu le-ai întins,
privirea ta, nu m-a atins!
Cum să poţi primi viitorul,
altflel, decât cu braţele deschise?
Deschide-ţi, inima, în primăvară
şi uită de iarna din noi!
Şi, du-mă, departe, cât mai departe!
Roteşte-mă, în alte ochiuri de viaţă,
să ajung la inima ta
Şi al nostru va fi viitorul!

Dragoste de viaţă
Iubesc ploaia, vântul sălbatic,
zăpada, cernând singuratic.
Şi totuşi insist şi totuşi risc,
să privesc soarele în adâncul luminii.
Căldura lui mă învăluie şi soare devin!
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Jucăria preferată a Creatorului
Întâmplările mărunte ale vieţii se

tot adună, încet dar sigur. Momentele
de ruptură din viaţa unui om vor fi în-
todeauna înfăşurate în ceara binecu-
vântată a uitării selective. De parcă,
aceste momente de ruptură ar fi nişte
şoareci, care au cutezat să între în
stup, noaptea, când albinele însărcina-
te cu paza au fost furate de somn. Sau,
poate că albinele erau doar amorţite
de răcoarea miezului unei nopţi de va-
ră. Suficient pentru ca neinspiratul
şoarece să dea buzna, atras fiind de mi-
rosuri şi sunete al căror înţeles exact
nu avea cum să-l dibuiască doar zdrăn-
gănindu-şi mustăţile. Aşadar, ceea ce
este firesc în viaţa omului se va trans-
forma odată cu scurgerea timpului în
izvor de lumină. Nefirescul, pentru
mulţi mai la îndemână decât firescul,

se ve pierde ca fumul scăpat din căma-
şa ruginită a hornurilor în luminişul fă-
ră hat al văzduhului. Cum aş putea eu
să uit ziua de Înviere, în care timpul se
oprea pentru o clipă, oamenii urmau
exemplul timpului şi se întâlneau,
stând la taifas despre câte în lună şi
stele, cinstind un pahar de vin,  cioc-
nind ouă roşii sau servind pască şi co-
zonac? „La ce şcoală umblă finul cel
mic?“ – mă întreba, într-o astfel de îm-
prejurare, naşul meu de botez, parcă ar
fi vorbit cu cineva mult mai mare decât
mine. În acest timp el scotea tacticos
din coşul lui împletit, pentru fiecare
dintre cei vii ai casei, un ou roşu, o pas-
că, o felie de cozonac şi o lumânare pe
care o aprindea şi o întindea, fără să ia
seama prea tare la ceea ce făcea.
Adevărata taină era însăşi întâlnirea
noastră. Ne simţeam onoraţi de vizita
celui care ne creştinase, fără să o spu-
nem în cuvinte. O spunea cu vârf şi în-
desat bucuria tăcută, cu care întâmpi-
nam fiecare interpelare a naşului
Gavrilă Enache. Nu ştiu de ce i-am po-
menit numele. Acolo unde este acum
nu mai este aşa de important faptul că
l-a chemat astfel. Şi totuşi, am simţit
nevoia să-i pomenesc numele omului
care de Înălţare, altă sărbătoare plăcu-
tă omului simplu de la ţară, mi-a dat de
bogdaproste o cană de lut ars, frumos
pictată, înţolită cu iasomie parfurmată
şi plină cu apă limpede şi rece, dintr-o
cofă pe care o purta după el. Ce prive-
lişte de neuitat, omul cu cofa cu apă re-
ce, la plimbare pe uliţa îmbrăcată în
haine de sărbătoare a satului. Atunci
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am băut pentru prima şi ultima dată
apă rece, îmbăiată în miros de iasomie.
Cum să uit aşa ceva? Destule sunt, însă,
întâmplările de care omul nu are de ce
să îşi amintească. Moartea bunicilor,
moartea părinţilor, moartea unui prie-
ten, moartea în genere, este o întâm-
plare de care sufletul omului fuge cât
poate de mult. Atunci când nu mai are
scăpare, sufletul se lasă îngenunchiat,
pentru o vreme, de metodele pe care le
foloseşte moartea pentru a-şi împlini
propriul destin. Sufletul omului, ca o
caprioară, hăituită fără întrerupere de
gura înfometată a morţii. Slavă
Domnului că omul s-a născut cu harul
uitării relelor! Poate că nu este o uitare
deplină. Poate că într-o altă viaţă amin-
tirea răului, oricare ar fi culoarea lui, va
adăuga o fărâmă de mister unui suflet.
Pentru că, ce altceva mai bun ne rămâ-
ne de făcut în faţa binelui şi a răului ca-
re ne înconjoară? Decât să dăm frâu li-
ber uimirii în faţa înţelepciunii cu care
Creatorul a amestecat ingrediente de
tot felul pentru a da strălucire veşnică
şi mister infinit jucăriei lui preferate,
Omul.

Ideea de uliţă
Îmi plac oamenii. Cât mai mulţi. Cu

acareturi şi multă agitaţie în curţile lor. Din
zori şi până seara târziu. Am senzaţia că o
astfel de privelişte este o garanţie a nemu-
ririi sufletului meu. Este drept, pe de altă
parte, când merg şi eu aiurea pe uliţa satu-
lui, îmi place să fiu singur.  Să pot lua ţărâ-

na uliţei în botul încălţărilor aşa cum se cu-
vine. Când pe o parte, când pe cealaltă.
Sau făcând diagonale în carnea nehotărât
desenată a uliţei. Unghiul din care priveşti
uliţa este esenţial. Degeaba ştii că există
un zarzăr maiestuos la poarta lui Tănase
Opincă. Trebuie să poposeşti măcar pen-
tru o clipă sub ţesătura lui de frunze. Abia
atunci vei înţelege uşurinţa cu care slătarii
adormeau peste noapte la adăpostul co-
roanei lui. Apoi, ori de câte ori uliţa atinge
un punct de maxim local, iertată fie expri-
marea mea nu tocmai colocvială, iarăşi se
cuvine un popas. Ajuns într-un maxim local
al uliţei, o privelişte va deveni amintire şi
alta îţi va lua fiinţa în stăpânire. Mersul pe
uliţă nu este doar o înşiruire ordonată de
paşi. În timp ce iei văzduhul în stăpânire,
din  toate părţile te izbesc miresme şi for-
me nebănuite. Perele de un galben ameţi-
tor din grădina lui Neagu Prundaru.
Prunele din grădina lui Stoica Manea, gâr-
lane, brumate şi discrete, ca nişte ţâţe de
căprioară. Bostanii uriaşi din gardul de că-
tină al Şolomanei. Iasomia, trandafirii, lu-
mânărica şi mai presus de toate iarba care
creşte peste tot. Toate aceste minuni se
cuvine să le priveşti în tăcere, oprindu-te
dacă este cazul. Numai că atunci te zăreşte
Ion Micu, care trage din ţigară pe prispa lui
înaltă şi te întreabă: “Pe cine cauţi flăcău?”
“Pe nimeni” – răspund eu deranjat de cu-
riozitatea bătrânului. “Mă, tu nu eşti al
lu...” – insistă nea Ion Micu din poziţia lui
de veritabil judecător de plasă. “Ba da, al
lui sunt” – trebuie să confirm eu şi vraja
plimbatului pe uliţă s-a făcut ţăndări. Înda-
tă se activează în mine alte module, care
dormeau plictisite de bucuria pământea-
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nului de a se peregrina prin ţărână. Se în-
cinge o discuţie, în care eu ascult cu plăce-
re nebănuită sporovăiala bătrânului, con-
dimentată cu înjurături care nu afectează
galeria sfinţilor din calendarul ortodox. În-
jurături care au menirea de a înviora discu-
ţia şi de a pune la grea încercare urechile
babei, care trasează curbe odihnitoare în
capătul opus al curţii şi dă din cap cu milă
pentru moşul ei plin de păcate. Nea Ion
Micu nu se mai opreşte din trăncănit.
“Lasă bre băiatul în pace...nu-l mai obosi
cu trăncăneala dumitale!” – intervine ba-
ba văzând că moşul ei s-a întins prea tare la
vorbă. “Fă, tu ştii cine este băiatul ăsta? De
unde să ştii? Toată ziua stai printre găini şi
curci”. Cu greu m-am despărţit de nea Ion
Micu. El venea din altă lume decât a mea.
El văzuse lucruri despre care eu nici nu
ştiam că au existat. „Nafura mamei lor, câ-
te n-am tras eu la viaţa mea, nu am timp
să-ţi povestesc nepoate!“  Văzând că sunt
ascultător bun, nea Ion Micu mă avansase
la rangul de nepot. Când am ajuns acasă se
lăsase o pojghiţă fină de întuneric peste
sat. Am intrat în curtea casei părinteşti si
brusc am avut altă revelaţie: „Unde sunt
oamenii din sat la ora asta, nu trece nici
unul pe uliţă în sus sau în jos?“. Da. Aşa
stau lucrurile. Când nu sunt eu pe uliţă îmi
place să-i ştiu pe alţii. Nu vreau să fiu băgat
în seamă, dar simpla lor trecere într-o di-
recţie sau alta este un motiv de bucurie ne-
înţeleasă, ce-i drept, dar consistentă din
moment ce nu intram niciodată în casă fă-
ră să fiu chemat de vocea, mereu obosită,
a celei care mi-a dat, nici nu mai ştiu când,
formă şi viaţă.

�
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Iar
a nins uitarea-n
mine
bulgări mari
de răsărit.

Sunt aici
dar mi se pare
că aproape
am murit.

Mi-au căzut
în palme
frunze
de apus ne-
prihănit.

Văd
şi simt
cum creşte
sensul
din ţărână,
din iluzii,
din mistere
şi din teama
de a fi desprins
de sânul

lutului ce m-a
hrănit.
Nici
nu ştiu
de când 
în mine
soarele
n-a mai dormit.

Fiecare adiere
mi se pare
o furtună
în paharul
rătăcirii
de 
surâsul tău
pierit.

Te-am pierdut
ireversibil.

Sunt
un fruct
ce stă pe ramuri
aşteptând 
să vină bruma
să-l desprindă
de zenit.
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ÎÎ n ziua de 13 februarie 2010, la
Soroca, a avut loc festivitatea dezve-
lirii unui bust al poetului naţional

Grigore Vieru, la aniversarea zilei sale
de naştere. Aceasta, după ce în luna ia-

nuarie a.c., la împlinirea unui an de la în-
ălţarea sa la cer, tot la Soroca, un parc şi
o stradă au primit numele poetului, şi
după ce în luna noiembrie 2009, la
Vasilcău, liceul a fost botezat cu acelaşi
nume.

Bustul a fost amplasat în parcul
„Mihai Eminescu“, lângă cel al iluştrilor
săi înaintaşi, de care s-a simţit întot-
deauna legat: Mihai Eminescu, Mihail
Sadoveanu, Ion Creangă.

Ca unul care l-am cunoscut pe
Grigore Vieru, depun mărturie că a fost
trimisul lui Dumnezeu pe pământul
mult prea încercatei noastre ţări.
Criticul Theodor Codreanu chiar aşa l-
a şi caracterizat: „Grigore Vieru face par-
te dintre acele personalităţi care apar nu-
mai în momente de răscruce ale  unei is-
torii sau culturi; asemenea oameni devin,
fatalmente, simboluri naţionale, în cazul
nostru. Aşadar, e vorba de o apariţie care
transcede personalitatea umană trecă-
toare. O putem numi, fără teamă de a
greşi, una trimisă de Dumnezeu, cel care
n-a voit ca neamul românesc din
Basarabia să dispară, precum au vrut şi au
năzuit vreme de aproape două veacuri
cuceritorii de teritorii“.
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� „Când mă rog la Dumnezeu, îmi scot ceasul de la mână“



Cel care a venit în literatură, aşa cum
a mărturisit, din singurătate şi din sufe-
rinţă, din golgota Basarabiei şi a Limbii
Române, avea o înfăţişare isusiacă, de
ascet coborât din vechile mănăstiri ale
Moldovei. Era o fire evlavioasă, profund
creştină, ce emana în jur blândeţe, echi-
libru, pe al cărui chip se citea suferinţa şi
bunătatea. Sub această înfăţişare s-a as-
cuns însă un mare luptător, un apărător
hotărât şi neobosit al neamului, un das-
căl şi o călăuză a conaţionalilor săi.
Armele sale de luptă au fost întotdeau-
na Limba Română şi credinţa în
Dumnezeu. Abecedarele şi scrierile sa-
le pentru copii au pus temelia unui con-
cept naţional, românesc, de educare a
tinerei generaţii. Spunea, convins că ba-
sarabenii pot izbândi prin cultură: „Tu ştii
/ Că un cântec frumos/ Pentru copii /
Poate salva în viitor / O Patrie?”. 

Pentru apărarea limbii strămoşeşti
poetul s-a jertfit în mod conştient: „Pur
şi simplu ziditu-m-am de viu / În Templul
Limbii Române”. Era convins că demni-
tatea graiului matern este un dar de la
Dumnezeu, la care nu are voie să aten-
teze nimeni, nici străinul şi nici înstrăina-
tul de neam: „Aş putea să îndur toate ne-
norocirile revărsate asupra Ţării mele,
afară de una singură – asuprirea limbii
strămoşeşti. Celui care ridică mâna asu-
pra acestei minuni se cuvine să-i zdro-
beşti capul ca unui şarpe”. A repetat de
multe ori că limba materna este sacră –
„Două lucruri am întâlnit pe lumea asta
zidite până la capăt: Biblia şi Limba

Română” – şi a îndemnat, cu convinge-
re, contemporanii: „Veniţi de vă treziţi,
fraţi basarabeni, în suferinţa şi lumina
Limbii Române, sălăşuiţi-vă în ea, întru
vecie, până în cele mai îndepărtate hota-
re ale dreptăţii ei”.

Poet luptător în vremuri grele a ştiut
că ne putem schimba soarta şi că aceas-
tă dorinţă se va împlini: „Aştept ziua de
mâine, iar cântecele mele nu sunt decât
nişte steaguri pe care le agit către ea în
semn de prietenie”. Pentru el viaţa a în-
semnat libertate şi sublinia că
„Libertatea nu se învaţă la şcoală şi nici la
biserici. Libertatea se învaţă în luptă”.

Poetul a anticipat veşnicia operei sa-
le în poezia  Între Orfeu şi Hristos în ca-
re spunea: „Pentru că am văzut, ochiul
meu a murit. / Lacrima: piatra funerară /
Pe mormântul ochiului meu. / Va veni alt
cer, / în altă lume se va deschide / Ochiul
meu,  dând piatra la o parte.”

A iubit viaţa, „Ca un copil aştept di-
mineaţa / Până la lacrimi mi-e dragă via-
ţa”, dar nu i-a fost frică de moarte. În
Litanie pentru orgă spune: „Nu am,
moarte, cu tine nimic, / Eu nici măcar nu
te urăsc”. Pentru el moartea era o în-
toarcere la patria cerească: „Mă întorc în
Dumnezeu, / Cu alte cuvinte, / în Patrie
mă întorc./ Dumnezeu şi Patria / Sunt
una”.

Poet al Unirii, a ajutat pe basarabeni
să regăsească Ţara, iar pe cei din Ţară
să-i audă şi să-i înţeleagă, să descopere,
prin spirit şi poezie, Basarabia uitată. 

Întrebat cu ocazia unui interviu de
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către Adrian Păunescu dacă crede în
Dumnezeu, a răspuns: „Cred atât de
mult în El, încât atunci când, din obiş-
nuinţa şcolii care mi-a deformat sufletul,
îi scriu numele cu literă mică, îmi cer ime-
diat iertare în faţa Prea Înaltului. Am spus
din obişnuinţă, pentru că în Basarabia,
până mai ieri, nu era voie să scrii
Dumnezeu cu literă mare. La buche ma-
re avea dreptul numai partidul comunist.
Cred atât de profund în bunul
Dumnezeu, încât atunci când mă rog că-
tre El, îmi scot ceasul de pe mână”.

În mod evident îl căuta pe
Dumnezeu şi îşi punea creaţia sub pro-
tecţia Lui. Dovadă sunt multe dintre
poezii, dar şi titlurile biblice ale unora
dintre volumele sale: Strigat-am către
Tine, Taina care mă apără. Multe dintre
discursuri le începea cu citarea unor pa-
rabole sau cu versete biblice şi le înche-
ia rostind „Aşa să ne ajute Dumnezeu!”.

Acad. Mihai Cimpoi, în necrologul
rostit la înmormîntarea poetului, a scos
în evidenţă că: „Grigore Vieru a rostit fi-
inţa românească a Basarabiei în toată de-
plinătatea sa, transmiţând un mesaj exis-
tenţial profund. La marile teme – mama
şi maternitatea, iubirea, copilăria, unita-
tea omului şi a naturii - s-au adăugat sa-
crul, taina care-l apără, adică Taina
Divinităţii”.

La fel ca fraţii soroceni din a căror
iniţiativă  au fost realizate binecuvânta-
tele proiecte enumerate la început, bine
plăcute bunului Dumnezeu, ştiu că
Grigore Vieru ne-a lăsat drept moşteni-

re o operă ce abia de acum încolo, du-
pă trecerea lui la strămoşi, cum îi plăcea
să spună, îşi va arăta adevărata sa di-
mensiune.  O operă pe cât de vastă, pe
atât de valoroasă: creaţie poetică, afo-
ristică, publicistică, interviuri.

Ziua dezvelirii bustului a fost o zi re-
ce şi ploioasă, după altele în care zăpa-
da, chiciura şi gheaţa au îmbrăcat totul
în alb. Cred că picăturile de ploaie, la fel
ca şi aghiazma cu care s-a stropit mo-
numentul au fost, de fapt, chiar lacrimi-
le poetului, aşa cum le ştiu adunate în
scrierile sale.

Întors la Buzău am convingerea că
de acum înainte, la ziua de naştere a lui
Grigore Vieru se va vorbi ca despre
Ziua Învierii Sale.

(Buzău, 14.02.2010)



AA
valanşa de păianjeni, cu care se
confrunta Gogu, era de-a dreptul
impresionantă  şi miraculoasă în

acelaşi timp. 
Hoinărise toata noaptea, fără nici un

rezultat, prin casă, prin beci, prin maga-
zie, prin curte, scotocind toate ungherele
şi toate ascunzisurile.

Şi, când disperarea îi ajunsese la cul-
me, deodată, din toate aceste locuri, în-
cepură să curgă  păianjeni.

O bucurie fără margini îl  cuprinse,
aducându-l în pragul extazului. Spera  ca
din  hoardele de arahnide, care defilau
acum sub privirile lui buimăcite, măcar pe
o parte să poata pune mâna. Sau, în  cel
mai rău caz, pe vreo câteva perechi, pe
care să le prăsească apoi. 
Erau, în această viitură, fel de fel de
păianjeni. Cu picioare lungi şi subtiri; cu
picioare scurte; cu corpul mic; cu corpul
mare, burduhănos; etcetera; etcetera.

Cei cu picioare scurte aveau un mers
iute, precipitat. Acum îi vedeai aci, acum
în altă parte. Erau tot într-o fugă. 
Cei cu picioare lungi şi subţiri – ca nişte
braţe articulate de excavatoare – călcau

molatic  şi parcă imaterial, dând impresia
că nici nu ating suportul pe care se depla-
sează. Erau aceia pe care, atunci, în co-
pilărie, când nu avea nici un fel de frică
faţă de aceste vieţuitoare, îi  apuca  de câ-
te un picior şi îi azvârlea cât colo.

Alţii aveau un mers dezarticulat, deze-
chilibrat, dar ferm şi dârz. În  ei Gogu îi re-
cunoscu imediat pe cei, din aceaşi pe-
rioadă, pe care îi schilodise, rupându-le
câte unu, două picioare sau doar câte un
segment al acestora şi care acum îl pri-
veau cu atâta ură încât el nu 
era în stare să se uite în ochii lor.

Unii dintre aceştia purtau cu ei, pe un
fel de brancarde, siluete informe,
rămăşiţe ale unor corpuri  sleite, storcite,
o amestecătura de ceva gelatinos şi frân-
turi de picioare – dintre care unele încă
mai mişcau – cu porţiuni de capete sau de
organe interne.

În toată această compoziţie tăcută,
peste  care ar fi trebuit să se aştearnă pa-
cea veşnică,  mijeau  din când în când ochi
care îl ţintuiau pe Gogu cu aceaşi
duşmănie, ceea ce îi aducea aminte de o
perioadă  ulterioară, când o frică patolo-
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gică, o fobie, îl cuprinsese şi când el nu
mai avusese curajul nici de a atinge aces-
te lighioane, darămite de a le mai prinde
cu degetele. Ajunsese să le spună tuturor
că dacă cineva doreşte să ia vreo sca-
toalcă, apoi numai să se facă spre el cu un
păianjen. Şi atunci, din cauza  panicii în
care el va intra, îl va şi pocni pe respecti-
vul doritor, indiferent cât de tare şi indi-
ferent în ce regiune a corpului.

Ceea ce trebuie menţionat însă este
că această tărăşenie îşi avea  obârşia într-
un  fapt  real. 

Într-una din dimineţi – să tot fi fost
prin clasa a patra –, Gogu se trezise cu
pleoapa ochiului drept umflată  în aşa hal
încât aproape că nu mai vedea nimic cu
ochiul respectiv.

Năstăsică, bătrânul – fost – felcer al
satului, cel care fusese chemat de ur-
genţă, îl examinase cu maximă responsa-
bilitate şi concluzionase că nu putea fi
vorba de altceva decât de o ciupitură de
păianjen.

Întâmplarea nu trecuse fără urmări.
Copiii din generaţia sa, ba chiar şi unii mai
mari, îl sfătuiseră să ucidă păianjenii, în-
trucât, pentru fiecare exemplar omorât,
Maica Domnului îţi iartă un păcat, cinci
sau şapte. În privinţa numărului, părerile
erau împărţite, însă răsplata rămânea. Şi
asta  pentru că păianjenul cutezase când-
va să se ia la întrecere cu Sfânta Fecioară
pe tema: Cine face firul mai subţire? Iar
dumnealui avusese câştig de cauză.

Cu această credinţă în suflet, Gogu in-
cepuse o campanie furibundă de căsăpi-
re a  neisprăvitelor  insecte. Le strivea cu
orice apuca, numai cu mâna nu.

Acum însă, când îşi dădu seama de
câtă nevoie avea de păianjeni, o ciudată
părere de rău pusese stăpânire pe el.

Dar când prin dreptul lui trecu Văduva
Neagră, Gogu  avu  din  nou acel senti-
ment de repulsie. Auzise si văzuse la tele-
vizor fel de fel de comentarii la adresa
respectivului  păianjen, care  era  în stare
să omoare chiar copii şi bătrâni cu ciupi-
tura lui.
În furia care îl cuprinse, căută în jur ceva
cu care să lovească. Şi cum la îndemână îi
apăru un baros, îl apucă şi îl ridică.

Văduva Neagră îşi văzu, însă, nestin-
gherită de drum. Ba chiar îi zâmbi
maliţios şi totuşi seducător, aşa încât mâ-
na lui Gogu se înmuie şi el lăsă barosul
jos.

Apăru apoi o cohortă de alţi păianjeni,
mai bine dezvoltaţi, mai solizi şi în care în-
trezăreai  nişte  indivizi cu mare putere
de muncă.

Într-un fel de cadre, improvizate pe
nişte care alegorice, aceştia puneau fir
peste fir, ţesând  plase cu ochiuri de di-
verse mărimi.

Gogu rămase înmărmurit. Întinse  de
câteva  ori mâna spre ei şi tot de atâtea
ori o şi retrase. Îşi  luă, totuşi, inima în
dinţi şi atinse pe unul, mângâindu-l. Apoi
pe altul şi pe altul. 

Păianjenii îi răspunseră cu surâsuri jo-
viale, după  care se intoarseră la munca
lor cu şi mai mult  sârg.

Dar uimirea lui Gogu atinse culmile pa-
roxismului  când  o  parte  destul de în-
semnată dintre ei părăsi platforma pe ca-
re se afla,  îndreptându-se spre nişte
lăcaşuri expres amenajate de el, unde o
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aşteptau adevărate  hale  de producţie,
înzestrate  cu  utilaje  de  ultimă  gene-
raţie  pentru  ţesut  pânza, dotate cu in-
stalaţii de aer condiţionat, cu duşuri, cu
cantină şi cu săli de mese, cu dormitoare,
cu spaţii verzi şi cu terenuri de sport. Nu
lipsea nici grija faţă de sănătate. Un spi-
tal, prevăzut  cu  toate secţiile şi labora-
toarele, stătea pregătit cu cele mai noi
achiziţii ale tehnicii medicale. Ba  exista
chiar  şi  o  maternitate  unde  să vină pe
lume urmaşii lucrătorilor.

Când pătrunse într-una din hale, îi găsi
pe toţi păianjenii la locul lor, muncind.
Unul, mai răsărit – de bună seamă, şeful
–, inventaria şi nota  valurile de pânză,
apreciindu-i  acesteia  calitatea  şi  dându-
şi acordul ca ea să fie transferată în de-
pozit.

Vizită şi celelalte hale, găsind aceeaşi
atmosferă sobră, de lucru.

Părăsi mulţumit complexul. La ieşire

însă avu surpriza să dea nas în nas cu
Văduva Neagră.

Şedea tolănită pe o bancă de la margi-
nea aleii centrale, cu picioarele atârnând
leneş. Unul dintre ele îi ajungea până la
jumătatea aleii.

Gogu  dădu  să  treacă  pe  partea  cea-
laltă, dar  piciorul se mişcă, iar din vârful
degetelor ţâşniră nişte gheare care se
lungiră, încercând să-l înşface. El caută
disperat în jur barosul pe care mai adi-
neauri îl  lăsase din mână, dar  nu-l mai
găsi. Se feri şi o luă la fugă. Însă cu cât ar
fi vrut să fugă mai tare, cu atât picioarele
îi deveneau mai grele şi i se mişcau mai în-
cet. Avea impresia că se deplasează pe
un teren mlăştinos sau nisipos. Un picior
îl scotea, celălalt se afunda… 

Iar Văduva  Neagră  îi  sulfa  în  ceafă
cu acelaşi zâmbet maliţios şi totuşi se-
ducător.
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Mama mea, Agripina
mama mea n-a văzut niciodată un film

un film adevărat un film cu jurnal
cum era odată când venea caravana în sat

mereu avea altceva de făcut mai
ales seara

când se urca pe cuptorul cu vatră
în care mai pe zi sau mai pe seară

cocea pâine din făină de grâu şi secară
acolo şi-a dus mai toată viaţa

împletind şi despletind ciorapi
din lână albă din lână neagră din 

lână galbenă
pe deasupra mai şi tighelea mai şi înflora

cămăşi croite după cum o învăţase bunica
iarna ţesea la război pânză din fire de tort

pe care vara o sorea o albea la fântâna
dintre râuri

în fiecare duminică mergea la biserică
şi se ruga pentru copiii ei Dorica, Anicuţa,
Ionel, Dragomir, Toderiţă, Gicuţa, Vasilică

Maricica, Culiţă, Miluţă – ţoţi plecaţi
prin lume

de la biserică venea încet încet fulg
de noiembrie venea şi se aşeza lângă

vatră
şi-şi dădea în bobi să afle care 

din odraslele ei

va fi bob sosit în prag de ziuă
nu uitaţi mama mea Agripina a avut
buletin de ţară şi n-a văzut niciodată
un film adevărat şi totuşi seara târziu

se uita undeva se uita la ceva
se uita ore în şir pe geamul cu miros

de noapte
şi ofta atât de adânc încât îmi deştepta

somnul

Venirea
tot ce am scris până azi
tot ce-am scris până ieri

era poezia din care venea
omul ascuns

în nesupunerea lui în lacrima
ascunsă de vrabia rea

de vrabia bună de vrabia lună
nu-mi cereţi tăcerea din
humă doamne spune-mi

unde-i tăcerea rea
unde-i tăcerea bună
Eu vă chem să veniţi

veniţi
aşa rău cum sunt

lăsaţi-mă
lăsaţi-mă să ard liniştit

lângă voi

Cap sec
eu temporalul
eu temporar

pe stradă
un câine şchiop
mânca de zor

un poet
pe stradă

temporar un poet
un poet temporar
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Îmi cer scuze, dragă “cetitorule“, că ţi-am dat
ţeapă şi n-am apărut în “almanahele” trecute pen-

tru a continua saga bikerista începută cu  „'raţi ai
dracu de roakări satanişti” în 2009, dar te asigur că
totul a fost independent de voinţa mea. Am fost sa-
botat de strângătorii de “fiţiuici electronice” pro-
babil din prea multă decenţă, sabotajul făcându-se
în scopul nobil de-a ecologiza universul thematic al
celestului “almanahe” provincial de insalubrii bike-
riste. În fond şi la urma urmei noi facem cultură aici,
nu malversaţiuni bikeriste cu “roakari satanişti”,
avem şi noi copii, păi nu?... Cum o să-i privim în ochi
dacă, Doamne fereşte, mâine, poimâine, vor veni în
faţa noastră cu ochii lor candizi şi ne vor cere
ingénui: tată, mamă, luaţi-mi şi mie motor...
Orişicât, nu că zic, dar vreau să spun… Sunt biker
bătrân şi de la o anumită vârstă nu te mai prinde bi-
ne revolta disimulată-n cinism, nimic nu-i mai cara-
ghios decât un bătrân încrâncenat. Dar te mai apucă
oarece “pitici” când vezi reticenţa acută, şi asta eu-
femistic spus, a majorităţii, a covârşitoarei majo-
rităţi, clişeistic vorbind, împotriva minorităţii bike-
riste. Uite aşa capăta omu' mania persecuţiei şi până
la fandacsie nu-i decât un pas, cum ar zice mentorul
nostru spiritual şi naţional totodată, nenea Iancu. În
sfârşit, număr până la 10, 20…100, cât e nevoie pen-
tru a mă calma şi hai să continuăm de unde am
rămas în “almanahele” din 2009, nu de alta, dar s-ar
putea crede că am mania persecuţiei şi de aici până
la fandacsie nu-i decât un pas... 

PParcă rămăsesem la întruniri... Cred
c-ar fi de preferat să construiesc

imagistic una pilot, dar nu ideală, ci un
melanj ipotetic cu bunele şi mai ales re-
lele ei. De fapt rămăsese să vă spun de-
spre rele, însă insistând pe aspectele
mai puţin frumoase s-ar putea crede că
pe acolo se petrec numai nenorociri, fi-
ind chipurile o adunătură nu o aduna-
re, dând astfel satisfacţie majorităţii
aşa-zis puritaniste, conservatoare şi
conservare (conserva = maşina).
Probabil mulţi nu au citit prima parte,
or un minim echilibru se impune, aşa că
mă văd obligat să mai spun şi de bune. 

După un drum de câteva sute de ki-
lometri ajungi în sfârşit la poarta locu-
lui de campare, poarta e sigur pentru
că locul este musai împrejmuit, şi asta
din cel puţin 2 motive. 1 – pentru a pro-
teja motocicletele şi motoriştii de fel
de fel de neaveniţi care nu numai că te
încurcă, dar te mai lasă şi fără cizme
dacă ai proastă inspiraţie de a le lăsa în

’’RRaaţţii   aaii   ddrraaccuu’’
ddee  rrooaakkăărrii

ssaattaanniişşttii!!
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afară cortu-
lui. 2 – pen-
tru a fi sigur
că toţi parti-
c i p a n ţ i i
p l ă t e s c ,
trăim în

România ce dracu’… Cerberii de la
poartă sunt unşi cu toate alifiile, n-ai
cum să-i faci, dai banul pentru tine şi
dacă e cazul pentru persoana din spa-
te, ţi se pune o brăţară la poigne şi trei
zile cât ţine întrunirea, în baza ei intri şi
ieşi când şi cât vrei, n-o poţi da altuia
peste gard pentru că odată ruptă,
ruptă rămâne. Spuneam că sumă e mo-
dica, 20, 25 RON şi de banii ăştia orga-
nizatorii se achita în general de obli-
gaţii. Ai pe lângă siguranţă şi confort şi
spectacolul artistic asigurat, cum vă
spuneam, de trupe de aici şi de afară,
multe dintre ele celebre. Sigur, dacă n-
ar fi primăria şi sponsorii… La unele
întruniri, Ploieşti de exemplu, unde
primăria se implică funciar, eram pro-
tejaţi inclusive de poliţia călare. Era de-
a dreptul stranie coabitarea cailor fizici
cu a celor putere. Un amestec hetero-
clit de vechi şi nou de fizic şi abstract,
între zoo şi kilowaţi, între muşchi şi
fier, între armonie biologică şi tuning
artificial, între minunea lui Dumnezeu
şi sublimul omenesc muncit, între
nărăvaşul temperat şi năravul exacer-
bat, în ultimă instanţă între, între iarba
şi benzină, între viu şi mort, între carne
şi fier,pentru că întotdeauna carnea s-a
ferit de fier, poate tocmai de-asta bike-
rul cu motorul lui este perceput de

mulţi ca o combinaţie letală. Oricum,
aceasta coabitare îţi prilejueste con-
strucţii mentale de superbii metaforice
şi în ciuda zgomotului infernal produs
de motoarele turate la maxim, amplifi-
cat de lipsa amortizoarelor din tobe,
sau a tobelor cu totul, sau a bubuitului
shotgun-elor îndelung exersat, prin
acumularea manipulatorie a gazului în
cilindri, caii săracii erau ceva mai calmi,
cu privirea lor blajină, îngăduitoare, ei
demni urmaşi ai celei mai nobile specii,
ei care ştiu că odată scăpaţi din colecti-
vizare nimic nu-i mai poate atinge, nici
măcar abandonarea unora dintre ei
iarnă prin parcuri, pentru a nu li se mai
da de mâncare. Oricum, ţinând cont de
circumstanţe, mai curând ei ne
compătimesc pe noi decât noi pe ei.
Poate de aici rezultă blândeţea lor
înţeleaptă vis-a-vis de nebunia noastră
caricaturizantă. Dar să revenim la
“notre moutons”. Ajunsesem la poartă
– înainte însă trebuie să vă spun că bi-
kerul ajunge în general foarte obosit la
întrunire, excepetându-i desigur pe lo-
calnici sau pe cei din jur. În mod nor-
mal, un motociclist trebuie să se
oprească după fiecare 50 km parcurşi
şi să se dezmorţesc măcar 20 minute.
Dar credeţi că respectă cineva regula
asta?! Ca să nu mai vorbim că chop-
periştii, categorie în care mă pre-
număr, nu trebuie sub nici o formă să
meargă mai mult de 400 km într-o zi.
Poziţia lor de condus fiind dreaptă,
erectă, solicitările coloanei sunt foarte
mari, mai ales că suspensia la chopper
e foarte rigidă, descărcarea greutăţii
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pe braţe fiind nulă. Credeţi că respectă
cineva “indicaţiile preţioase”? Canci! Şi
cel ce conduce are oricum o şa cât de
cât mai prietenoasă, pe când cel din
spate, vai de poponeaţă lui, mai precis
a ei, săraca. Întotdeauna bărbaţii au
compătimit alături de fundul femeilor.
Dar credeţi că pe parcursul celor 3 zile
se gândeşte cineva la odihnă?... De fapt
n-ai decât să te gândeşti că oricum nu
ai parte de ea. Cum spuneam, după ce
ajungi, îţi cauţi prietenii, de multe ori
înroşeşti telefonul degeaba, că bikerii
în mers nu se prea deranjează să
răspundă, aşa că mai curând îi cauţi
bembelind prin campus. Şi asta după
ce ţi-ai instalat cortul, lăţindu-te cât o
pomană ţigăneasca, fizic, nu cronolo-
gic, pentru a le păstra şi lor loc.
Preferabil o poziţie mai înaltă, ca în caz
de ploaie să nu stai toată noaptea cu
fundul pe cască. De dormit noaptea,
mai mult pe sponci, că sunt destui ne-
buni care turează moatoarele în bur-
nout, uite-aşa de-ai dracu’, că aşa
“vrea muşchii lor”. Omoară motoarele
vai de mama lor, fac muci un rând de
cauciucuri da’ nu se lăsă. Şi mai au un
obicei "bun şi sănătos", pocnesc din
motoare până fac sitele praf, pocnituri-
le şi focul de la capătul ţevii amintesc
de-un teatru de război. Pământul sare
de la burnout cât colo, dacă ar mai fi şi
ceva schije, ai zice că eşti în Afganistan.
De atac al ungurilor nu poate fi vorba,
pentru că gogoriţa interetnică la moto-
ciclişti nu ţine, pentru simplul motiv că
solidaritatea bikeristă şterge cu
desăvârşire antipatia istorică. Personal

am foarte
mulţi amici
unguri la a
căror priete-
nie ţin foar-
te mult, eu
f i i n d
regăţean, desigur. Şi pentru a fi sincer
până la capăt, trebuie să recunosc că
totuşi, cei mai buni prieteni şi-n liceu,
armată, facultate, şi uite ca şi-n moto,
sunt moldovenii. Cred ca aceleaşi trăiri
le avea şi Mihai Vitează, nici măcar nu
sunt original, atâta doar că el fiind ol-
tean şi-ntr-o oarecare măsură “mai ce-
lebru” a făcut puţin pe şefu’,puţin mai
mult chiar,şi când s-au supărat ungurii
şi-a vrut săracu’ să bage mâna-n gaz…,
taman atunci nu i-a pornit motoru’.
Buuun… după ce ţi-ai aranjat culcuşul,
care bea o bere, care mănâncă un mic,
te mai hlizeşti în stânga-n dreapta, te
mai interesezi cam ce-o fi de văzut prin
zonă, faci vreo 2, 3 ture printre zecile
sau sutele de motoare pentru a te uimi
sau inspira în vederea vre-unui bricolaj,
ce mai… un festin pentru ochi, un or-
gasm pentru spirit. Şi uite aşa se face
seară, vineri seară când începe muzica
şi muzichia. După cum spuneam şi-n
precedentul, la început trupe modeste,
în general din zonă, după care vin greii,
trupe tari nene, branduri. Şi dacă la pri-
mii se adună relativi puţini bikeri, la as-
tea mai că n-ai loc. Începe dezmăţul
frate. E o plăcere să stai într-o poziţie
de margine care să-ţi asigure especta-
tivă, adicătelea şi scena şi spectatorii,
spectacol total ce mai…pe scenă artă,
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jos,...circul.
N-am înţeles
şi n-am să-
nţeleg vreo-
dată de ce
trebuie să
dai din cap

amplu, înainte şi înapoi, răscolindu-ţi
ecvestru coamă. De fapt o explicaţie ar
fi în paharul, al câtâlea oare, pe care îl
ţin cu grijă în mână şi care după golire
se aruncă de regulă pe jos.
Organizatorii au angajat nişte amărâţi
care stau printre noi cu sacii ăia negri şi
mari, de-mpachetat chinezi în geaman-
tan, şi adună paharele alea nenorocite
de plastic. Ţi-e mai mare jena, oare ce
impresie îşi fac bieţii oameni despre
noi?! Mai bine s-ar da berea la dozator
în pahare de sticlă, să te ţii atunci pene
frate. În acest timp decibelii, nu puţini
la număr, ba chiar în exces, emanaţi de
boxe îşi dau mâna peste “distinsa adu-
nare” cu fraţii lor, ceva mai haotici, din
tobele de eşapament. Coctail sonic de-
a dreptul apocaliptic. Nebunie curată,
ce mai…  După ce se termină
dezmăţul, ca tot omul, că-n ultimă in-
stanţă bikerii sunt şi iei oameni nu?,
vrei să te culci. Şi-acum începe canona-
da pentru că din nefericire, există o ca-
tegorie, deloc mică, reprezentată de
cei care vor să-ţi bage distracţia pe gât,
şi în consecinţă turează şi pocnesc din
motoare toată noaptea. Există o dis-
pută acută între cele 2 tabere, mai ceva
ca între Capuleti şi Montague, sunt 2
tabere cu puncte de vedere în veci ire-
conciliabile, una reprezentată de bike-

rii cu oarece tranşee pe sub cască, oa-
meni aşezaţi ce vor să se odihnească,
care nu deranjează şi nici nu vor să fie
deranjaţi, şi care vor să se respecte re-
gulile afişate dar neimpuse de organi-
zatori, printre care, viteză maximă 20
km/h, interzicerea turării motoarelor
între orele 24:00h – 8:00h, în fond nu e
numai o chestiune de bun simţ, ci şi
una de responsabilitate, unii vin şi
pleacă la sute de km. E musai să fii
odihnit. Şi a 2-a tabără, a celor chipuri-
le rebeli, caricaturi anarhiste, ce cred
că bikerismul presupune libertate to-
tală, lipsa oricărei constrângeri şi a
oricărei reguli, în afară de regula cutu-
miară a întrajutorări bikeriste totuşi. Ei
cred că primii ar trebui să le fie recu-
noscători pentru faptul că le asigură
prin efortul lor spiritual şi mai ales ma-
terial spectacolul, în fond ei sunt cei ce-
şi omoară motoarele şi cauciucurile
pentru distracţia tuturor. Halal specta-
col, sta-le-ar în gât. Ce să faci, nu poţi
face întruniri separate pentru oameni
serioşi şi pentru nebuni. Sunt unele
oraşe-n care motocicliştii sunt dezbi-
naţi şi se urăsc definitiv şi ireversibil. Ei
bine, la Cluj, una din grupări nu ştiu
cum reuşea să facă întrunirea în limite-
le unui elitism funciar, ai fi zis că bikerii
veneau parcă pe bază de invitaţii,
atent selectaţi. E o întrunire aproape
ideală. Cum de reuşeau nu ştiu… e un
mister.  

Poate ar fi timpul să spun câteva
cuvinte despre amazoane, amazoane
bikeriste desigur. De când se ştie, fe-
meia caută să-l imite pe bărbat, se pare
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că în unele domenii chiar a reuşit.
Printre aceste domenii nu se numără,
fii sigur, şi motociclismul. Dar asta nu
înseamnă că unele dintre ele nu ar avea
abilităţi măcar decente. Poate le-aţi
văzut în trafic. Spre deliciul poliţiştilor,
sau mai curând spre surpriza lor, pen-
tru că sub căştile fullface n-ai de unde
şti că-i femeie, dar când îşi dă casca
jos… ditai mândră amazoana, ba şi cu
ambii sâni în dotare…eeeee…
orişicât… se schimbă calimera. În ge-
neral amazoanele călăresc vitezane,
nărăvaşe dar uşoare. Pe enduro şi pe
chopper mai greu, ultimul are în majo-
ritatea cazurilor peste  300 kg, ee...
sunt şi mai uşoare dar cilindreea mică
nu le satisface setea de adrenalină. 

Din nou la “notre moutons”. După
concerte te culci (sanki), dormi (canci)
şi vin zorile când trebuie să se găsească
un dement care să dea deşteptarea
ambalând un motor, de regulă fără to-
be, ce dacă-l înjura mai toţi în toate
limbile pământului, oricum n-aude, aşa
că începând de la ora asta pâş pâş pe
rând, la piş piş şi la spălat, întâi bikerul,
pe urmă motocicleta, de fapt bikerul
ca bikerul, nu prea contează, dar dân-
sa… adicătelea motocicleta, e musai.
De ce?!, pentru că urmează cel mai fru-
mos şi important moment al întrunirii:
PARADA. Tadam!... Îndeobşte pe la ora
11:00, unii vin doar la paradă, sâmbătă
dimineaţa, după care pleacă, e mo-
mentul de superbie. O întrunire fără
paradă e că ştiţi voi ce fără ce, sau
vorbă lui Chiriţescu: “e ca piftia fără us-
turoi”. Vă întrebaţi probabil ce e atât

de special la
parada asta,
la cortegiul
ăsta alcătuit
din 800,
900, poate
chiar şi mai
multe motoare?!

Odată, un regizor celebru a fost în-
trebat ce l-a impresionat cel mai mult
în viaţă? Era bătrân şi omul avea o fil-
mografie bogată-n spate, văzuse şi
făcuse multe. Ştiţi ce-a răspuns? Şarja
de cavalerie. Imaginaţi-vă câteva sute
de cai, aşezaţi pe câteva linii succesive,
luând cu asalt în galop un obiectiv.
Acea unică trepidaţie telurică, acel zgo-
mot infernal, acel pachet colosal de
muşchi cabraţi şi transpiraţi, totul am-
plificat de starea de pericol, de anxie-
tatea învinsă de adrenalină, de aban-
donarea fricii în schimbul martirajului.
Curajul nebun pe care ţi-l dă haita înno-
bilata de un crez. E vorba de acea subli-
mare eroică ce cauţionează  marile vic-
torii. De fapt nu-i obligatoriu să câştigi,
pe mâna cavaleriei s-au pierdut cam
tot atâtea războaie câte s-au câştigat.
Este ilustru exemplul şarjei cavaleriei
poloneze asupra unei divizii de blinda-
te germane în al doilea război mondial.
Doamne, câte nesăbuinţă, câtă nebu-
nie, dar cât curaj, cât martiraj… ferice
de poporul care are în ascendenţă ast-
fel de fapte măreţe. Dau acest exemplu
devenit deja mitic pentru că îmi ser-
veşte în text şi pentru  că îi defineşte
foarte bine pe polonezi, însă realitatea
e alta. Scuze că sunt cârcotaş dar într-o
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epocă a de-
m i t i z ă r i i
funciare, nu
mă pot
abţine să nu
spun că
adevărul is-

toric e altul. Nu insist, oricum nu polo-
nezii sunt vinovaţi ci nişte jurnalişti ita-
lieni mult prea entuziaşti, şarja s-a pro-
dus într-adevar, dar nu asupra tancuri-
lor ci asupra infanteriei germane, ori-
cum gestul a fost la fel de sinucigaş şi
eroic. 
Bine, bine, şi ce legătură are turma as-
ta motorizată, zgomotoasă, fume-
goasă şi pestriţă cu şarja de cavalerie.
Are, vă spun eu că are. Veţi zice că e ca
atunci când i-ai atribui nuş’ce curaj
martirizant umilului cariu din berbecul
medieval. Nu-i chiar aşa. Faptul de a-ţi
contopi spiritul în miile de decibeli eli-
beraţi de zecile de mii de cai putere,
trepidaţia nefirească a pământului şi a
cărnii în aceeaşi măsură, nu degeaba
tancul e considerat, alături de
aruncătorul de flăcări, cea mai disuasi-
va armă inventată de om. După cum
ştiţi, zgomotul amplifica emoţia.
Motocicletele fac în general un zgomot
mult mai mare decât maşinile.
Motocicleta fără sound e un nonsens,
n-o să vedeţi cât veţi trăi motor elec-
tric pe motocicletă, decât eventual ex-
perimental. Motorul fie el otto sau die-
sel, este o invenţie recentă în istorie.
Omul are faţă de el o teamă ancestrală.
Omul ancestral s-a temut instinctive de
tunet şi fulger. Omul modern, chiar

dacă şi-l explică, a păstrat totuşi anxie-
tatea faţă de fenomen. Ne e frică de
şerpi, deşi sunt, cel puţin pe la noi, to-
tal inofensivi. Nu contează, teama e ar-
haică, ancestrală, vine din istoria spe-
ciei, din ontologie, de când ne luptăm
cu reptilele pentru supravieţurie.
Specia are inteligenţă şi în consecinţă
memorie, specia ca entitate, nu ca indi-
vid component. Iar faptul de a fi o
părticică în acest infern motorizat, pe
care-l produci şi-l exhibi în acelaşi timp,
este emoţionant şi generator de multă
adrenalina. Ţi se pare că zecile de mii
de cai putere trec toţi prin tine. Eşti co-
pleşit, dar în acelaşi timp ai senzaţia că
nimeni şi nimic nu-ţi poate sta-n cale.
Iată asemănarea cu şarja de cavalerie,
sau, oarecum freudian spus, aici ca şi
acolo, elementul generator de trepi-
daţie, calul, respectiv motorul, îl ai în-
tre picioare, ori se ştie că de-acolo
pleacă spre creier materia primă ce se
cere sublimată. Nu ştiu dacă am fost
suficient de clar, se poate glosa mult şi
bine pe subiect, însă nu trebuie uitat că
suntem totuşi într-un “almanahe” şi ni-
mic nu urăşte mai mult “strângătorul”
(no offence!) decât materialele lungi,
ai zice că pune hârtie de la mămica lui
nu de la primărie, unde se ştie....are
baltă peşte...

După paradă, înapoi în locaţie, se
mănâncă, după care încep jocurile, ce-
lebrele jocuri bikeriste, stupide dar ha-
ioase. Sunt multe şi n-o să le-nşirui pe
toate. Nici nu ştiu cu ce să-ncep: con-
cursul de mers încet, pe o distanţă de
40-50 m, pleacă 2 motociclişti, pe mo-

74 Almanah 2011



tore desigur, străduindu-se să meargă
foarte, foarte încet, e permis să stai şi
pe loc dacă poţi, ca la “trial”, câştigă
cel ce ajunge ultimul, fără să pună pi-
ciorul în pământ. Câştigătorul final se
stabileşte după mai multe manşe: op-
timi, sferturi, semifinale, finală.
Concursul de împins butoaie cu moto-
cicletă, pare simplu dar nu e deloc aşa.
Concursul de băut bere, tricouri ude,
pentru fete desigur, tras sfoară, luat
paharul de bere din mersul motocicle-
tei, trecut pe o scândură îngustă în ba-
lans, scandenberg, sărit cu motoru’-n
piscină şi multe multe altele, cu moto-
cicletă sau fără. Seara, pe scenă, con-
curs de striptease, vă daţi seama de cir-
cotecă, premiile se dau în pauză dintre
concerte şi sunt bunişoare. Se mai pre-
miază cel mai tânăr biker, cel mai
bătrân, cel ce a venit de la cea mai ma-
re distanţă, cea mai frumoasă motoci-
cletă etc… Ştim să ne copilărim, nu
glumă. Totul ţine de imaginaţia organi-
zatorilor şi băieţii se străduie din plin,
sigur nu-i obligatoriu să le şi iasă… La
multe întruniri vine şi Pepe, celebrul
cascador maghiar. Ce face ăla cu moto-
cicletă, îţi stă mintea-n loc. Noaptea,
din nou concerte şi finalul apoteotic de
pirnotehnie. Artificii de se vede şi s-au-
de-n tot oraşul. Duminică fiecare se
scoală şi pleacă după voie, oricum
după ce se strâng corturile şi se răresc
motoarele, dacă vezi ce imagine-ţi
oferă “câmpul de luptă”… te urăşti,
uiţi de toată nobleţea bikerismului, aşa
cum dragostea de sport se termină de
multe ori la prima picătură de sânge pe

prosop sau
la prima
fractură. Dar
vă spun, bi-
k e r u l
adevărat, nu
e cel ce to-
ceşte gumele pe bulevard, să-l vadă ca-
dânele, ci e cel ce nu se sperie de prima
fractură. Problema e că după ce rămâ-
ne în urmă la întruniri, ai zice că dezas-
trul aparţine-n egală măsură ambelor
categorii. Caracterul îl ai sau nu-l ai in-
diferent de câţi km ai petrcut pe mo-
tor. Motociclismul nu reprezintă o
opţiune de educaţie ci mai curând una
de curaj, au fost momente când am re-
gretat că i-am luat motocicletă lui fi-
miu, nici nu recomand, nici nu descura-
jez opţinuea cuiva în acest sens. Cine
vrea cu tot dinadinsul să-şi ia motor, n-
are decât, dar numai dacă simte în el o
dorinţă pe care n-o poate reprima,
pentru că dacă şi-o poate reprima, e
OK, să renunţe. Şi încă ceva, nu vă apu-
caţi de motociclism târziu, după 35 de
ani, eşti desigur mai înţelept, dar nu o
să ai niciodată deprinderi, abecedarul,
şi nu ştii când ai nevoie de-un reflex sau
o intuiţie ce-ţi poate salva viaţa. Prea
multă forţă ce trebuie strunită, prea
mult elan ce trebuie cantonat în peri-
metrul bunului simţ, multă dorinţă, pu-
tinţă şi suferinţă ce trebuie edulcorate,
tinereţea se edulcorează cu bătrâneţe,
dar cât timp îţi ia… şi timpul ăsta tre-
buie umplut cu ceva. Aşa că vivat bike-
rismul.
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A
cest titlu e puţin cam nepotrivit
pentru gravitatea temei. Se cre-
de că, între „tradiţia populară”

şi „literatura cultă” ar exista nişte dife-
renţe majore, ceva ce ar ţine de evoluţia
artei în general, diferenţa fiind, evident,
în avantajul „literaturii culte”. În reali-
tate, între tradiţia populară şi literatura
cultă există un cordon ombilical, meca-
nismul creaţiei având, în primul rând,
coordonatele ancestralului. O discuţie
serioasă pe această temă, nefinalizată,
din păcate, am avut-o, în urmă cu vreo
trei ani, cu acad. Constantin Bălăceanu-
Stolnici, ultimul vlăstar al celei mai
vechi familii din istoria ţării noastre, ne-
amul respectiv fiind atestat documentar
încă de acum 1000 de ani. La început,
fireşte, a fost tradiţia populară. O tradi-
ţie care, la români, în ciuda tuturor mo-
dernismelor şi postmodernismelor, încă
este înrădăcinată în minţile multor
creatori, uneori chiar şi printr-un reflex
cultural. 

În cele ce urmează voi încerca să
descoper urme de tradiţie lirică sau epi-
că populară în creaţia unor autori buzo-

ieni, mai mult sau mai puţin cunoscuţi,
selecţia fiind făcută absolut întâmplă-
tor. Încep acest demers cu un exemplu
apropiat de temă, cu creaţia unui ţăran
autentic. Este vorba de NICOLAE ŞERBĂ-
NOIU, care, deşi croitor de meserie, şi-a
dedicat agriculturii cea mai mare parte a
vieţii. Este născut la 4 februarie 1923, în
comuna Costeşti, judeţul Buzău. Ca
rapsod popular vocal a participat indivi-
dual şi în cadrul Corului Căminului cul-
tural Costeşti, sub bagheta dirijorilor
prof. Mihai Constantin şi preot Năstase
Băbădie, la concursuri şi festivaluri na-
ţionale, obţinând nenumărate premii.
Locuieşte în satul Pietrosu, comuna
Costeşti. În anul 2005 debutează edito-
rial cu un surprinzător volum de ver-
suri, „Strigăt de durere“, în care, dinco-
lo de tonul protestatar, găsim puternice
accente baladistice: „Mări se vorbiră/ Şi
se sfătuiră/ Ca să mi-l omoare/ La apus
de soare/ Omul lui Traian/ Vestit huli-
gan/ Pe cel Budiştean/ Că-i mai bogă-
tan/ C-avea vaci mai multe/ Negre şi
cornute/ Cu oale smântână/  Cu brânza-
n zăgârnă/ Cu viţă de soi/ Şi vin în bu-
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toi/ Lucru pentru care/ Nu are-mpăca-
re/ Spunând că nu-i bine/ Că lui nu-i
convine/ Numai c-o caprină/ Ce nu dă
smântână/ Gram la săptămână/ Iar cel
Budiştean/ Când a auzit/ Că e osândit/
Stat şi-a cugetat/ Şi a acceptat/ Un atac
făţiş/ Nu laş pe furiş/ Înarmat cu şiş/
Sau cu iatagan/ De stil otoman/ Voi o
luptă dreaptă/ Că-i mai înţeleaptă/ No
dragule Ioane/ Iubite nepot/ Cu blană la
bot/ Vin acum la tine/ Cu o rugăminte/
Şi ca stăruinţă/ Stai un pic şi-ascultă-
mi/ Ultima dorinţă/ Dacă soarta fi-va/
Ca să mă omori/ Eu cel condamnat/
Tare te-am rugat/ Să fiu îngropat/ Cât
mai rezervat/ La mine-n ogradă/ Ca-n
vechea baladă/ Sub bolta de viţă/ Să fiu
cu cintiţă/ Vânt când o bătea/ Frunze o
legăna/Câinii vor lătra/ Şi mă vor ve-
ghea/ Conte Babina/ Sau groapă să-mi
faci/ În staul la vaci/ Că-mi sunt tare
dragi/ Să le aud suflând/ Frumos rume-
gând/ Şi apa sorbind/ Asta-i tot ce-ţi
cer/ Nepoate mişel/ Că de-o fi să pier/
Să-i rămân fidel/ La-ntregul şeptel/ Şi
lui Izabel. / Însă măi nepoate/nu cred că
se poate/ Aşa cum ai spus/ Şi cum ţi-ai
propus/ Ca să mă omori/ Seara sau în
zori/ Ori la cântători/ Căci eu cu-n cio-
mag/ Foarte greu de fag/ De l-oi învârti/
Şi când te-oi păli/ Chiar te-oi lecui/ Iar
la a ta moarte/ Neamurile toate/ Te-om
plânge nepoate/ Cu multă durere/ Şi pu-
ţin regret/ Noi toţi te-om conduce/ Pe ul-
timul drum/ Până la bufet/ Unde-o via-
ţă întreagă/ Tu ai fost prezent./ Din bu-
fet ţi-om face/ Mare sanctuar/ Să-ţi ră-
sune-n tigvă/ Clinchet de pahar/ Şi în
mare grabă/ Noi te-om îngropa/ Să fii

mai aproape/ Chiar după tejghea/ Ca-i
fost o lichea/ Toată viaţa ta./ Cu scârbă
şi dispreţ (adio)/Al tău unchi
(Budişteanu)“. De la poezia naivă a
acestui rapsod popular să trecem la ver-
surile unui poet „calificat“, MIRCEA
CHIRIŢĂ, profesor de limba şi literatura
română, născut în comuna Cernăteşti,
satul Fulga, judeţul Buzău. Unul din vo-
lumele sale de versuri se intitulează
„Dialectica rodirii“. Titlul spune deja
multe, are coordonate absolut livreşti.
Cu toată instrucţia sa literară evidentă,
poetul utilizează fără rezerve tonalitatea
folclorului popular, reuşind să oferă câ-
teva poeme „hibride”, ca să le zicem
aşa, un amestec rafinat de son baladesc
cu note  de muzică modernă, cultă:
„Abur de vioară/ iarna peste ţară,//vis
de clopoţel/ picurând din cer,//giuvaer
de seară/fulgii de beteală.//Se desfac în
zare/ hore de fecioare,//se prind, se-ntre-
taie/şi iarăşi se-nfoaie,//urcă şi coboa-
ră/ nevăzută scară,//coboară şi urcă
/ în giulgiuri se-ncurcă//vântul mi-i
adună/ şi îi împreună//în hore domoa-
le,/ triburi de petale.//În ogradă şi-n
privdor/ Simfonie-n alb major (pag. 22). 

De undeva din adâncimile teluricu-
lui autohton vine şi NICOLAE
GÂLMEANU, un poet cu o forţă expresivă
şi vizionară cum numai la Ion
Gheorghe, poet buzoian, clasic în viaţă,
ne-a oferit în opera sa întinsă şi rezis-
tentă. Nicolae Gâlmeanu este membru
titular al Uniunii Scriitorilor din
România, a debutat editorial în anul
1975, publicând până în prezent 7 volu-
me de versuri, unul de proză scurtă şi
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două romane. Şi acest autor este tot
profesor de limba şi literatura română,
scrisul său fiind intelectualizat uneori
până la ermetism. Totuşi, şi-n versurile
sale răzbat semne de basme şi povestiri
în tradiţie populară: „Prin geamuri go-
neau ricşe, rădvane, trăsuri, /nu mai cân-
tau răsuri,/stăteau buzău manipulanţii,
marcau/ cu marca brazii pentru angro-
sişti, beau/ţuică fiartă cu gămălii de pi-
per, prin zăpadă, /să nu se vadă în dube,
erau traşi/mugurii verzi de păr, zbie-
rând/se auzea puietul din urmă în arome
de slană şi usturoi, /toată pădurea, /mi-
rosea a şarpe şi era iarnă, /veneau schio-
rii, li se topeau fălcile la foc, /să vesteas-
că, uite/cum îşi puneau mâinile la ochi,
hăuiau/din adâncuri şi din înalte catali-
ge, /şi se prăbuşeau brazii în dumpere,
/muşcau din munte, s-a primit cod gal-
ben că vine, /fluieră din degete manipu-
lanţii, / nu s-a înţeles nimic,/ trage ca în-
tr-o republică africană un foc,/ fumegă

pe toate nările, de catran/sună ramurile
de brad, lumină a lună oarbă, /cădeau
sărbătorile peste oraş, în faţă, /gătiţi,
mergeau manipulanţii/să-l întâmpine pe
moş crăciun (pag. 34). Am citat în între-
gime poemul „De Crăciun“, din volu-
mul „Plângea Iisus“.

Poet livresc cu rădăcini în pastelul
tradiţional poate fi considerat un alt bu-
zoian, CONSTANTIN FIERARU, autor al
unor versuri inconfundabile.  Constan-
tin Fieraru este născut la 12 noiembrie
1953, în comuna Bălăceanu, judeţul
Buzău. A publicat două volume de ver-
suri. Cităm din cel de-al doilea,
„Caninii gurii de rai“, un poem edifica-
tor: „treci prin livada de pruni/ înflo-
riţi/asaltată de albine vorace în /dimi-
neaţa de mai/cu ochii închişi de splen-
doare tresari/sun un cort de spu-
mă/căruia destinul şi marea uneori/îi
mai află egal/cineva te-a lovit în obraz
şi/dispare/şi totul e ca-n veacul acela sa-
dic/acuma amplificat din cur-
tea/procuratorului Iudeii/«bâza» cu
Creatorul universurilor/ care acum este
chiar El/ cel care te loveşte“.

Faptul că toţi scriitorii apelează în-
tr-un fel sau altul, voit sau întâmplător
la vastul teritoriu al tradiţiei populare
nu le prejudiciază opera, dimpotrivă, în
scrisul lor se simte un termen de valabi-
litate certificat tocmai de aceste tradiţii.
Dacă poetul Fieraru şi-a denumit unul
din volume „Între caninii gurii de rai“,
un alt buzoian, GIREL BARBU, apelează
la motive folclorice în momente vesele,
distractive, publicând un volum de epi-
grame, „Lumea râsului“, din care cităm
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epigrama  „Mioară modernă“: „Fusta ei
de promenadă/Desfăcută-n evantai/
Lasă să se întrevadă/ Un frumos... «pi-
cior de plai»“. 

La unii poeţi moderni există chiar
tentaţia de a trata teme sau spaţii tradi-
ţionale, cum este cazul excepţionalului
poet GHEORGHE MINCĂ, profesor de en-
gleză şi ziarist cu o bogată experienţă.
Din volumul său „Discordia cu zeii“ am
ales partea a doua a poemului „Ţăra-
nul“: „– Numele şi prenumele ?/– Ţăran
!/– Anul naşterii?/– Când m-am născut
eu, /Pe aceste meleaguri/Timpul meu es-
te Soarele/Şi muma mea este Glia!/–
Fraţi sau surori! Patru!/Toate ascultă de
mine şi/ Răspund la nume de taină,/
Sfinte şi rare:/ Primăvara, Vara,
Toamna şi Iarna./– Ocupaţia?/ Îmi
pândesc mâinile/ Din care, noapte şi zi, /
Curg care cu grâne, / Cirezi de vite/ Şi
şuvoaie de miere şi aur!/ – Ce te frămân-
tă de nu poţi odihni ?/ – Am moştenit o
comoară,/ Ascunsă în miezul pământu-
lui, / Şi, de mii de ani, răstorn brazdă
largă, / De la nord pân-la sud,/ Din ră-
sărit în apus,/ Şi nu încetez să o scot la
lumină“ (pag. 76). 

Am început acest articol cu referiri
la creaţia unui poet-ţăran, am conti-
nuat, gradual, cu exemple venite din zo-
na intelectualilor autentici şi, iată, toc-
mai am ajuns la esenţă, la un reprezen-
tant al elitei culturale şi ştiinţifice. Este
vorba despre poetul DORIN BOCU, năs-
cut la 3 august 1955, în comuna
Săruleşti, judeţul Buzău, autor a 6 cărţi
de versuri. Dorin Bocu este doctor în
matematici (!), profesor universitar şi

şef al catedrei de Informatică aplicată a
Universităţii „Transilvania“ din Braşov.
Toţi autorii prezentaţi mai sus, inclusiv
Dorin Bocu, au o caracteristică: stilul
lor este bine conturat, apropiat de coor-
donatele inconfundabilului. La Dorin
Bocu, ruralist convins, tradiţia populară
e literă de lege, are cultul acesteia în
minte şi în sânge. În acest sens, poezia
sa are un „blindaj“ modern şi un conţi-
nut eminamente tradiţional, cu irizări
blagiene. Cităm din cea mai recentă
carte a sa, „Portalul timizilor“ (2009)
poemul sugestiv intitulat „Chirlopani şi
martingale“: „Chirlopani şi martingale,
/se înverşunară zeii/ să-mi trimită,
/când eroarea/ şi-a ieşit din ale sale.
/Chirlopanii/pentru insul/care umblă
pe coclauri/după fluturi şi sânziene.
/Martingale, /pentru mine, /cel ce doar-
me/ros de gânduri/despre cum va fi să
fie/ când un fluture va pune/ mustăcioa-
ra lui firavă/ pe obrazul unei zâne/ care
zburdă prin poiene. / Martingale, dor de
nuferi, /care stau ascunşi prin leme.
/Martingale, fum de aur/ ambalat de cel
ce vede/ în dezordinea curentă/ zămisli-
rea unei teme. /Chirlopani şi martinga-
le,/ vraja clipei/ stând, semeaţă, / la tai-
fas cu infinitul, / somnifer echiprobabil/
al speranţelor ce urcă, / în necunoscut,
agale.“

Exemple de influenţă a tradiţiei po-
pulare asupra literaturii buzoiene culte
ar mai fi destule, unele, probabil, mai
convingătoare decât cele expuse în
acest articol. Din motive de spaţiu tipo-
grafic, ne oprim aici cu speranţa şi pro-
misiunea că vom continua acest de-
mers.                                                   �
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Elendora

Dincolo de cânepişte, mult mai la vale
se iţea o căsuţă spre iaz;
alb văruită, cu două ferestre oarbe
cât un cerdac, şi-un curnic pentru păsări
ca la oarece creş�n în necaz.
Părea o căsuţă pus�e. Alta în vâlcea nu era.
Şi-acolo crescuse cea mai frumoasă fată din sat.
Că de-aş fi avut un ulcior de galbeni
cum auzisem că avea feciorul lui Roş-împărat;
şi-un cal ca al lui, de poveste…
Ehei! Cum m-aş fi săltat eu în şa
Şi uite aşa,
ca un prinţ m-aş fi înfăţişat în vâlcea.
La casa Elendorei. Şi cu ce veste!

Elendora o chema pe frumoasă. Şi mie-mi plăcea
Ascultam cântecul ei vrăjit
cu  „a ruginit frunza din vii…” şi încă
despre ceva pe atunci nelămurit.
Urmau rândunelele luând calea depărtărilor.
Nici soarele parcă nu mai cobora de pe cer;
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Toamna era şi ea pe sfârşite
iar frigul răzbea şi în vale
şi întreaga vâlcea se cufunda în mister.

Mi-era dragă Elendora.
Ca lanului de grâu, ploaia de vară
Făceam ce făceam şi mă furişam spre vâlcea
Până aproape de iaz unde ea se scălda
După  străjerii platani, seară de seară.
Spuneam acasă, că m-am întâlnit cu  zmeul pe câmp
Că-mi ţinuse calea şi se băgase în vorbă
Tata pufnea şi râdea, mai să se frigă cu ciorbă
Dar mama bănuia încotro bat eu câmpii
Mă lua deoparte şi mă ciufulea:
„Măi copile, eş� prea mic pentru ea“.

Mai deunăzi într-o toamnă
Tata m-a împins şi pe mine în lume. Ca-n vis.
Plecam să mă bat cu zarea cea largă.
Elendora era gara. Elendora şi trenul ce mă ducea.
„Adio!” Până la vara viitoare, le-am zis
Celor din gară, şi celor rămaşi în urma trenului,
câţi mai credeau, că vor trece ceva ano�mpuri
şi-n vara cu spice solare, seară de seară
jos în vâlcea, voi relua acel vis. 

Pe atunci,  surâdeam şi povesteam întruna.
Despre Elendora fata din vâlcea,
cuvintele-mi dădeau întruna ghes.
Poate că sunau ca vorba duşilor de pe lume…
Dar le dădeam, trufaş,
şi tâlc şi înţeles.

Târziu m-am întors. Eram mare. Ş�am.
Că poveş�le erau poate numai pentru puştani.
Dar mi-ar fi plăcut, precum lui De-Cu-Ziuă
i se întâmplară-n poveste…
Timpul, la căsuţa din vâlcea
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cu funii groase, de platani, asemeni voinicului
să-l fi legat eu de pe-atunci.

„Nu mai locuieşte nimeni acolo!” -
mi-a zis tata izbind cu barda-n butuci.
Tăiam via. Amândoi. Peste ani.
(„A ruginit frunza din vii…”) – sau aşa credeam
că trebuia să răsune din nou cântecul
la care urmau şi rândunelele,
cum se înşirau ele în cârd  spre apus:
„O fată cândva i-a plăcut fără margini,
că inima îi era numai văpăi-năbădăi!”

ciripeau şi ele de sus.

Mai departe, dincolo de zările alipite de cer
Se tânguia �mpul. Cu limbă de clopotar
Cu vuiet de ploaie năprasnică
Şi suliţe de înger lăicer.
Sudori reci mă  trecură pe frunte
Şi-n tâmple:
Elendora, Elendora, Elendora-mi vuia.
Îi fusese ursită să o ia un olar
Şi să o ducă din vale, spre munte.

Ce sterpi păreau acum străjerii  platani
sub care îngropase tata via!
Şi-n iaz, mai grea ca plumbul, veşnicia,
ce căţăra doar tres�a spre cer,
corn lung chema din peştere rupestre.
Şi-atunci, am coborât cu calul în poveste
Şi toate oalele din cale
prin târguri, pieţe şi oboare,
luam ca prinţul în picioare.
Ca-n basmul mamei, spus
odinioară la gura sobei
unde-şi lăsase ea chipul în ochii copilului,
aromind pe un caier şi-un fus.
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Felia de dragoste 

iubite
unde să ascund fiorul acesta păgân
tremurând din căuşul palmelor mele
când nu am adăpost
afară de valul acesta jucăuş
cuprinzându-mi gleznele
în mirajul verii pârguind
cireşe amare 

undeva
norii se topesc în raze de vinil
muzica se diluează în ropotul ploii
îmbrăţişez aerul cu tine
mă acopăr 
ca-ntr-o mantie de ploaie
nuanţe galben-roşietice
se preling pe asfalt
umbre se confundă
într-un alt fundal
păsări intră în lumină
emoţia plânge alături

două zbateri
respiră
în clopot răsună mărunt toaca

felia de dragoste
se-mparte la pescăruşi...

Într-o zi
Într-o zi 
când toate poemele se vor scrie
pe pagini încărcate de moarte
când tuburi de culoare
se vor amesteca
cu sângele meu
când voi uita
cum miroase primăvara
printre mâinile mele
modelând lutul alb-negru

când toate crucile se vor întoarce în pă-
mânt
și iubirile nu-și vor mai recunoaște
adăpostul la umbra pașilor grăbiţi
când verdele nu va mai circula
prin vene obosite

atunci
lasă-mă să zbor
și adu-mi aminte de pasul copilăriei
săltând în lumină
printre păpădii.
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Ai putea fi

Ai putea fi acel acoperiş
sub care nu plouă niciodată
şi picăturile prelinse
între două ceasuri de răgaz

ai putea fi adăpostul gândurilor
şi uneori muză
poate biserică pentru ruga 
neterminată

ascunzişul verde al copilăriei mele
şi inocenţa sufletului mutilat

ai putea fi acel ceva 
care nu se poate înstrăina
fără amprenta mea

şi totuşi alegi să fii tăcerea 
dinaintea cunoaşterii
şi emoţia
înaintea primului sărut

ai putea fi eu.

În mine 

În mine încape o singurătate
mare cât o gură de toamnă
revărsată peste muntele
din care se prăvălesc în chipul înserării
iubirile de chihlimbar

În mine se ascund oglinzile
cu colţuri rimate

pe luciul capcanelor
în care se prind uitările
celor mulţi

ca fluturi de noapte
gravitează iubirile
de aripa stângă
să nu te-atingi, trecătorule,
doar ea mi-a rămas
luntre peste întuneric.

Poate dragostea e 

nu ştiu
poate dragostea e
linia mâinilor mele
conturându-ţi numele

sau forma palmelor tale 
niciodată aceeaşi

poate adâncul creionat
de lipsa ta

şi podul pe care calc mereu
între două margini
m-am obişnuit să te ştiu acolo
eşti tabloul pe care nu l-aş vinde
niciodată
compus din mine
în golul dintre două lumi

nu ştiu
poate dragostea e
spaţiul dintre noi

şi întâia răsuflare
de după.
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* * *

E soare. Vine moartea şi nu-l mai pot vedea.
Căldura nelumească în geru-i mă-mpresoară.
Un orologiu bate soroc de vamă grea.
Voi trece, grâu iisusic, prin cea din urmă moară.

Căldura nelumească în geru-i mă-mpresoară.
O muzică albastră se iscă-n mintea mea.
Voi trece, grâu iisusic, prin cea din urmă moară.
Jugu-i tot jug chiar dacă-i drapat în catifea.

O muzică albastră se iscă-n mintea mea
Pădurea-i numai foşnet şi păsările zboară.
Jugu-i tot jug chiar dacă-i drapat în catifea.
Admit acum hazardul respins odinioară.

Pădurea-i numai foşnet şi păsările zboară.
Se stinge-n vinul nunţii un pâlpâit de stea.
Admit acum hazardul respins odinioară.
E soare. Vine moartea şi nu-l mai pot vedea!
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* * *
Nu-i deloc exclus ca iarna să revină-n plină vară.
Încă-mi avivezi coşmarul cu voalul tău cernit.
Ne-ntâmplarea nunţii noastre nu-ncetează să mă doară.
În amurgul de aramă bate clopotul la schit.

Încă-mi avivezi coşmarul cu voalul tău cernit.
Foamea de-a trăi striază trainic pietrele de moară.
În amurgul de aramă bate clopotul la schit.
Plâng cărările pierdute sub pădurile de ceară.

Foamea de-a trăi striază tainic pietrele de moară.
Încâlcit rămâne tâlcul celui de pe urmă mit.
Plâng cărările pierdute sub pădurile de ceară.
De trei ani prin cimitire teii n-au mai înflorit.

Încâlcit rămâne tâlcul celui de pe urmă mit.
Din fântâna părăsită urcă noaptea planetară.
De trei ani prin cimitire teii n-au mai înflorit.
Nu-i deloc exclus ca iarna să revină-n plină vară!

* * *

La  capătul câmpiei blonde adastă pietrele de moară.
Potcoavele de aur caii şi le-au tocit prin nenoroc.
Am îngropat năframa albă lângă fântâna solitară.
De peste zările albastre noi  nu  ne-am  mai întors deloc.

Potcoavele de aur caii şi le-au tocit prin nenoroc.
Pierdută-i sabia călită în flacăra de pe comoară.
De peste zările albastre noi nu  ne-am  mai întors deloc.
Zadarnic Împăratul Roşu a-mbătrânit a treia oară.

Pierdută-i sabia călită în flacăra de pe comoară.
Se stinge pasărea speranţei c-un strop de apă vie-n cioc.
Zadarnic Împăratul Roşu a-mbătrânit a treia oară.
Fecioara cu cosiţă albă îşi plânge soarta lângă foc.
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Se stinge pasărea speranţei c-un strop de apă vie-n cioc.
Ne întrebăm  mai mult retoric unde-am greşit odinioară.
Fecioara cu cosiţă albă îşi plânge soarta lângă foc.
La capătul câmpiei blonde adastă pietrele de moară!

* * *

Îmi savurez tăcerea din ceaşca de cafea.
Vântu-n obloane bate precum odinioară.
Eram copil în  casa ce nu mai e nici ea.
Dă semne amintirea că n-o să mă mai doară.

Vântu-n obloane bate precum odinioară.
Lolita-mi stă alături (Lolita-i o căţea).
Dă amintirea semne că n-o să mă mai doară.
Mi-a fost trasată calea de-o ursitoare rea.

Lolita-mi stă alături (Lolita-i o căţea).
Cât văd cu ochii plânge ogorul de secară.
Mi-a fost trasată calea de-o ursitoare rea.
Deasupra sorţii mele se face tot mai seară.

Cât văd cu ochii plânge ogorul de secară.
Am încheiat cu mine tratat de pace grea.
Deasupra sorţii mele se face tot mai seară.
Îmi savurez tăcerea din ceaşca de  cafea!

* * *

Din via noastră de-altădată doar opt butuci au mai rămas.
Paraginii să-i facă-n ciudă un liliac irumpe-n floare.
Crâmpeie de-amintiri răzleţe mi-anină tremurul de glas.
Mă voi usca şi eu ca via în toiul toamnei viitoare.

Paraginii să-i facă-n ciudă un liliac irumpe-n floare.
În ochii mei se uită ţintă bătrânul câine de pripas.
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Mă voi usca şi eu ca via în toiul toamnei viitoare.
Aş vrea să  nu observe nimeni că stau cu moartea la taifas.

În ochii mei se uită ţintă bătrânul câine de pripas.
Ţipând cu bucurie trece un stol de păsări călătoare.
Aş vrea să nu observe nimeni că stau cu moartea la taifas.
O păpădie-şi pierde nimbul în vânt şi farmec nu mai are.

Ţipând cu bucurie trece un stol de păsări călătoare.
Sub piatra de hotar îmi pare că-mi aflu ultimul popas.
O păpădie-şi pierde nimbul în vânt şi farmec nu mai are.
Din via noastră de-altădată doar opt butuci au mai rămas!

* * *

Sunt tot mai trecere-n poveste sau poate nu mai sunt defel.
În zori caleaşca boierească a fost de lotri atacată.
Un cal cu coama înspumată se-ntoarce singur la castel.
În apa urmei de copită refuză luna să mai bată.

În zori caleaşca boierească a fost de lotri atacată.
Mireasa-şi simte soarta plânsă în cântecul de menestrel.
În apa urmei de copită refuză luna să mai  bată.
Scării lui Iacob îi lipseşte de-a pururi ultimul fuscel.

Mireasa-şi simte soarta plânsă în cântecul de menestrel.
Copiii îmboldiţi de frică se strâng în jurul sobei roată.
Scării lui Iacob îi lipseşte de-a pururi ultimul fuscel.
Vârsta edenică reală tu n-ai trăit-o niciodată.

Copiii îmboldiţi de frică se strâng în jurul sobei roată.
Singurătatea-i reccompensa celui ce-nvinge-ntr-un duel.
Vârsta edenică reală tu n-ai trăit-o niciodată.
Sunt tot mai trecere-n poveste sau poate nu mai sunt de fel!
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RR ecentul volum de rondeluri
lansat de confratele nostru bu-
zoian MIHAI SĂLCUŢAN,

intitulat cu mimată seriozitate Mic în-
dreptar pentru năravuri mari, ne do-
vedeşte încă odată că între genurile sau
speciile literare nu se pot stabili cloa-
zonări artificiale definitive (şi inebran-
labile), deoarece, după cum se şi vede,
pe de-asupra oricăror bariere ironia şi
lirismul „se-ngână şi-şi răspund”, ba
mai mult, se potenţează reciproc.
Pentru a da o mai mare putere de con-
vingere aserţiunii noastre, îl vom cita
pe Tudor Vianu, care preciza: „Ideea
genurilor literare şi norma clasică a pu-
rităţii lor este (sic!) o prejudecată peri-
mată”(Bravo, nea Tudore!).

Se ştie foarte bine că autorul ron-
delurilor, Mihai Sălcuţan („conu
Mihalache” pentru admiratorii săi din
mediul rural, recte de la Sinaia) este un
vechi boier al epigramei româneşti con-
temporane, fie ea veselă sau tristă, şi un
fin critic, ferm dar mizericordios, al
mediului în care ne bălăcărim toţi de la
o vreme. Rondelurile sale ne zboară pe
la urechi ca un stol de fluturi coloraţi,
sau ca o voce din off după care te poţi
aştepta şi la o straşnică urecheală prie-
tenească. Distins avocat al baroului din

Buzău (şi împrejurimi), scriitorul
Mihai Sălcuţan este şi membru al
Uniunii Scriitorilor din Republica
Moldova. Ca epigramist el nu vrea
moartea păcătosului, chiar dacă nici să-
l îndrepte nu prea poate. Menuetul său
prin grădinile suspendate ale rondelu-
lui este, în fond, un joc secund pus în
operă după cunoscutul îndemn ho-
raţian: „Omne tullit punctum, qui mis-
cuit utile dulci/ Lectorem delectando pa-
riterque monendo”. (Ca pe româ-
neşte!).

Mic-ul îndreptar pentru năravuri
mari născocit de Sălcuţan este o carte
cu ştaif, elegantă, luminoasă, aerisită;
grafică rafinată, hârtia de esenţă nobilă,
copertă inspirată, împărţirea pe capito-
le excelentă, de o mare iscusinţă, dis-
cretă (aici bănuim şi mâna academicia-
nului Mihai Cimpoi). Ştim că peste tar-
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laua sa, conul Mihalache este stăpân
şi... punctum! Titlurile capitolelor nu s-
au dat mecanic, după primul sau al doi-
lea vers al primului poem, ci cu schep-
sis, din întregul context, ca să fixeze
mai bine ideea centrală.

Este foarte adevărat, cum spune în
prefaţă şi academicianul Mihai Cimpoi,
că rondelurile Micului îndreptar...,
oferă o concentrare aforistică; da, dar
apoftegmele lui Sălcuţan nu sunt sen-
tenţioase şi nici lansate ex cathedra. Ele
au mai curând aerul unor sfaturi priete-
neşti, poveţe formulate cu prudenţă şi
înţelepciune în aşa fel ca să nu-i supere
prea tare pe tovarăşii de naufragiu, îm-
barcaţi în aceeaşi barcă spartă-n fund.
Mai departe, ca aspect, nu putem afir-
ma că rondelul este sau nu o marfă
depăşită, căreia autorul încearcă să-i
facă respiraţie „bouche à bouche”. Noi
credem că e o structură clasică, deci ne-
muritoare, care nu poate fi izgonită din
empireu numai pentru că aşa vor nişte
neofiţi ireverenţioşi, aduşi de furtuna
browniană a unui post-modernism rău
înţeles, deja falimentar faţă de progra-
mele anunţate. Nici-o formă poetică nu
se alterează dacă o păstrăm în frigidere-
le propriei sale epoci. Sonetul, de
exemplu, e mai vioi şi mai necesar ca
oricând! În orice caz chiar în această
zodie de mare deconfitură intelectuală
generalizată, structurile clasice rămân
mult mai convingătoare decât aventuri-
le lipsite de garanţie ale unor profesi-
onişti ai hazardului fără frontiere. Fără-
ndoială că structura rondelului, ca şi în

cazul altor forme fixe, impune o anu-
mită rigurozitate, care nu e austeră ci
doar o adaptare voluntară a unor crite-
rii sau canoane care, în fond, nu fac alt-
ceva decât să definească prototipul şi să
potenţeze mesajul semantic cu eufonia
indispensabilă oricărei creaţii lirice.
Îmbinarea intenţiei satirice cu adecvate
modulaţii armonice nu duce în acest
caz la un produs hibrid, dodecafonic
sau absurd, căci rondelurile lui Sălcuţan
îşi păstrează intactă coerenţa, seninăta-
tea, claritatea, evitând instinctiv orice
pericol de „babelism intelectual”.
Dimpotrivă, uneori rondelurile au o
transparenţă mai mare decât ar fi nevo-
ie.

Suntem partizanii fideli ai epigra-
mei şi-i deplângem pe contestatarii
acestui test de inteligenţă oricât de ge-
niali şi de calificaţi ar fi ei. Quandoque
bonus dormitat Homerus! Nu e mai
puţin adevărat că deseori se simte ne-
voia unei evadări din corsetul obligato-
riu al celor patru versuri, care, lăsat la
voia întâmplării şi a amatorismului,
riscă să capete o alură dogmatică şi
chiar despotică. Fără a fi vorba de un
divorţ, o excursie în zona rondelului es-
te înviorătoare. Ca un veritabil psihia-
tru amator, conu Mihalache a simţit
micile şovăieli ale adepţilor şi i-a poftit
pe tăcute în grădina mai rococo a ron-
delului. Demersul său reprezintă accep-
tarea unei teme cu variaţiuni de la
„scherzando” la „alegretto” (poate
chiar la „alegro”, fără „ma non tropo”),
păstrând totuşi într-o manieră mai laxă
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provocarea dictată de formă. Căci sche-
mele clasice, atât de hulite de protesta-
tarii literari de azi, nu sunt piedici în ca-
lea libertăţii de creaţie, ci doar balizări,
călăuze menite să tempereze şi să cana-
lizeze excesele şi imprudenţele unor ti-
neri non conformişti traşi pe sfoară de
nişte caiafe bătrâne.

Chiar dacă atmosfera rondelurilor
din Micul îndreptar sălcuţanian e de-
seori sapienţială sau sfătoasă, progra-
mul autorului nu e câtuşi de puţin reto-
ric, ci mai mult reflexiv-meditativ,
aproape ca-n sonetele shakespeariene
(mutatis-mutandis), care aveau, în
plus, permanenta obsesie a „doamnei
negre din sonete”. Aici nu e cazul! În
schimb, în rondelurile Micului îndrep-
tar..., găsim o fină reverenţă baladească
sau curteană, fervoarea pasională din
sonete (comparabilă cu efuziunile lui
Petrarca), e convertită într-un fel de re-
verenţă dubitativă sau într-o uşoară fri-
volitate superioară când e vorba de no-
ravuri, sau de escaladări sociale sau po-
litice. Unii erudiţi (nu noi, în niciun
caz!) ar putea pomeni aici, pe lângă
Shakespeare şi Petrarca, pe Omar
Khayam, Mihai Codreanu, Radu
Cârneci sau Mircea Trifu, ca să revenim
pe terenul nostru. Comparativism care
rar înseamnă mare lucru, din moment
ce orice om care intră într-o piscină n-
are-ncotro şi se udă!

Dar, în acest punct, putem reveni la
o temă importantă în creaţia lui Mihai
Sălcuţan: o viziune ironică, satirică,
epigramatică asupra paradoxurilor so-

cietăţii în care cu greu supravieţuim cu
toţii şi asupra nefericiţilor antropoizi,
bimani cu conştiinţă, care se prefac că
sunt fericiţi dacă rămân cu mămăliga în
traistă fără să i-o impoziteze cineva. E
evident că Sălcuţan nu poate să uite că
e epigramist (ba chiar vicepreşedinte,
carevasăzică). Această engramă i s-a fi-
xat pentru totdeauna în circumvoluţiu-
nea lui Brocca (pe unde o mai fi şi aia?)
şi multe din rondelurile sale sunt epi-
grame get-beget, puţintel mai dilatate,
ca să răsune mai frumos, ceea ce nu e
rău: mai schimbăm şi noi niţel gama, se
mai aeriseşte încăperea fără s-o de-
molăm.

Iată, pre limba autorului, câteva ex-
trase epigramatice din blândele şi nevi-
novatele rondeluri: „Când ne vor cere
să-i votăm/ Şi ne-or promite iar mi-
nuni,/ Eu vă propun să-i ascultăm/ ...Cu
detectorul de minciuni.” (p.19). Simplu
şi la obiect! Sălcuţan dă, nu se-ncurcă!
Să te ferească Dumnezeu de halebarda
lui ascuţită! Iată încă una, poate chiar
mai bună: „Că-i aşezată-n lung sau lat,/
O masă nu-i imaculată,/ Ci va avea me-
reu o pată/ Cât timp deasupra e un
blat.” (p.41).

Se observă, desigur, ingenioasa ba-
lansare între planul propriu şi cel figu-
rat, procedeu permis şi chiar inevitabil
în domeniul epigramei. Dar nu vom
înşira aici toate găselniţele, unele într-
adevăr colocviale, mai de cafenea. Mai
bine să mai cităm una, foarte serioasă
dacă o privim în transparenţă: „Cu o
privire exigentă,/ Că-s joviali sau indis-
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puşi,/ Ei operează cu mănuşi,/ Să nu
rămână vreo amprentă” (p.95).

Există şi formulări în care autorul
poate cădea el-însuşi în capcanele
pregătite pentru alţii. De exemplu:
„Când muza eu am ascultat,/ Ea m-a
convins să coexist/ Şi-s pentru unii avo-
cat,/ Iar pentru toţi - epigramist”
(p.67). Ei bine, se poate replica într-un
diapazon altminteri binecunoscut
(aproximativ): „În două ipoteze „coe-
xişti”,/ Aşa cum chiar şi tu constaţi,/
Eşti avocat printre epigramişti/ Şi eşti
epigramist între-avocaţi” (Nicomah).

Nu ne propunem să dezbatem te-
mele privitoare la politică, societate,
Basarabia, comportamentul semenilor
noştri, căci rondelurile fac parte dintr-
un alt proiect, din care noi selectăm ce
ni se pare mai potrivit pentru genul res-
pectiv. De altfel, autorul le tratează în
mod explicit şi în volum. Nouă ne
reţine pentru moment atenţia unul din-
tre cele mai reuşite rondeluri, o cadenţă
mai lirică şi mai reflexivă, în care auto-
rul pare că a renunţat la lupta lui cu lu-
mea înconjurătoare. Voilá: „O frunză
este lucru sfânt/ Şi un miracol viu sub
soare,/ Ce pune-n evidenţă-o floare/ Şi-
mbracă pomii cu veşmânt.// Din micul
mugur ia avânt,/ De parcă are aripioa-
re,/ Că frunza este lucru sfânt/ Şi un mi-
racol viu sub soare.// Des preamărită-n
vers şi cânt/ Când este verde, cu vigoa-
re,/ O vezi în toamnă la pământ,/ Cum
toţi o calcă în picioare,// ...Deşi o
frunză-i lucru sfânt.” (p.66). Bravo,
coane Mihalache! Tot aşa gândim şi
noi şi cu noi toţi epigramiştii de la oraşe

şi sate, ecologişti de când ne ştim. Nasc
şi-n epigramă samariteni milostivi şi
vânători de greşeli plini de mansuetudi-
ne!

E frumos, e romantic, dar asta nu
ne permite să uităm că autorul e în pri-
mul rând un umorist declarat. Aşa că
vom încheia pe o notă mai sprinţară, se-
lectând şi citând mai jos, în mod cu to-
tul nevinovat, Rondelul cheliei
(p.61): De te gândeşti în amănunt/
Când stai cu palma sub bărbie,/ Doar
printre vulturi, în tărie,/ Găseşti pleşuvi
cum oameni sunt.// Lipsit de părul cela
ciunt,/ Un cap îţi pare o făclie,/ De te
gândeşti în amănunt/ Când stai cu pal-
ma sub bărbie.//  E avantaj şi nu-i
mărunt,/ Ci evident, când ai chelie,/ Că
cei din jur n-au cum să ştie/ Când ai s-
ajungi cu păr cărunt,// ...De te gândeşti
în amănunt”.

În acest caz nu e adevărată zicala:
„râde ciob de oală spartă”. E tocmai in-
vers! O semnăm şi noi chiar dacă ar fi
anonimă! Nici Alecsandri nu era prea
pletos şi parcă avea destul talent! Dar,
un demon al catrenului cu poantă îmi
scoate din tenebre o auto-epigramă şi
ne invită să demonstrăm că nu avem
prejudecăţi: „În ironii de acest fel/ Se
poate orişicând greşi./ Şi Nicomah este
cam chel/ Dar n-a ajuns Alexandri!”.
Oricum, ne stă bine aşa cum suntem, că
n-avem încotro! 

Până una-alta: Bonjour, coane
Mihalache! Bonjour, tristesse!
Bonjour, veselie. Bonjour, rondel şi
epigramă!           
Sinaia, august 2010

92 Almanah 2011



din silabe, castelul...
azi Lorca şi mâine Garcia,
cuvântul, păcatul, mistria
şi patima, aspru delir
înoată-n Guadalquivir.

*
e delta sublimă ce roade
coltucul de timp şi-i totuna
de-i ploaia sau neaua alcade:
fuente, de vis, ovehuna...

compasul ori sarea marină,
torrero cu sabia- coasă,
litanii în noaptea divină
şi nuri de pantofăreasă!

*
voi, Lope de Vega, Garcia, 
cu sânge plătită simbria;
pe scut de silabe-n auz
şi crucea din şoim andaluz

pe cerul – o tandră egretă;
o moară de vânt, o cometă,
tumultul din verbul iberic
când Sancho, ştrengarul homeric...

10.06.2009

fericit cel care...

renunţi la adevăr şi la minciună?
renunţi la ieri, dar nu poţi fără mâine,
şi te ascunzi doar într-o vorbă bună,
când te-mpresoară grija pentru pâine!

renunţi la bine?, nu poţi fără rău?,
renunţi la renunţare, te scuturi şi de

vis?,
dar nu poţi să te lepezi de însuţi chipul 

tău,
cel hărăzit pe viaţă, ca un stelar înscris!

ce bine-i pentru tine că încă te mai 
doare

în primăveri de taină, ea, floarea de 
salcâm,

fântâna-ncărunţită, un melc lângă 
cărare

şi basmul vieţii noastre, cel răstignit 
în fum...

15.05.2009
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sentinţă

arc de suflet peste frig,
tâmplă veche,lângă tâmplă,
nu te-aud şi nu te strig
când secunda se întâmplă

dintr-al salciei nesomn!
sugrumatul verii caier,
laţul lunii, singur domn
când cu mine mă încaier!

cad păcate din verbină
şi prin tei scânceşte mitul;
vezi, a vântului regină – 
păpădia – umple schitul,

cel cu veacuri în ferestre
şi cădelniţi printre nori!

rămâi singură, poveste,
când cu taina te însori!

21.05.2009

litografie (I)

şi ningă iar, pe deal, pe vale
şi chiar cu vise undeva...
potcoava sorţii – fruntea ta!
şi-aorta unei portocale *

de-al soarelui pumnal curtată...
un paj, timone suspinînd
în rama serilor, pe rînd,
cînd zîna-i în păcat scăldată!

oceanele sînt porţi deschise
secundei vechi ce-n dans febril
aşteaptă nenuntit april

ce din verbină-şi ţese tril,
cînd meteorii mor subtil
la-mbrăţişarea cu Ulise...
* )Titlul volumului de poeme  în pregătire

24.10.2009

litografie (II)

arlechin de ger suav
urcă-l, Doamne, în conclav,
în ghiocul fără mir;
dă-i zăbală -  calomfir...

şi pe gene, smirnă, rouă,
viaţa cînd i-o- mparţi în două:
una-n ziua fără noapte,
alta-n steaua fără lapte;

pe frunte, hultan de seară,
ochiul – toc şi călimară
pentru zarea de cinabru...
LOGOS, cerul candelabru...

06.04.2009
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litografie (III)

cosmic fior pe un rotund tipar
şi gînd de foc, ortac al veşniciei,
mă plec în faţa ta, smerit pîndar,
la buza altui clopot! pribegiei
să-i spun adio nici că voi putea;
doar din silabe-mi împlinesc tainul...
un flaut, greier, mînzul-peruzea
şi-n OCHIUL tău, adolescent destinul!

27.07.2009

litografie (IV)

un zeu e un liman spuzit
ce din eter îşi soarbe ruga;
pe ochiul lunii cade gluga
acelei stele ce-a pierit...

venin şi aur înmiit
sub bolta dorului! şi fuga
prin mreana veche sau păstruga
din rîul cu smarald ticsit!

în mine te prelingi vicleană,
cu mierea timpului pe geană...
o, solzii raiului strivit

de marea verbului avană!
cînd somnul însuşi e o rană,
poeta nascitur, non fit...

03.10.2009

litografie (V)

şi mă afund treptat în cerul
eternei CINE, lîngă grîu, 
cum macii, în superb desfrîu,
dumică secole... şi gerul,

ostatec vechi, cu fruntea pală,
e-n mîna ta stingher profet;
un flaut plînge desuet
în scoica serilor de gală!

din sarea somnului şi-n beznă
se-adapă furii; în şerpar
puieşte blîndul nenufar

şi-n lotca arsă de boleznă
Orfeu se-nchipuie pîndar
cu Ursa Mare lîngă gleznă!

23.09.2009
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Apa minerală ca factor balnear,
dar şi ca substanţă alimentară, a
fost în atenţia omului din tim-

puri foarte vechi. Primele atestări scrise
care conţin informaţii despre apele mi-
nerale din ţara noastră datează de peste
trei secole. Cel mai vechi document cu-
noscut este un manuscris care oferă da-
te despre apele minerale din
Transilvania, dar şi Dimitrie Cantemir
în „Descrierea Moldovei“ vorbeşte de-
spre izvoarele sărate de leac. Pe la 1829
şi 1830, de curând înfiinţatul „Curierul
Românesc“ publica unele anunţuri prin
care medicul Alphons Constant
Marsille îndemna populaţia să se trate-
ze de diferite boli în şapte localităţi cu
izvoare tămăduitoare precum cele de la
Boboci, Călimăneşti, Câmpulung,
Pucioasa, Sfinţeşti, Breaza, şi Sibiciu.

De analiza chimică foarte
amănunţită a izvoarelor din apropiere
de Sibiciu s-a ocupat farmacistul Siller
care nota că locuitorii din apropiere ve-
neau aici în număr foarte mare pentru
a-şi trata podagra şi alte afecţiuni. Din

păcate, aceste analize au fost duse din
ţară odată cu plecarea trupelor ruseşti şi
publicate, zece ani mai târziu, într-o re-
vistă germană de farmacie editată la
Hanovra. 

Acest fapt îi va da prilejul medicului
şi farmacistului Ştefan Vasile Episco-
pescu să cerceteze aceste ape, iar în anul
1837 să editeze, în Tipografia
Episcopiei Buzăului, lucrarea intitulată
„Apele metalice ale Rumânii Mari“,
considerată a fi „cea dintâi încercare de
sinteză balneologică făcută în limba ro-
mânească“. Arătând că medicii ruşi care
au analizat izvoarele în folosul armatei
lor nu au lăsat la plecare „doctorilor lo-
cului câtuşi de puţină însemnare de ana-
lizul compunerii lor“, autorul întoc-
meşte el o terminologie balneologică şi
chimică românească. 

În lucrarea sa Episcopescu descrie
53 de izvoare de ape minerale cu scopul
de  a le face cunoscute atât în ţară, pen-
tru a se putea folosi „pătimaşii pămân-
teni“, cât şi în străinătate. Cercetarea în-
cepe din poiana Slănicului, trece pe la
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Poiana Mărului, continuă prin Munţii
Penteleului şi Siriului şi ajunge până jos
la Olt. Merită de subliniat faptul că la
vremea aceea erau cunoscute în judeţul
Buzău numeroase izvoare cu „ape meta-
lice“ şi chiar erau utilizate. De altfel şi
profesorul Basil Iorgulescu, în
„Dicţionarul ….” său, apărut la mai bine
de jumătate de secol distanţă faţă de lu-
crarea doctorului „Poliţii Bucureşcilor“,
menţiona că „judeţul este avut şi în ape
minerale”.

La acea vreme, autorul distinge
doar două „neamuri” de „ape metalice
bune şi folositoare: de fier şi de pu-
cioasă”. În judeţul nostru se găseau ape
de ambele „neamuri” şi bănuim că se
mai găsesc şi astăzi, chiar dacă nu le ex-
ploatează nimeni. 

„Ape de fier” erau cunoscute în pla-

iul Slănic pe „moşia boierului Caloian”,
„la moşia Bălăneşti peste gârla
Sărăţelului, la Biserica Cocârceni”, la
Brăieşti şi la muntele Ivăneţul cel Mare,
„din susul fântânii Angheloşanilor”,
precum şi la Sibiciu în dealul
Bondişoaiei. Despre Sibiciu, Basil
Iorgulescu scria că „e avută în sorginţi
de ape minerale”.

„Ape de pucioasă“ se găseau în fos-
tul judeţ Slam Râmnic, la moşia
Mănăstirii Râmnicului „două izvoare”,
„la satul Lopătari, pe dealul
Cărpenişului”, „la schitul Nifon sunt
trei izvoare de frunte”, de asemenea la
Brusturaş, Poiana Mărului, Brăieşti, „la
muntele Ivăneţu cel Mare, la schitul
Sfântului Gheorghe sunt două izvoare”,
precum şi la Nehoiaş şi Bâsca. 

Pe lângă descrierea „apelor metali-



ce”, cartea doctorului Episcopescu mai
cuprinde capitole despre „orânduiala
întrebuinţării băilor apelor metalice”, al-
tele care conţin sfaturi „cum să se ţie şi
să se păzească omul dinspre hrană, din-
spre vreme, dinspre toate trebuincioasele
lui“. Ultima parte este „Macrobiotica
sau Prelungitoarea vieţii” care „cuprinde
învăţătura prelungirii vieţii omului atât
în stare de sănătate cât şi în stare de
boală”.

În anul 1892, „Dicţionarul geogra-
fic, statistic, economic şi istoric al ju-
deţului Buzău“ consemna în dreptul co-
munei Brăieşti că „are izvoarele sulfu-
roase Pinu şi Mirău” precum şi pe
„avuta în fier Valea Ruginoasei”. Dar
cele mai intersante date le aflăm despre
Nifon: „băi minerale în comuna Măgura,
lângă schitul Nifon, situate într-o roman-
tică posiţiune…”; „Apa curge cu mare
abundenţă pe şapte izvoare din care une-
le se întrebuinţează pentru băut, iar alte-
le pentru scăldat.” În componenţa lor
intrau „sulf în abundenţă, iod şi puţină
sare.” O precizare apare totuşi în
„Dicţionar…”, faptul că deşi erau utili-
zate pentru diverse afecţiuni, de la reu-
matism şi boli de piele până la „vicierea
sângelui”, ”astăzi sunt lăsate în ruine şi
aproape uitate“. La 1892! Care să fie ca-
uza?!? Căci în 1873, la Expoziţia
Internaţională de la Viena, doctorul în
farmacie Bernath prezenta analiza a
peste 36 de izvoare între care şi cele din
judeţele Buzău şi Râmnicu Sărat. Iar în
anul 1900, la Expoziţia Universală, s-a
prezentat şi studiul apelor minerale de

la Sărata Monteoru.
La peste 170 de ani de la apariţie, e

clar că lucrarea nu mai prezintă mult in-
teres ştiinţific, dar istoric – cu siguranţă
– atât pentru medicină, cât şi pentru al-
te ştiinţe înrudite. Grafia chirilică, lim-
bajul folosit, deşi pentru timpul când a
fost scrisă pare unul accesibil, ca şi rari-
tate sa, au făcut ca să fie foarte rar
menţionată în lucrările despre apele mi-
nerale sau balneologie. Dar faptul că
sunt prezentate atât de multe izvoare cu
ape minerale din judeţul nostru m-a de-
terminat s-o semnalez specialiştilor.
Poate datorită „apelor metalice” se va
schimba viaţa multor oameni şi loca-
lităţi din judeţul Buzău.
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De ce are carul patru roate, maică-
mare?

– Dar câte să aibă, mă nărodule?
Cinci? Ai văzut tu car cu cinci roate? se
miră bătrâna oprindu-se din tocatul
pentru raţe a urzicilor opărite şi a frun-
zelor de ştir roşu adunate cu poala din
grădină.

– Car nu, dar GAZ-ul de la miliţie
n-are cinci roate? Patru pe pământ şi
una pe uşa de dindărăt. Am văzut eu
adineauri când a trecut în sus, o lămu-
reşte copilul de nici zece ani care curăţă
nişte ştuleţi de porumb într-o baniţă de
pe prispa casei.

– Ei, are şapte roate. Adică o fi
având, ce ştiu eu, acceptă bătrâna un aşa
lucru anapoda pentru oricine: un vehi-
cul cu cinci roţi. Carul are patru roate
pentru că aşa l-a făcut tat-tu mare, îl
lămureşte ea scurt.

– Taica-mare, l-a făcut? se miră co-
pilul. Păi ce, el era rotar să ştie să înche-
ie căruţe?

– Nu era rotar,  săracu’, dar era pri-
ceput de nevoie. De unde parale pentru

cumpărat unul făcut la rotar? zise feme-
ia oftând. O iarnă întreagă a cioplit la el,
dar în primăvară am pus vacile la jug şi
plugul în car şi ne-am dus, ăhă, tocmai
la Cilibia, de am arat un loc ce îl aveam
acolo. Cântând la făcut, mai zise ea cu
gândul la acele vremi, când nu avea de
nici unele, dar avea bărbat vrednic şi
priceput, care ştia face orişice şi chiar le
făcea pe toate. Acuma...

– Cântând? se miră iar băiatul. Şi ce
cânta? se arătă el curios să afle.

– Ei, cântece de-ale lui. Cânta mai
ales unul şi râdea mai apoi, încearcă
bătrâna să îşi aducă aminte lucruri de
demult.

– Cânta şi râdea? se arătă iar copilul
mirat. De ce râdea, maică mare?

– Păi, râdea că avea el un cântec al
lui, de-l cânta la pădure, la sapă ori când
cioplea câte un lucru, cum ar fi carul
ăsta de pildă şi zicea aşa:

„La moară la făgădău, 
Este-un câine tare rău.
La crâşmă la făgădău, 
Stă Ion şi bea vin nou“.

De ce are 

Corneliu STAICU

carul patru r ate
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Mai încolo nu mai ştiu cum mai era, dar
lucru bun n-a fost nici pentru Ion, nici
pentru câine.

– De ce? De ce  nu a fost lucru bun?
întreabă copilul în culmea curiozităţii.

– Păi, pentru că Ion ăla s-s îmbătat
de atâta vin nou şi nu s-a mai dus acasă
pe drum, ca tot creştinul. Cu capul plin
de băutură a luat-o pe scurtătură, în-
cearcă să îl lămurească, moralizator,
bătrâna. Şi ce s-a gândit el, cu mintea lui
a proastă: „ia să scurtez eu drumul prin
grădina de zarzavat de lângă moară“.
Numai că nu s-a gândit bine, că de cum
a intrat acolo l-a luat în primire câinele
ăla rău de era vorba la început, aşa că lu’
Ion ăsta nu i-au ajuns toţi aracii din
grădină ca să se apere de zăvod. Până la
urmă cântecul se sfârşea cu:

„Grădina n-are araci,
Nici Ion tur la nădragi“.              

Băiatu’ râde în hohote de aşa
năstruşnică întâmplare închipuită de
cântec. Râde şi baba într-un dinte, dar
gândul îi fuge iarăşi la vremurile trecute
şi nu mai râde.

– Mai bine nu-l făcea, zice ea oftând
cu ochii la car. Şi poate că mai trăia şi
acuma, că de la carul ăsta i s-a tras.

– L-a călcat carul? întreabă copilul
înfiorat. 

– Mai rău, îi răspuns bătrâna întu-
necată dintr-odată. Într-o primăvară, pe
la începutul lui martie, a plecat cu carul
la pădure, l-a încărcat întradaos şi când
s-a împotmolit în glod s-a tot umerit să
îl scoată. S-a încins rău împingând şi
săltând, aşa că şi-a scos cojocul şi căciu-
la să se răcorească şi ăla a fost: într-o

săptămână i-am ţinut lumânarea.
– Dacă umbli iarna fără cojoc,

mori? întreabă înfiorat ascultătorul. Păi
nici eu n-am cojoc.

– Ei, cojoc, bundă, ceva gros acolo.
Tu n-ai pulovăr, nu ţi-am făcut eu
două? alungă mă-sa mare teama ce o
simţise în glasul băiatului   

Lumea, adică femeile mai bătrâ-
ne, ziceau că boala i s-ar fi tras de la dor-
mitul vara sub nuc, înnodă ea firul po-
vestirii. Doctorul a zis însă că necazul a
fost că şi-a scos căciula când era prea în-
cins, că i s-a răcit capul dintr-odată şi i s-
a spart o vinişoară înăuntru. Cine ştie?
Acu doarme-n deal, săracu’, iar eu îi
port capetele de 30 de ani, încheie
bătrâna doar pentru ea, oftând încă o
dată. 

– Dar n-ar fi mai bine să mă duc cu
tata la oraş şi să căutăm un cojoc? se în-
toarce băiatul la vorba de dinainte, nu
atât de teama frigului din iarna ce va să
vie, ci dintr-un gând ascuns al lui: să
ajungă iarăşi la oraş, unde mai fusese
odată şi îi plăcuse.

– Păi n-auzi, mă năpruiule, că ţi-am
făcut două pulovăre? La ce îţi mai tre-
buie cojoc? Ori vrei să faci iar vreo
nefăcută p-acolo, ca ultima oară? îi
veşteji bătrâna orice nădejde de voiaj la
târg.

Copilul înghite în sec şi se
apleacă peste baniţa în care curăţa po-
rumb, scormonind aiurea prin grăunţe.
Mda, prima lui călătorie la oraş nu se
terminase prea bine, deşi nu se putea zi-
ce că făcuse intenţionat ce făcuse. Dar,
vorba mă-sii mari: „Când vrea Domnul
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cu săracul, dintr-o bubă-ţi umple ca-
pul“.

Cu vreo lună-două în urmă, în
săptămâna dinaintea Paştelui, plecaseră
la oraş cu prima rată, el şi cu o mătuşă;
ea să dea nişte lână la darac, iar el să îi
fie de ajutor după aia, că lâna dărăcită se
umflă şi dintr-un balot faci doi, iar
dintr-un sac îndesat bine faci mai gata
patru. Ca să nu vie cu mâna în gură, mă-
sa mare i-a zis să-i ia şi ei o mătură. „Da’
să fie cu coadă mamă, să nu mă mai
aplec, că sânt înţepenită de şale. Crez că
o să plouă la noapte!” a mai zis ea ţinân-
du-se de mijloc.

Când au ajuns la oraş, a rămas cu
gura căscată de ce a văzut: case cu aco-
perişul în cer, maşini vâjâind în toate
părţile, prăvălii cu vitrine mari care
atunci se deschideau, afişe de filme pe
pereţi, iar deasupra la un magazin mare
din centru, minune: pe peretele alb un
neon roşu uitat aprins ziua în amiaza
mare scria cu litere de foc un cuvânt
ciudat, despre care el nici până astăzi n-
a aflat ce înseamnă: ELECTRECORD.
Pentru că la darac încă nu deschisese au
luat-o mai întâi prin piaţă, mătuşă-sa să
caute nişte fitil de lampă şi nişte gallus
pentru lână, negru, galben şi verde, iar
el să cumpere mătura cu coadă pentru
mă-sa mare. Le-au găsit pe toate la
aceiaşi prăvălie, pe firma căreia scria‚ cu
litere colorate, „PAPAGALUL“, iar
înăuntru mirosul de vopsele din cutii se
întrecea în iuţeală cu cel de bradolină
de pe duşumele.

După ce au târguit lucrurile astea au
luat-o din nou către darac, mătuşă-sa

înainte, cumpănind câte un balot de
lână nedărăcită în fiecare mână, iar el la
trei-patru paşi în urma ei, cu o sacoşă cu
ceva bulendre de ploaie pe un braţ şi cu
mătura cea nouă sub braţul celălalt,
mătură a cărei coadă împungea înainte
ca un proţap de căruţă.

Toate au fost bune până au ajuns la
jumătatea parcului de lângă piaţă, unde
ceva l-a uimit peste poate pe băiatul ce
călca, pentru prima dată, într-o lume cu
totul altfel decât cea ştiută de el. 

Erau acolo în parc nişte copaci tare
ciudaţi: aveau fruze de agud, aveau
chiar şi agude verzi în ei, dar coroana, în
loc să se înalţe către cer ca la agudul de
la poarta lor, cobora în viţe spre
pământ, închipuind, din încâlceala de
ramuri şi frunze, o umbrelă pătrată care
ferea de soare băncile roşii de dedesubt. 
„Să ştii că ăştia au încurcat trebile şi au
pus pomii de-a-ndoaselea: au îngropat
crăcile şi au lăsat rădăcinile deasupra”
se gândi copilul, căutând cu ochii în sus
la încâlceala de crengi contursionate ca-
re semănau, într-adevăr, cu nişte
rădăcini. 

Uită-te pe unde mergi, boule, că-mi
scoţi ochii! îl trezi din căscat gura vocea
stridentă a unei femei grase, ce ducea
gâfâind o sacoşă cu zarzavat într-o mână
şi un cofrag cu trezeci de ouă în cealaltă.
Dracu’ o puse să zbiere aşa la bietul
căscat!

Speriat şi zăpăcit de apostrofare,
acesta dă să se ferească dinaintea mata-
halei ce îi răsărise brusc în faţă şi face cu
grăbire doi paşi la dreapta. În graba asta
a lui a agaţat însă cu coada măturii car-
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tonul cu ouă al cucoanei şi nenorocirea
a fost gata: cofragul a zburat prin aer ca
la circ şi a aterizat mai apoi cu faţa în jos
pe asfalt, împrăştiind ouăle în toate
părţiile. Unul n-a rămas întreg. 

Ei, ce te faci acuma nenişorule, că-i
necazu-i pe tine cât capra?! După un
moment de cumpănă, bietul păgubos a
rupt-o la fugă pe alei, cu cucoana cea
grasă după el, care striga la lume să-l
prindă pe neisprăvit ca să-i plătească pa-
guba. Însă cei doi-trei trecători ce văzu-
seră întâmplarea n-aveau nici cea mai
mică intenţie să alerge după fugar, fiind
prea ocupaţi să se ţină cu mâinile de
burtă de atâta râs.

Până la urmă s-a ales doar cu o
palmă după ceafă de la mă-sa mare,
când a ajuns acasă: 

Păi de aia te-am trimis eu la oraş,
mă? l-a luat ea în primire când a aflat de
ispravă. Să faci pagubă la lume? Dacă te
prindea aia?

Şi jart! una după ceafă.
– Nu mai pupi tu oraş de-acuma, s-

a terminat, hotâse mă-sa mare supărată,
dar îi venea şi ei să râdă când se gândea
ce faţă trebuie să fi avut orăşeanca aia
când a văzut că îi zboară dintr-odată
ouăle în cer.

Asta fusese în urmă cu o lună-două,
acuma era vară-vară. „Aguzii ăia trebuie
să fi făcut agude şi pun rămaşag că nici
nu are cine să le mănânce“, gândi băia-
tul. „Păi ce, ăia de la la oraş se bat cu
raţele pe dude ca noi aicea la ţară?“  îşi
zise el plin de respect pentru oamenii
de la oraş. Oftă cu năduf şi apăsă şi mai
hotărît pe ştiuletele pe care îl curăţa. 

– Maică mare, dar nu s-ar putea să
aibă carul numai trei roate, se întoarse
după o vreme la vorba dintâi. Că moto-
cicleta cu ataş are tot trei şi nu se
răstoarnă, argumentă el o atare opţiune.

– Ba poate să aibă şi numai două,
da’ atuncea-i şareta lu’ doctorul
Bărbosu, veterinarul. Iar dacă pui roate-
le una după alta e gata bicicleta lu’
Culiţă Grămoiu, poştaşul. Vorba e, poţi
să aduci bulumaci din pădure cu şareta
ori porumb de pe coastă cu bicicleta?
încercă bătrâna să îi scoată nepotului
din cap bazaconiile astea despre o
căruţă cu trei roate.

Car cu trei roate nu se ezistă, nu s-a
făcut aşa ceva şi gata, decretă ea sătulă
de atâta sâcâială. Până o face vreun
deştept de la oraş car cu trei roate, o să
aibă tot patru ca şi până acuma, puse ea
punct discuţiei.

Băiatul tăcu o vreme, părând fie
mulţumit de explicaţii, fie intimidat de
tonul răstit al mă-sii mari. După un
timp, frământat de alt gând, întrebă iar:

– Maică mare, oamenii de la oraş
sunt mai deştepţi ca ăia de la ţară?

– Ei, aşa ar trebui. Dar parcă nu-mi
vine a crede, îşi arătă bătrâna îndoiala
faţă de o atare presupunere. Ce, ăi de la
oraş nu tot de la ţară au plecat? Doar
când vin mai apoi pe-acasă, pe la ţară, se
fac că nu mai ştiu care-i grebla, până
calcă pe dinţii ei şi îi trăzneşte coada
peste nas, îşi întări ea răspunsul cu o
snoavă veche.

– Da, dar la oraş sunt şcoli mai mul-
te, nu-i aşa? încearcă băiatul să o încur-
ce pe bătrână.



– Degeaba, hotărî ea. Poţi să ai şap-
te şcoli, tot te încuie unul de la ţară dacă
n-ai şi minte să judeci. N-a păţit-o unul
de-ăsta de la oraş, doldora de şcoli şi de
ifos, astă toamnă, taman de la nen-tu
Marin a lu’ Poponete, de n-are decât
patru clase, de-a râs satul o lună înche-
iată mai apoi?

– A râs de orăşean? Şi cum a făcut?
se arătă copilul teribil de curios.  

– Astă toamnă, prin noiembrie,
după ce s-a terminat culesul, a venit
unul din ăsta cu şcoli multe, de a trăit
toată viaţa lui la oraş să ne întrebe pe al-
de noi ăştia de la colectiv că de ce am
făcut numai 1500 de kile la hectar şi nu
măcar 2000 ca în satele alelalte. 

A încercat să zică preşedintele ceva
de frigul din primăvară şi de seceta de
astă vară, dar ăla nimic. Că cine-i vino-
vatul? Dumnezeu şi Maica Precistă, cin’
să fie! Ăla nu şi nu, că care-i cauza mo-
tivului, că muncitorii ne trimit nouă
pluguri şi noi trebuie să le dăm bucate.

Da’ alde Poponete l-a simţit pe
prostovan că e trăit numai la oraş şi că
habar nu are de ce-i p-aicea pe la noi şi
zice: „Ne trimit pe dracu! Păi dumnea-
ta ştii ce pluguri ne trimit? Ştii că rotile-
le de la plug sunt una mai mare şi alta
mai mică, de merge plugul câş pe
drum?“

– Şi orăşeanul ce-a zis? întreabă
băiatul din ce în ce mai prins de întâm-
plare

– „Nu se poate!“ a spus ăla şi s-a
făcut verde la faţă. „Nu credeţi?“ a zis
alde Poponete. „Haideţi la S.M.T. să le
vedeţi“. 

Când au intrat în curtea S.M.T.-
ului, toate plugurile cu rotilele cu o
roată mai mare şi una mai mică. „Ei, acu
pricepeţi de ce avem recoltă puţină?“

A plecat ăla ca din puşcă şi a um-
plut oraşul cu treaba asta, că de-aia nu-s
bucate pentru că s-au trimis de la fa-
brică pluguri cu o roată mai mare şi una
mai mică. De unde era să ştie netotul,
crescut toată viaţa la oraş, că rotilele la
plug aşa trebuie să fie: a mică, mică, să
calce pe ogor, iar cea mare, mare, să cal-
ce prin brazdă. 

Au râs ăia la oraş de s-au prăpădit
când l-au auzit ce năzbâtii dă din el şi
cum l-a prostit un ţăran cu patru clase.
Oricum, a lăsat-o moartă cu treaba că
de ce nu au fost bucate astă toamnă şi
nu crez să mai calce curând pe la noi.

Băiatul râde cu gura până la urechi
şi simte că îl încearcă aşa, o oarece mân-
drie, că unul de la ei din sat l-a înfundat
pe unul de la oraş. Se opreşte din râs
doar când îşi aduce aminte că nici el n-a
fost mai breaz la târg, când cu mătura şi
cu ouăle răsturnate-n drum.

– Tot omul la rostul lui şi ouă roşii
de Paşte! încheie bătrâna povestea,
parcă ghicindu-i gândul. O mână de ni-
sip îi mai trebuie şi le-am făcut tainul pe
ziua de azi, zise ea referindu-se la buru-
ienile pentru hoarda măcăitoare ce îşi
cerea drepturile din curtea de alături,
amestecând la repezeală buruienile to-
cate cu doi pumni de mălai. Gata, dă-le
drumul la mîncare, că m-au ameţit de
cap! îi porunci copilului, răsturnând
găvanul în care amestecase bălăriile to-
cate într-o troacă de piatră.                  �
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După tulburările insti-
tuţionale din decembrie
1989, viaţa literară

naţională, dar mai ales locală, a
fost invadată, periculos şi agre-
siv, de un amatorism care a ac-
centuat ideea de improvizaţie şi
nedeplinătate a literaturii româ-
ne. Grozăvia este că ne aflăm
încă într-o nefericită şi perpetuă
perioadă de tranziţie dominată,
în cultură mai ales, de iniţiative
arbitrare, paralele, de orgolii re-
ciclate, management defectuos
şi o înţelegere meschin-con-
juncturală a problemelor grave
de interes naţional şi/sau local. 
Multă risipă într-o ridicolă câr-
peală/peticărie cu nedorite
consecinţe/urmări asupra pu-
terilor creatoare ale mai multor

generaţii. Creaţii cvasiliterare,
de multe ori cu aprecieri lauda-
tive delirant-ridicole sa-
tisfăcând, contra-cost, vanităţi
postmoderne, monografii şi
cărţi de interviuri scrise sub in-
cidenţa unui reciproc beneficiu
globalist, bătălii zgomotoase în
contribuţii regionale, pentru
arondarea „scriitorilor” patri-
moniului local (împreună cu
amploiaţi, agricultori, ma-
nelişti, zugravi şi antrenori, ara-
reori personalităţi de certă va-
loare şi autentică reprezentati-
vitate zonală/locală), aceasta ar
fi, pe scurt, sumara desfăşurare
a unui fals exerciţiu de libertate
şi a unui înşelător şi amăgitor
efort de integrare în literatura
contemporană (ca parte în în-
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treg, local regional/naţional).
Patosul grafomaniei, vânza-

rea la pachet a onorurilor publi-
ce şi „certificatelor de exce-
lenţă”, editurile care funcţio-
nează după nevoia serviciului
la domiciliu (room-service) şi
înmulţirea fără precedent a
„meritelor” conferite de „orga-
nizaţii familiale” (pompos nu-
mite asociaţii … culturale … li-
terare …) culminând cu cele de
interes local, dar şi naţional ca-
re, complăcându-se într-un cli-
mat promiscuu – îşi asociază
prestigiul/notorietatea de nu-
me locale ale unor sfertodocţi
cu ifose de scriitori/autori ai
unor creaţii literare flatulante –
având imaginea aproape com-
pletă a multor „demersuri lite-
rare” fracturate, întâmplătoare
şi strict utilitare, nici măcar co-
merciale.

Nu e mai puţin adevărat că
dificultăţile creaţiei literare sunt
amplificate şi de felul în care
condeierii înşişi înţeleg să parti-
cipe la utopia unei
cărţi/„scrise”. Neobişnuit, în
general cu disciplina scrisului, a
topicii/stilisticii, scriitorul ro-

mân, cu predilecţie cel local,
preferă acurateţei şi naturaleţei
textului ficţiunea, „floricelele”,
iar criteriului de transparenţă,
barocul unei imaginaţii peste
care de multe ori se suprapun
sfidarea, indiferenţa şi vulgarul
copleşitor şi sâcâitor face un ti-
tlu de glorie din crezul în dicta-
tura efemerului şi e selectiv …
după obiceiul pământului.

Multe lucrări cu pretenţii de
creaţii literare, apărute la edi-
turi mici în tiraje minuscule, po-
luează lumea/comunitatea lite-
rară locală cu bâzâitul lor aga-
sant de roi de muşte coprofage.
Se trăieşte într-un inferior de-
gradant şi apăsător, frustrant şi
anxios, şi se supravieţuieşte
subteran şi subaltern.

Este trist că ţinutul Buzăului
are o mână de scriitori care îşi
bat capul cu ideile, cerneala şi
hârtia/calculatorul şi încă de
cele mai multe ori prost, şi că
neavând cititori, se citesc între
ei şi se gratulează reciproc pen-
tru „valoarea stilis-
tică/artistică” a scriiturilor lor
sau, şi mai grav, se practică
schimbul de invective la adresa
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persoanei sau „operei” (literare
?!?), din simplul motiv că nea-
vând merite probate, nu poţi
demonstra că eşti cel care pre-
tinzi că eşti (chiar dacă te
împăunezi cu premii ale filiale-
lor regionale ale breslei scriito-
rilor – acordate în împrejurări şi
circumstanţe de multe ori dis-
cutabile sub aspectul moralităţii
sau … mai degrabă al prestaţii-
lor sexuale – comentate cu vo-
luptate dar şi cinism de bres-
laşi).

Degradarea morală, oportu-
nismul, arivismul şi lipsa de ca-
racter dublate cu dovezi de
dezinteres, de lipsa unor con-
vingeri profesionale ferme şi de
probitate morală, descriu
portretul „literatului“ buzoian
– un antierou pursânge; un in-
divid/specimen frustrat, egoist,
laş, lipsit de orice vocaţie (mai
puţin a răului), târându-şi viaţa
între două nimicuri, unul mai
absurd decât altul.

Societatea românească, deci
şi cea buzoiană, se manelizează
pe zi ce trece. Înlăuntrul ei
trăim înconjuraţi de mitocănie,
grobianism, ignoranţă şi tupeu,

şi suntem sufocaţi de pseudo-
modele. Politicos a ajuns să fie
sinonim cu fraier, iar prostia fa-
ce rating.

Trăim într-o lume a căutări-
lor fără rezultat, a drumurilor
dorit iniţiatice, dar nefinalizate.
E o lume în care vrem să facem
totul şi/dar nu facem nimic, o
lume în alb şi negru, formată
din planuri secvenţiale montate
cap la cap, cu şosele nesfârşite,
umor trist, de multe ori maca-
bru şi vorbe multe şi fără rost …
(trăncăneală continuă şi dispe-
rantă).

Aştept să aibă loc în
România renaşterea sentimen-
tului (-lor) datoriilor pe care le
avem faţă de această ţară, faţă
de semeni; a sentimentelor
naţionale; de asemenea, ca legi-
le să fie strict respectate de fie-
care cetăţean şi mai ales de in-
stituţii şi clasa politică, şi aş mai
dori ca fiecare (dintre noi) să se
considere parte a acestei ţări, cu
drepturi, dar şi cu obligaţii, şi
nu, cum mulţi o fac, din păcate,
doar locatari vrednici ai aceste-
ia.

�
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Participând la Ziua Naţională a con-
fraţilor de peste Prut, în urmă cu
câţiva ani, am avut şansa de a mă

adresa basarabenilor adunaţi în strai de
sărbătoare pe Aleea Clasicilor în faţa bus-
tului troienit de flori al lui Mihai
Eminescu. Mi-a dat cuvântul distinsul
academician Mihai Cimpoi, într-o înşirui-
re de scriitori celebri precum Grigore
Vieru, Nicolae Dabija, Ion Diviza, Gh.
Bâlici. Pe tarabele cu presa de limba ro-
mână am găsit, în Literatura şi Arta, poe-
zia „Caii sălbateci” a Leonidei Lari, cu
menţiunea „Fratelui Mircea Costache”.
Simpozionul „Lucian Blaga” de la
Uniunea Scriitorilor, întâlnirea cu inte-
lectuali iluştri de la Casa Limbii Române,
întâlnirile cu personalităţi marcante înmi-
resmau o atmosferă de profundă vibraţie
naţională.

Nu am avut timp destul să-i întâlnesc pe toţi prietenii de la Chişinău. L-am văzut
doar pe Vlad Negruzi de la Societatea Culturală Vatra, un artist sensibil şi talentat, de
la care am aflat veşti despre ceilalţi. Despre doctorul Ion Ţâbu, „minoritarul” care, în
pofida represaliilor, se declară, la recensământ, mereu „român”, despre Lora Plotnic,
soţia regretatului Anatol Plotnic de care îmi e adesea dor. Îl văd aievea cum se înflă-
căra la ideea de românitate, cum fluiera în surdină doine de jale din tezaurul lui
Nicolae Sulac, cu ochii închişi ca să scruteze mai bine plaiurile cu arboret şi păşunile
ninse cu turme de oi. Când l-am dus prin pădurile Buzăului se uita mereu după ierburi
tămăduitoare. Credea cu tărie că numai în ţara mumă ar putea afla miraculoasa buru-
iană de leac pentru boala care până la urmă l-a răpus. Nu înainte de a-şi aduna prun-
cii pe lângă el să le spună: Puii mei, o să rămâneţi fără tată. Să fiţi demni, să fiţi cuminţi
şi să aveţi grijă de mama... Aşa mi-a mărturusit spiritualizata făptură care nădăjduiesc
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că mai înnobilează şi azi breasla profesorilor de franceză, vorbitoare de rusă, dar ro-
mâncă cu suflet de poet, ale cărei versuri le cântă cu însufleţire rapsozi din Basarabia
şi din ţară. 

Dar vremea trecea cu amăgele, vorba lui Creangă, şi văzând unii dintre noi, de aici
şi de dincolo, că autorităţile nu îndrăznesc să facă ce era natural să facă, am început să
ne facem fiecare, pas cu pas, unirea lui. 

Odată, într-un noiembrie, când am sărbătorit o cifră rotundă de la Unirea
Basarabiei cu Ţara, la Buzău, în cadrul acelor manifestări organizate de inimosul Mişa
Sălcuţan, am prezentat publicului noua carte de versuri „Infinitul de aur“ a Leonidei
Lari. Cum în stânga mea se afla maestrul Grigore Vieru care nu avea o carte nouă des-
pre care să vorbesc, l-am prezentat scurt, autoportretizându-l prin memorabilul său
distih: „Nu suntem săraci de-avere,/ Ci săraci de mângâiere...“ La cina care a urmat
conform uzanţelor – ca să rememorăm adevărul spuselor lui Vieru: „Moldovenii când
se strâng /Şi în chefuri se avântă,/ La un colţ de masă plîng,/ La alt colţ de masă cântă”
–, s-a întâmplat să stau faţă în faţă cu blajinul spirit moldav întrupat sub numele de
Grigore Vieru.

Nu s-a lăsat deloc rugat să povestească. Dimpotrivă, părea că îmi lasă un fel de tes-
tament care trebuia răspândit cât mai larg în conştiinţa românească. Începusem să-i
spun cum am aflat prima dată de el din revista Luceafărul unde i se publicase un gru-
paj de versuri, o poză de tinereţe şi o notiţă biografică. Apoi mi-au picat în mână  an-
tologia poeţilor basarabeni „Constelaţia lirei” şi excepţionalul său volum de poezii
„Rădăcina de foc”, din care recitam lăcrimând, făcând-o să plângă până şi pe gestiona-
ra barului din Casa de Cultură, Maria Constantinescu, cea care ne făcea nechezol şi ne
dădea pe ascuns ţigări Luna, DS sau BT. Apoi a început să istorisească molcom, cu un
farmec nespus, despre vizita lui Nichita Stănescu în Basarabia prin 1976 şi despre vi-
zita sa în România în 1978. Frate, zicea, eu am auzit de Eminescu abia la facultate,
când eram student. „Când am auzit noi că va veni Nichita  la Zilele Culturii
Chişinăuene, suna cumva a dezgheţ şi aşteptam cu neastâmpăr să-l vedem, să-l auzim,
să-l atingem. Dar, ce, credeţi că celovecii moscoviţi l-au lăsat să se apropie de public?”
Cum, atunci de ce l-au mai chemat, am întrebat eu naiv. Nu îl chemaseră ei, ei doar
aprobaseră acţiunile fără să dea importanţă invitaţilor. Când au auzit cine va veni şi cât
e de venerat şi de aşteptat de intelectualitatea basarabeană, şi-au luat misiunea de po-
litruci şi de securişti ai Moscovei în serios şi totul le-a ieşit cum au dorit ei. Cu excep-
ţia începutului şi finalului care au aparţinut inegalabilului Nichita. 

Când a coborât din tren în gara Chişinău, în loc să se îndrepte spre grupul oficia-
lilor, ştabii de la CC-ul PCM au asistat stânjeniţi cum Poetul a îngenuncheat, s-a în-
chinat şi a sărutat pământul, acolo între linii. Apoi, sub privirile uimite ale politrucilor
s-a deplasat spre un aliniament de plopi şi a început să îmbrăţişeze pe rând plopii ca
pe nişte confraţi de care îi fusese dor. Aceste scene le-a insuflat, probabil, gazdelor
strategia care avea să urmeze. A fost luat în primire şi ţinut cu străşnicie numai între
stacane cu vodcă. Îl aşteptau peste tot cu înfrigurare cititorii, iubitorii de literatură,
patrioţii, dar vajnicii politruci îl ţineau de vorbă la protocol, îi turnau mereu şi se în-
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treceau în toasturi cum le erau obiceiul şi... misiunea. Lăsaţi, tovarăşe Stănescu, are ci-
ne să le vorbească, sunt aici tovarăşii scriitori, ziarişti, activişti... Noi să bem, fiindcă
ne place mult de dumneavoastră şi vrem să profităm cât mai mult să ne simţim bine,
să toastăm împreună. Şi în fiecare zi tot aşa, vodcă şi toasturi peste toasturi. Cu paha-
rele pline în mâini, toastau de zor: „În cinstea prieteniei sovieto-române, pentru cola-
borarea dintre Popoarele Uniunii Sovietice şi Poporul Român, pentru pace în lume,
pentru progres, pentru Victoria Socialismului şi Comunismului în întreaga lume...”,
dând paharele pe gât pe nerăsuflate. Nichita rezista, dar nu prea ajungea să se vadă cu
publicul spre marea dezamăgire a intelectualilor care aşteptaseră atât timp doritori să-
l întâlnească pe genialul poet. În ultima zi de şedere, Nichita, care era sclipitor de in-
teligent, cum altfel, s-a lăsat iar în voia generoaselor gazde cu epoleţii pe dedesubt, dar
la final, la masa de adio, a ţinut şi el un toast care trebuie să rămână în istorie. Măcar
în istoria literară. Un toast care, pe moment, i-a lăsat cu gurile căscate pe cei de faţă,
mai ales pe patrioţii adevăraţi care văzuseră ce fel de  primire îi rezervaseră tovarăşii
„chişinăueni”. A început cam aşa: Stimaţi Domni, Frumoase Domnişoare, Distinse
Gazde, Fraţilor, permiteţi-mi să vă spun că m-am simţit aici minunat, înconjurat de o
enormă grijă şi atenţie. De aceea  daţi-mi voie să toastez şi eu după cum văd că sunt pe
aici obiceiurile. Trăiască Marea Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste, Trăiască
Orânduirea Comunistă, care au determinat-o pe mama să fugă în România, să se stabi-
lească la Ploieşti, unde avea să-l cunoască pe tata, şi unde m-a născut pe mine! Trăiască
URSS, Trăiască Puterea Sovietică!

Povestind, lui Grigore cel Blând şi Bun, i se umeziseră ochii încât nu ştiai dacă râ-
de sau plânge. Am toastat şi eu ridicând paharul cu vin de Pietroasele,  pentru mira-
culoasa originalite a spiritului românesc, pentru marii noştri poeţi de dincolo şi de
dincoace de Prut. În loc de toast, Grigore ne-a povestit „în oglindă” cum a decurs vi-
zita sa în Ţara Mamă după aventura nichitiană. Politrucii noştri erau mai umani, nu-l
asupreau cu băutura şi nu-l izolau de public cu trucuri groteşti. Dar prin spatele lor mi-
şunau, totuşi, uneltele Moscovei,  care nu îl scăpau din ochi. Îi trecea prin cap, (ne
spune parcă în şoaptă, temându-se şi azi, din obişnuinţă, să vorbească tare astfel de lu-
cruri) să se ascundă undeva, să i se piardă urma ca să rămână în România „sub un cer
cu stele sudice”, să nu se mai întoarcă în recea gubernie rusească... Altminteri, caldă oa-
ză de latinitate, răpită tocmai pentru bogăţia şi frumuseţea ei fără seamăn. Îi plăceau
nespus Carpaţii, plaiurile mioritice, iar cînd a ajuns pe gura de rai de la Vârful cu Dor,
l-a fulgerat un gând năstruşnic: să se ascundă bine la vreo stână, că poate acolo nu va
fi găsit şi aruncat peste graniţă în ghearele rusofonilor de la Chişinău.

I-a trecut repede cheful de haiducie când a observat cu câtă nedisimulată preocu-
pare era urmărit şi la toaletă...

„Au trecut anii, a venit zavera din 1989 şi, iată, cu voia lui Dumnezeu, am ajuns, nu
numai să mă plimb liber prin Ţara mea, dar  am ajuns şi în rangul nevisat de
Academician. Încât pot spune că am avut norocul să ajung... de la stână, la Academia
Română! Îmi e teamă să mă mai gândesc la altceva, la ceea ce cu toţii ne-am dori cel mai
mult. Pentru că nici nu ştiu dacă inima mi-ar rezista la un asemenea eveniment: Unirea
cea Mare a tuturor românilor în Patria Limbii Române ca un fagure de miere...“
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Patria mea
Aş vrea să mă plimb prin pădure
Aş vrea să miros flori de câmp
Aş vrea să beau din izvor
Aş vrea să mă simt 
Mângâiat de zâmbetul oamenilor
Aş vrea să respir aerul pur
Al patriei mele.
„Mişcă mai repede, moşule!“
Îmi striga un tânăr dintr-un Audi Q7.
Alunec pe-o lacrimă
În adâncul sufletului
Şi-mi regăsesc patria
Zgribulită printre amintiri.
Avea dreptate vietatea aceea întunecată
Ce mai caut eu în ţara lui?
În umbra serii
Mă strecor tăcut în patria mea,
Printre amintiri.

În ţara lui Băse Vodă
Motanul Gogu a inventat
torsul în limba română.
Acum nu ne mai trebuie nimic.
Poate doar un referendum

în care să fie întrebaţi caii
dacă vor ovăz.
Am sugrumat demult
capra vecinului şi
ne-am ocupat şi de stăpân.
„Români vi se pregăteşte ceva!“
strigă unul „isteric“, dar
nu ne mai interesează acum.
Un bocănit sinistru se prelinge
pe creiere netede.
Fredonând ultima manea,
a genialului Florin Salam,
mergem voios să votăm
că nu trebuie să mai votăm vreodată.
Poate ne dă cineva un Ferrari
să moară duşmanii de ciudă,
Mânca-v-aş !

În spatele pleoapei
Freamătul mării, ecou nesfârşit 
Răsună în şoaptele tale, iubito 
Pe valuri de vise adorm istovit 
Şi zbaterea clipei acum am oprit-o 

Frunze aurii mă ning obosit 
Corbii cei negri largi aripi deschid 
În spatele pleoapei un zid năruit 
Mi-acoperă trupul încet şi perfid 

Când stropii luminii în rouă 
Se scurg şi păsări îşi ţipă chemarea 
Nu vreau tristeţi să-mpart pe din două 
Şi zâmbete largi mi-ascund disperarea.

Ovidiu PETRESCU



PPe zi ce trece ajung la conclu-
zia că mulţi dintre noi, pu-
bliciştii, privim societatea

doar din perspectiva scrisului. Cel
puţin eu, mă pomenesc în nişte
erori de amator în ale politicii şi
mai mult decât atât. În urmă cu vre-
un deceniu, în calitate de modera-
tor literar, căram, cu mari sacrificii
diplomatice, personalităţi într-un
municipiu cu vreo 7 locuitori, cul-
mea, şi aceştia scriitori, pentru a ri-
dica la rang de prinţesă o curvă de
baracă de şantier. La un moment
dat, Doamne cât de proşti putem fi
câte-odată, umpleam prezidiul cu
nume de nume, ca să zic aşa, cu
parlamentari de toate culorile poli-
tice, cu mari scriitori români şi
chiar străini, doar pentru a face să
se simtă satisfăcută…intelectual
„şantierista” în discuţie. Îi plăceau
omagiile şi tot spectrul curcubeistic
politic de la acea vreme. Pe la aces-
te întâlniri, căci au fost destule,

această „prinţesă” de şantier, care
stătea tot timpul în vecinătatea mea
retorică, cum stătea Elena din
Petreşti lângă Nicolaie din
Scorniceşti, îmi şoptea mici abateri
de la scenariu. Ea stătea în stânga
mea, „Nicolae din Scorniceşti” în
dreapta. Nu toată lumea venea la
ora la care începea manifestarea.
Din când în când, „prinţesa Mara”,
căci aşa s-a…autodenumit ceva
mai târziu, sau soţul prinţesei, un
apometrist de Sahară literară, îmi
trăgeau câte un ghiont zdravăn în
coaste sau câte un genunghi aproa-
pe de testicule, şoptindu-mi foarte
convingător: „A venit securistul!”.
Mă uitam şi eu spre uşă şi-mi ve-
deam de ale mele. Sincer, nu prea
pricepeam ce e cu „securistul” res-
pectiv, căci, vorba ceea, eram, to-
tuşi, la vreun deceniu după
căcănăria din 1989. Chiar jubilam
gândind că dacă securiştii încă mai
au pofte literare înseamnă că sun-
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tem şi noi, scribălăii, în treabă, în
interes social. Şi vremurile au tre-
cut. Şi fata bătrână de la subsolul
cenaclurilor comuniste, după ce a
furat la greu ajutoarele aduse de
străini la rivoluţie, s-a trezit în
scris: a publicat romane şi romane,
proză şi proză, poezie şi poezie,
eseuri şi…intreuri, cărţi peste cu-
vinte deviate de la sensul lor firesc.
Toate astea cu ajutorul meu idiot şi
cu naivitatea la fel de idioată a unui
editor de o bună-credinţă indiscu-
tabilă. La un moment dat, „prinţesa
Mara” ne-a făcut să alergăm la 100
metri garduri pentru a face rost de
nişte bani pentru a trimite în
străinătate, la un concurs artistic,
un copil, ce e drept, destul de do-
tat. N-a făcut treaba asta decât pen-
tru a-şi gâdila singurele ei părţi un-
de se simţea ca acasă, la organele
genitale. De fapt, cam din această
zonă vine tot discursul „maiestăţii
sale”. Are toată casa plină cu vase
falice: căni, cofere, farfurii, linguri,
ceşti etc. cu figuri precise de penis.
Cei care au trecut pe acolo ştiu bi-
ne cum au supt vin sau ţuică prin
„vârful” unui penis de ceramică sau
de porţelan. Asta e prinţesa. Mă
bucur sincer că nu am onorat-o în
calitate de client al acestui bar „reg-
al”. În fine, revin la ceea ce, de fapt,
cred eu că ar fi esenţial în această
poveste dementă. Peste ani, când

mă duc într-o instituţie locală, în
alt oraş decât „Petreştiul prinţesei
Mara”, văd pe acolo, printr-un bi-
rou modest, un ins pe care nu ştiam
de unde să-l aduc în memorie. Un
om absolut normal de la prima ui-
tare. M-a salutat în aşa fel încât am
înţeles că mă cunoştea. Au mai tre-
cut nişte luni, am trecut din nou pe
acolo, prin acel birou al unei
primării oarecare. În cele din urmă,
am discutat cu acest om „în direct”.
Mi-am dat seama, siderat, că el era
„securistul” arătat cu coatele şi ge-
nunchii pe sub masă de „prinţesa
Mara” şi căţelul apometrist. Ce
reacţii fireşti să ai în asemenea si-
tuaţii ? Omul respectiv era clar că e
mult mai zdravăn la cap decât mine
şi toată … „curtea regală a Marei”.
Nu am intrat în discuţii delicate de-
cât mult mai târziu, când cineva l-a
întrebat, de faţă cu mine, unde a lu-
crat „înainte”. Cu o jenă şi o since-
ritate imposibile de trucat, a
răspuns simplu: „Domnule, nu e
mare lucru, vă spun imediat, îmi e
un pic inconfortabil că domnul
Marin nu ştie”. I-am strâns mâna,
măgulit de acest respect silenţios
faţă de mine, şi i-am spus că ştiam
cine şi ce a fost. Scurt pe doi, vorba
ceea. Şi de atunci am rămas prie-
teni nu chiar la cataramă, dar prie-
teni. E vorba de un „ins” de aceeaşi
vârstă cu mine, care, nişte ani buni,
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a lucrat în unul din serviciile secre-
te cu apucături patriotice în sensul
bun al cuvântului, undeva la con-
traspionaj, unde nu era nevoit să
miroasă băşinile literaţilor sau cele
ale poponarilor marii noastre cul-
turi socialiste de doi bani. Acum,
văzând câtă risipă sufletească inu-
tilă fac pentru comunitate, acest
om îmi tot reproşează nişte erori de
investiţie literară şi morală. Ba
chiar a scris un text foarte acid în
care mă văd în clar, referitor la
cloaca literară buzoiană. Mi se re-
proşează prostia de a investi în toţi
neaveniţii în literatură, începând
de la „prinţesa Mara” şi până la cel
mai recent descoperitor al Americii
literare româneşti, un nene care e
scriitor pentru că e un autor de fo-
tomontaje! Ce să mai zic, sunt în
ofsaid. „Securistul” are dreptate.
Culmea, eu public aici, în Jurnalul
de Vrancea, texte destul de
neplăcute la adresa serviciilor se-
crete. Niciodată, am tentaţia să mă
jur ca ţiganii, pe copii, acest om nu
mi-a reproşat ceva ce ţine de
conţinutul textelor mele. Tot aşa,
am scris despre activiştii fostului
partid comunist. Am nişte prieteni
foşti activişti, din generaţia mea,
care îmi respectă opiniile şi îmi mai
schimbă câte o „virgulă” în discurs,
la o bere, ca între nişte oameni nor-
mali. Şi ar mai fi ceva, apropo de

normalitatea de care avem o nevoie
vitală, acum, când această ţară a
luat-o razna. Unele posturi de tele-
viziune, mi-e scârbă să nominalizez
vreunul, mi-au făcut mult, foarte
mult rău. Totuşi, ca să fie totul clar,
cel puţin o dată pe lună, mă întâl-
nesc la o cafea cu directorul unuia
din aceste posturi în care eu trag cu
toate tunurile. Ne bem cafeluţa,
discutăm despre cărţi şi autori, ne
despărţim cu sentimentul că sun-
tem cel puţin rude, şi fiecare îşi ve-
de de treabă sa. Acest om, hai să
dau măcar un nume în acest text si-
bilinic, este, cel puţin pentru mine,
un reper moral şi valoric: Nicolae
Cabel de la Antena 3, un post de te-
leviziune pe care îl înjur şi în somn.
Asta e normalitatea mea…

P.S.
Simt că nu am vocaţia de „guvern al
României“. Nu pot face rău sub nicio
formă. Acum câteva minute m-am
dus la baie doar să-mi spăl dantura
ruptă în curul de oţel forjat al secu-
ristului adevărat Traian Băsescu.
Am găsit acolo un păianjen leneş, nu
am putut să-l strivesc…  
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Titel Urlăţeanu trăgea tare de volanul
bătrânei sale Dacia 1100, cea mai bună şi fidelă
prietenă a sa din ultimii treizeci de ani, cum se
lăuda în faţa oricui îşi întorcea privirea pentru o
clipă la acea adevărată piesă de muzeu pe patru
roţi. Viră uşor la dreapta, părăsind Naţionala
pentru a pătrunde pe un drum de ţară, asfaltat
pe alocuri, ce ducea spre o lume uitată de toţi şi
de toate, pierdută în vremurile în care timpul s-
a încăpăţânat parcă să rămână încremenit în
aceeaşi secundă a începuturilor. Soarele bătea
în dungă, cu putere, sorbind cu nesaţ chiar şi ur-
mele de sudoare ce-i brăzdau cămaşa de culoa-
rea cerului acoperit cu nori.

Oftă îndelung, lăsând parcă tot amarul
unei vieţi adunate cocoloş în sufletul său
păcătos să inunde cuptorul de sub acea capotă
ce capta parcă toată dogoarea ce pârjolea cîm-
pul amintirilor sale. Realiză cu surprindere că se
scurseseră mai bine de  zece ani de când nu a
mai venit pe acasă, în ograda ce a fost cândva a
ălor bătrâni, situată chiar în mijlocul Dumitre-
ştilor, între biserică şi primărie. Frână brusc, des-
chizând larg poarta unui nor de praf care nu se
sfii să inunde puţinul spaţiu liber din interiorul
maşinii. Se hotărâ să treacă mai întâi pe la mo-

numentul de pe malul apei, acolo unde în aces-
te zile de Decembrie’89  fusese găsit Socrate
Urlăţeanu cu capul străpuns de plumbii unor te-
rorişti, pogorâţi din neant şi dispăruţi mai apoi
prin cine ştie ce birouri ministeriale. Strecurân-
du-se printre bălăriile cât un stat de om desco-
peri cu greu locul pe la care se peregrinaseră toţi
mai marii zilei în primii ani ani de după
Revoluţie sau ce ori fi vrut alţii de pe aiurea să fie
în realitate. Din crucea aceea înaltă, placată cu
marmură neagră nu mai rămăsese decât un ciot
pe care se afla bine fixată o plăcuţă confecţio-
nată dintr-un metal alb ce înştiinţa pe orice
rătăcit că acolo fusese executat Eroul Revoluţiei
Române, Socrate Urlăţeanu, în fatidica zi de 23
decembrie 1989. În rest, totul dispăruse, gardul
acela din fier forjat, tribuna de la care se rosteau
discursurile comemorative, până şi salcia ce-şi
scălda crengile în apa lacului fusese smulsă cu
rădăcini cu tot lăsând în urmă un crater în mi-
niatură în care zăcea stârvul unui cal. Mai mult
speriat decât indignat uită să aprindă lumâna-
rea ce începuse să se topească sub apăsarea
mâinii sale cuprinsă de un spasm uşor sesizabil.
Privirea i se agăţă de un punct din mijlocul
bălţii. Apa începu parcă să murmure sub presiu-

Reîntâlnirea

VALERE BURLACU

115RenaŞterea buzoiană



nea unei forţe interioare nepătrunsă încă de
mintea omenească. Rotocoale perfect rotunde
se îndepărtau cu viteze din ce în ce mai mari
spre întâlnirea cu destinul ce luase de mii de ani
forma malului pe care acum stătea el, cuprins
de vraja ursitoarelor prunciei sale. Încet, încet,
sulurile de apă ridicate din adâncuri luară forma
unui trunchi de con  din vârful căruia îşi făcu
deodată apariţia, ca o nălucă, statuia aceea im-
punătoare a lui Socrate Urlăţeanu, ţăranul
transformat într-o istorie vie de un regim al tu-
turor şi al nimănui ce continua să dăinuie în
străfundul fiinţei unuia ca el obişnuit să pri-
vească prezentul prin oglinda trecutului ce se
încăpăţâna să rămână bine ancorat în sub-
conştientul său. Gura  i se deschise larg într-o în-
cercare disperată de a lăsa cale liberă ultimei
picături de aer respirabil, ochii i se bulbucaseră
până la limita extremă a orbitelor în timp ce
sângele  îi dădea în clocot sub  imboldul fricii
soră cu disperarea.. Tonele de metale diverse
adunate în fiinţele strămoşilor strămoşilor săi îi
făcuseră picioarele una cu glia cea nemişcătoare
dar mult mai plină de viaţă decât el în acele cli-
pe  de tainică regăsire.

Statuie vie în faţa replicii sale nereuşite.
Nemişcare, uimire, exaltare, toate adunate la un
loc. Prea mult pentru un muritor de rând la în-
tâlnirea cu nemurirea neamului din care-şi
trăgea obârşia. Clipi cu greutate, zbaterea
pleoapelor dând frâu liber unor valuri de lacrimi
uscate, fierbinţi ce se scurgeau în interiorul fi-
inţei sale. Deodată, din oţelul alb, inoxidabil al
statuei vedeniilor sale începu să se prelingă un
şuvoi de sânge ce o îmbrăcă în mantia jertfei lip-
site de rost şi sens. Cu cât se înălţa mai mult
deasupra apei chipul cioplit al omului ce-l făcu-

se şi pe el om cu atât avea senzaţia că picioarele
i se afundă şi mai adânc în ţărâna lipsită de
mângâierea apei din lacul cu care se îngemăna-
se în nefiinţa veacului ce va să vină ca un înce-
put al sfârşitului nedus la capăt.

Deodată, simţi în podul palmei ce-i atârna
inertă pe lângă trupul său mătăhălos o mân-
gâiere ca o adiere de vânt ce adunase laolaltă
toată iubirea şi dragostea ce le învăţase şi trăise
mai mult la fără frecvenţă şi după care râvnise
până le cei cincizeci de ani îngrămădiţi claie
peste grămadă în actul său de identitate. Vraja
se sparse brusc în ţăndările realităţii. Se trezi în-
conjurat de o  liotă de câini hămesiţi ce-l asimi-
laseră ca pe unul de-al lor, fără de căpătâi. Îşi
făcu loc cu greu printre acele fiinţe cu o exis-
tenţă inutilă pentru a ajunge la portbagajul bi-
juteriei tehnice ce trăia o a doua tinereţe printre
merţane şi alte lighioane din aceeaşi categorie.
Scoase una dintre acele sacoşe mari cât o zi de
post, croită din rafie nici el nu mai ştie de cine şi
începu să împartă sulurile de salam, rotiţele de
caşcaval şi franzelele cu stăpânii câmpurilor de
dincolo şi de dincoace de orizontul minţii ome-
neşti. Aşezat pe soclul monumentului mânjit
cîndva de privirile asasinilor ce culeseseră  roa-
dele victoriei lor împotriva adevărului privea la
acele fiinţe cărora şansa le oferise, înainte de
bunătăţile  înfulecate pe nemestecate, dragos-
tea unui rătăcit al sorţii ca şi ei.

Nu mai stătu pe gânduri, se închină cu un
gest reflex în faţa acelei cruci rămasă intactă
doar în imaginaţia sa,  îi binecuvântă pe mese-
nii necuvântători ai celui mai bine primit şi
apreciat parastas dintre cele menite să reîm-
prospăteze memoria prezentului supravieţuit
dar netrăit şi demară în trombă spre satul ce se
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înterupse între el şi infinitul de dincolo şi de din-
coace de o lume căreia croitorul suprem îi
greşise cu siguranţă măsura. Un urlet prelung
izvorât concomitent din gâtlejurile acelor ani-
male ce nu-l cunoscuseră vreodată pe Dumne-
zeul lor ocrotitor şi amăgitor îl ajunseră din
umbră învăluindu-l ca într-o platoşă a unei alte
morţi prevestite.

Fără să-şi  arunce măcar privirea spre casa
părintească, ridicată de moşii săi în coasta
primăriei cu vreo sută de ani în urmă, trase de
volan şi dădu să intre  pe aleea colectivei. Frână
brusc pentru a evita impactul cu acel adevărat
zid  de apărare peste care privirea trecătorului
nu se putea agăţa decât de cornişa  fostului se-
diu al primei gospodării agricole colective din
Bărăgan, năşită de Alioşa  şi ai săi pentru vene-
ticii satului şi nu numai.

Gardul din fier forjat în vârful căruia la în-
ceput de ani ’90  fusese ţintuită o placă de alu-
miniu ce anunţa intrarea pe tărâmul „Muzeului
de etnografie şi istorie rurală al satului
Dumitreşti“ se pierduseră demult în noianul
amintirilor ţăranilor fără de trecut şi viitor.
Mirosul ferodoului suprasolicitat la maximum s-
a împrăştiat atât de repede  în jur încât avu un
efect miraculos marcat de deschiderea largă a
porţilor  ancorate cu drugi de fier de grosimea
mâinii unui culturist de carieră. La doi paşi, pe
bordura din dreapta aleei, în faţa unei gherete
pe care cineva  neobişnuit prea mult cu chinul
scisului aşternuse  cu litere schimonosite de du-
rere cuvântul „Pază”, stătea în poziţie de drepţi
niumeni altul decât vărul său dinspre mamă,
Stan Enuţă. Zărindu-l printre norii de praf atraşi
ca un magnet de albul pereţilor fostului sediu al
colectivei acesta se arătă nu doar surprins ci de-

a dreptul speriat. Îi făcu semn să intre după care
acţionă butonul unei minuscule telecomenzi şi
lumea satului lor se reduse la dimensiunea unei
simple curţi fortificate în aşteptarea asaltului
unor hoarde aflate în căutarea plăcerii  raptului.
Fără să se întrebe de ce şi pentru ce îl urmă în
spatele gheretei.

– Bine ai venit, Telule! De când nu te-am
văzut parcă a trecut o veşnicie, era dacă nu mă
înşel la parastasul de un an al unchiului Socrate.
Ce te-ai schimbat, verişcane!

– Mulţumesc, dar nici cu tine nu mi-e
ruşine! Ia zi-mi şi mie ce s-a întâmplat pe aici, şi-
a mutat cumva CIA sau KGB-ul vreo unitate spe-
cială de studiere a binefacerilor muncii în co-
mun a ogoarelor înfrăţite, după cum îţi îndoctri-
nai consătenii de la înălţimea funcţiei de secre-
tar pecerist cu propaganda? Înainte să mă du-
mireşti, şti ce n-am înţeles  eu niciodată în ce te
priveşte pe tine? Cum mama dracului ai putut tu
să faci carieră politică sub comunişti cu un unchi
ce devenise în timp alergic la culoarea roşie?

– Limbă ascuţiă ai avut şi tot spurcată ţi-a
rămas doar aşa explicându-se de ce n-ai depăşit
niciodată înălţimea podului rulant de la
Siderurgica pe care-l manevrezi de când abia îţi
dăduseră tuleiele. Aici, ce să se întâmple? Acum
vreo şase ani au venit nişte guşteri ce înhăţaseră
un câmp de magherniţe din Europa Bucureştilor
şi au cumpărat pe nimica toată fosta Asociaţie
agricolă postceapistă. Aruncând cu euroi   în
toţi, de la Primărie şi până la Prefectură, nu s-au
lăsat până n-au pus mâna pe muzeul satului şi
pe vreo mie  de hectare  de terenuri dintre cele
mai bune. S-a întors lumea cu dosul în sus.
Românul a ajuns rob la robul de până mai ieri de
urlă moroii de durere prin cimitirele satelor.Eu
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ce să fac, m-am orientat şi azi ca şi pînă mai ieri
şi am ajuns, iată, majordomul ciocoiului cu lim-
ba groasă şi ceafa precum greabănul boului.
Trecând mai demult prin asta, asta gorobeţii
ştiu mai bine decât oricine că dacă le dai pro-
prietarilor dezproprietăriţi pentru doi arginţi
găuriţi să bage în traistă atât cât să nu li se li-
pească maţele de şira spinării i–ai câştigat de
partea ta  pentru încă o vară lungă dintr-o dimi-
neaţă şi până-n seară.

– Ce s-a ales de documentele acelea vechi
de sute de ani, de uneltele şi obiectele de-o
seamă cu veşnicia strânse într-o viaţă de om de
fostul nostru profesor de română? Dar de albu-
mele ce adunaseră între coperţie lor paginile de
glorie ale Dumitreştilor de ieri?

– Praful şi atât. În noaptea ce urmă retro-
cedării sediului boieroaicei celei uitate de
Dumnezeu, Traşcă şi a lui gaşcă au încărcat  totul
în molotovul devenit piesă de muzeu şi nimeni
n-a reuşit să afle până în ziua de azi spre ce zări
şi-a luat zborul istoria satului nostru. Au încercat
nişte flăcăiandri de ziarişti de la Bucale să le dea
de urmă dar s-au ales doar cu o bătaie soră cu
moartea. Asta-i legea acum aici, cine deschide
gura îşi înghite dinţii precum sărăcuţul de un-
chiul Socrate, Dumnezeu să-i dea pace!, atunci
când s-a pus de-a curmezişul zapciilor de cote
însutite de la colectiva ţăranilor pentru ghiftui-
rea activiştilor de la centru care erau în stare să
ia şi pielea de pe noi, aia mai mici în grade şi
funcţii.

– Ce au făcut cu cele douăsprezece statui
ale membrilor Consiliului de conducere al pri-
mului colhoz din Bărăgan, printre care se afla şi
tatăl meu? Unde sunt acum?

– Dacă veneai cu vreo-trei patru zile mai

devreme le-ai fi găsit depozitate vrac la orizon-
tală în fosta magaziei de combustibil. Alaltăieri
au demolat-o şi p’aia că nu mai cadra cu cui-
buşorul de nebunii al casei albe. Descoperind că
sunt turnate din oţel inoxidabil n-au ezitat să le
predea pe la vreun remat aşa că n-ar fi exclus să-
l reîntâlneşti pe unchiuleţul meu scump şi drag
scăldându-se în cuptoarele de metal  încins de
la oţelăria cu care te-ai cununat. Asta-i, tu n-ai
de unde să ştii că noi, la ţară, trăim în leasing
vremurile iobăgiei economice pe stil nou. Nu te
supăra pe mine, dar taică-tu chiar s-a crezut mai
deştept decât numele ce i-l lipise în frunte un
notar beat turtă că astfel nu se explică de ce a
întors foaia împotriva celor ce-i turnaseră statu-
ie în viaţă. Ce-a câştigat? Pe tine te-au dat afară
de la liceu, pe el l-au trimis la reeducare, la
bulău, după ce i-au confiscat şi toată agoniseala
moştenită din neam în neam ca acum să vină
şuţii-şuţilor să se zbenguiască pe pământurile şi
în casa în care trebuie să ceri voie ca să o poţi vi-
zita.

– Taci, opreşte-te, că-ţi bag cuvintele la
loc, pe gât cu pumnul, ţipă din străfundul fiinţei
sale.

Se răsuci pe călcâie precum o catană tre-
cută  prin frâu şi prin dârmon şi se îndreptă spre
poartă cu paşi mari ce l-ar fi făcut invidios şi pe
un mărşăluitor de performanţă. Mecanismul
pus în mişcare de vărul său cel mai nesuferit îi
deschise perspectiva spre bolidul tinereţii sale
pe care o considera demult apusă. Se îndreptă
glonţ spre ieşirea din sat străjuită de o parte şi
de alta de crucile cimitirului alineate ca soldaţii
şchiopi ai unei companii de reformaţi. Peste toa-
te trona cea a lui Socrate Urlăţeanu menită
parcă să le transmită trecătorilor că niciodată ci-
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mitirele româneşti n-au dus lisă de eroi de o zi şi
o noapte înfrăţiţi cu uitarea şi lipsa de recu-
noştinţă cotidiană. 

Conducea mecanic, totul în jurul său fiind o
simplă înlănţuire de lucruri încremenite sau în-
sufleţite de propria-i imaginaţie. Nu realiză
când a lăsat în urmă satul copilăriei sale golit de
amintiri plăcute. Ajuns la intersecţia cu Domnul
Bălţii, ce-i fu dat să-şi vadă ochilor? Toţi cei 13
câini cu care-şi împărţise mai devreme merin-
dele parastasului neprăznuit aşteptau alineaţi
pe dreapta drumului ca şi când ar fi vrut să-i
prezinte onorul primului om cu suflet de copil
din existenţa lor. Opri, îi mângâie şi se întreţinu
cu fiecare în parte, atribuindu-le câte un nume,
luă din portbagajul situat în partea din faţă a
maşinii cele trei pungi pline cu diverse alimente
pe care intenţiona să le împartă a doua zi nevo-
iaşilor la biserică şi le duse undeva mai în interi-
orul lanului de porumb, pentru a le feri de privi-
rile vrunui musafir nepoftit. Surprinzător, nici un
membru al haitei nu-l urmă, cu toţii rămânând
pironiţi  la locurile lor. Pentru o fracţiune de se-
cundă îi reveni în memorie spusele lui Stan
Enuţă. Se bucură însă la constatarea că lumea
câinilor, spre deosebire de de a sa, refuză să în-
locuiască recunoştinţa cu trădarea.

Plecă fără să privească măcar în urmă spre
cimitirul unde cunoscuse cu adevărat fericirea
tatăl său. Trase de volan fără întrerupere, ca un
somnambul, mai bine de opt ore până când, în
miez de noapte, zări luminile Hunedoarei. Abia
când parcă în faţa penultimului bloc din
Cartierul Siderurgiştilor observă că motorul
bătrânei Dacii fierbea mai ceva ca o oală sub
presiune. Îl lăsă în plata Domnului dar când să
închidă geamul din dreapta spate observă că pe

banchetă stătea nemişcat, cu o privire în care se
cuibărise toată vinovăţia lumii, Corbul, şeful
haitei de la Dumitreşti, o corcitură de ciobănesc
mioritic şi maidanez get-beget. Abia intrat în
apartament descoperi în hol un bilet ce-i fusese
vârît pe sub uşă şi prin care şeful său îl înştiinţa
că a doua zi trebuie să se prezinte urgent la lu-
cru deoarece doi dintre colegii săi avuseseră un
accident de circulaţie iar ceilalţi erau plecaţi în
concediu.

Zăcu nu dormi tot restul nopţii în fotoliul
din sufragerie, cu Corbu culcuşit în braţe. După
ce zorile ultimei duminici din luna lui Cuptor îi
bătuseră în geam, îl scoase la aer pe Corbu, alia-
tul său întru nerecunoştinţa semenilor, îi pre-
zentă noul său areal vorbindu-i ca unui prieten,
îi aranjă atelierul de joacă şi odihnă pe balconul
ce-i înconjură apartamentul pe ambele laturi de
la un capăt la altul şi plecă în grabă spre întâlni-
rea cu „podul suspinelor”, cum îi prezentase lo-
cul de muncă meşterul Leonida în prima zi de
ucenicie, cu vreo treizeci şi ceva de ani în urmă.

Nu întrebă nimic pe nimeni. Îşi luă în pri-
mire cabina de comandă ce culisa la o înălţime
de peste zece metri ca în orice altă zi, conti-
nuând să încarce cu deşeuri de fier adunate de
pe oriunde cuptor după cuptor. O făcea ca de fie-
care dată cu precizia unui ceasornicar, atent să
descifreze cât mai multe detalii din istoria
plăsmuită a ceea ce cândva reprezentase ceva
esenţial  în existenţa semenilor săi. Dezvoltase
de-a lungul timpului o adevărată teorie în
legătură cu ce-i ce-şi abandonaseră o parte din
avutul lor. Uite, de exemplu, bucata aceea de
gard forjat, sculptat manual şi împodobit cu fi-
guri zoomorfe, pe care o descărcase în cuptorul
nr. 2, lui îi spunea că undeva, în ţara lui, se şter-
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se încă o pagină de istorie, arhitectul ce proiec-
tase palatul interior, constructorul ce-l ridicase,
meşterul ce-l decorase şi, mai ales, ultimii des-
cendenţi ai nobilei familii ce le stăpânise pe toa-
te devenind deja, cu toţii, uitare.

Se opri brusc din visarea cu ochii deschişi. I
se păru că deasupra maldărului de fierărarie
luate prizoniere de ghearele macaralei mobile
pe care o manevra zăreşte un cap de om turnat
dintr-un oţel alb, stălucitor pe care până şi rugi-
na refuzase să se aşeze. Profitând că se afla la
capătul dinspre nord al oţelăriei, neglijând orice
normă făcută doar pentru a fi încălcată, ridică
încet, lin dispozitivul de prindere spre capătul
de sus al acelei macarale speciale. Îl lasă să  cu-
liseze apoi înspre cabină  până ajunse la circa un
metru de capătul platformei de care era prinsă
scara în spirală. Se cutremură. Acum nu se mai
putea înşela. Bustul lui Socrate Urlăţeanu, golit
de remuşcări şi resentimente, îşi aştepta rândul
la poarta iadului fiarelor netrebuincioase. O du-
rere puternică îl plesni în ceafă făcând să i se
împăienjenească pentru o clipă vederea. Senza-
ţia de sufocare îi ordonă subconştientului să iasă
din celula aceea devenită închisoare de un
schimb. Afară, pe platformă, temperatura
împrăştiată de oţelul clocotind al celorlalte
două cuptoare transforma parcă instantaneu sa-
liva în vapori. Se hotărî într-o fracţiune de se-
cundă. Nu va lăsa capul tatălui său, pe care-l ve-
nerase mai ceva decât pe Dumnezeul tuturor
Dumnezeilor, să dispară în cuptorul prefacerilor
cu resturile metalice ale unui closet public. Va
recupera cu orice risc ceea ce mai rămăseseră
din statuia gloriei efemere a neamului său.
Ţinându-se cu o mână de bara de protecţie a
platformei se aplecă spre exterior pentru a prin-

de în cealaltă tigva din metal, simbol al vremu-
rilor cîndva adulate şi acum de farisei blamate.
Neasigurat, sub balansul chintalului său, podul
rulant începu să alunece din ce în ce mai repede
înspre celălalt capăt al halei spre disperarea
oţelarilor cărora el le părea, punte între plat-
formă şi cârligul macaralei, o pasăre cu aripile
frânte. Prinse  bustul cu o mână fermă exact în
momentul în care troliul cabinei se sfârşi
lăsând-o să se lovească de stâlpii de susţinere.
Cârligele macaralei se depărtaseră sub impactul
loviturii lăsând sutele de kilograme strânse mai
înainte ca într-o menghină să alunece spre gura
devoratoare a primului cuptor în care metalul
fierbea precum terciul mămăligii în tuciul asezat
pe pirostriile împovizatei bucătării a verii co-
pilăriei sale. Se dezechilibră, rămânînd agăţat
cu mâneca haltului de unul dintre cârlige după
care, atras  ca un magnet, intră pe poarta raiului
cu bustul tatălui său ţinut deasupra capului

Undeva, în celălalt capăt al halei, înainte
de a se declanşa alarma dezastrului, telefonul
sună strident pentru ca o voce piţigăiată să
anunţe că de pe balconul lui Telu Urlăţeanu un
câine lătra a îngropăciune de mai bine de o oră. 

Convinşi fiind că sângele oţelarului ames-
tecat cu oţelul clocotind leapădă blestem asu-
pra tuturor celor ce le atinge, întreaga şarjă a
cuptorului nr. 1 în care se topiseră păcatele lui
Telu Urlăţeanu a fost vărsată în cuva  de
„deşeuri rebutate”, cum avea să fie înregistrată
în actele contabile. A doua zi, comisiei de an-
chetă constituită ad-hoc îi fu dat să descopere în
locul unei mase amorfe de metal o formă ciu-
dată ce semăna izbitor cu chipul lui Telu având
în braţe bustul de oţel inoxidabil al cuiva drag cu
care se reînlâlnise întru veşnicie.                         �
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Este uşor de înţeles dorinţa profesorului Stelian
Grigore din Ţinteşti de a strânge într-o carte
mărturiile celor care l-au cunoscut şi preţuit pe

omul, pedagogul şi cercetătorul ştiinţific GEORGE
BELDESCU (1920 – 2009) de numele căruia se leagă
serii importante de absolvenţi ai străvechiului
Seminar Teologic şi ai Şcolii Pedagogice de Băieţi din

Buzău. Numai că…
Numai că autorul şi-ar fi dorit să răspundă favorabil demersului său un

număr cât mai mare de foşti elevi din perioada buzoiană (1946 – 1957), dar, fie
că timpul a fost necruţător cu unii din ei, fie exprimarea în scris a unor senti-
mente nu este la îndemâna oricui, a rezultat o lucrare de dimensiuni reduse,
însă cu o temperatură ridicată a preţuirii faţă de modelul incontestabil de ex-
celenţă didactică practicat de distinsul profesor George Beldescu. Specialist în
psihopedagogia lingvisticii şcolare, cu aplicaţie la limba română, a urcat în pro-
fesie treaptă cu treaptă, şi doar lipsa recunoscută a abilităţilor politice l-a ţinut
departe de titluri şi onoruri pe care cei mai puţin merituoşi le-au obţinut. Tonul
supraelogios al celor 13 evocări este explicabil prin faptul că Profesorul nu mai
este în viaţă ca să riposteze cu binecunoscuta sa modestie, cum o mai făcuse
în cazul lui Aurel Anghel („Modelul meu“, 2005). În apostolatul său a impus or-
dinea, exigenţa, corectitudinea, omenia, nevoia de informaţie ştiinţifică.
Urmând exemplul mentorului, mulţi normalişti au devenit profesori de limba
română, preluând subteran, fiecare cu propriul meşteşug, măiestria profesio-
nală, zestrea metodică nepreţuită a lui George Beldescu. 

Publicistul Nistor Tănăsescu nu l-a cunoscut personal, dar îi reface por-
tretul din memoria afectivă a celorlalţi, numindu-l „vultur“ al ortografiei, pre-
dicatului nominal şi al elementului predicativ suplimentar, „un Aron Pumnul
buzoian“. 

Şi mai e ceva. Emiţând dorinţa de a omagia, cărticica lui Stelian Grigore
este istoria restrânsă a frumoasei vârste a adolescenţei, iar aspectul său vul-
nerabil este văzut de poetul Marin Ifrim ca „un gest supranatural în aceste vre-
muri în care totul e negru, dezolant sub aspectul relaţiilor interumane“.
Recunoşti deodată sentimente vechi şi solide şi te simţi reconfortat.

EVOCARE llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll� Gheorghe POSTELNICU

Temperaturi ridicate
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Grivitza c’est moi!

În 1896, când Caragiale publică
„Boborul”, ce conţinea o simţită şi
succintă relatare despre Republica de
la Ploieşti, un stat care, deşi a durat nu-
mai vreo cincisprezece ore, a marcat
desigur o pagină celebră în istoria con-
temporană, în calitate de (parţial) ac-
tant, cetăţean al acestei republice, nu-
mit, ad-hoc, subcomisar de poliţie.

Cel care fusese Prezidentul repu-
blicii ploieştene era, la momentul pu-
blicării acestei „contribuţii istorice”,
după ce fusese un brav (dar contro-
versat) combatant la Plevna, prefect
al poliţiei Capitalei, colonel şi aghio-
tant regal, generalul de brigadă Al.
Candiano-Popescu. Conducătorul re-
publicii de altădată îşi desfăşurase,

încă în toiul chefului republican din
grădina Lipănescului, talentele orato-
rice: Prezidentul – el, în persoană ! – ur-
mat de un adiutant, veni să viziteze pe-
trecerea populară şi să spargă o oală cu
poporul lui. Marele om ne zise câteva
cuvinte Era încântat de purtarea bravi-
lor săi ploieşteni, cari au ştiut totdeau-
na să  se sacrifice pentru libertate. A
fost un fanatism, o furie! Oalele toate
la pământ, căciulile sus şi „Ura! Vivat
Republica!”.

G. Călinescu, analizând volumul
de versuri al lui Candiano-Popescu, in-
titulat Când n-aveam ce face („Un re-
voluţionar poet”, Revista Fundaţiilor
Regale, nr.2, 1946), îi găsea (în tran-
ziţie de la cronicile mizantropului la
cele ale optimistului) un dagherotip
prezentabil, cam în răspăr cu acela

Republica de la Ploieşti, a 140-a aniversare
Discursul patriotic, 
de la generalul 
Candiano-Popescu
la soldatul Švejk, 
via Maiakovski –
Harms
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creionat de fostul subcomisar al pasa-
gerei republici: Nimic din Caţavencu,
nimic din Rică Venturiano, Preşedintele
nu pare, după versuri şi dealtfel după
cariera sa de mai târziu, să fie omul ca-
re ce pe un scaun de tocat cârnaţi spre
a perora strident şi confuz, nici vreun
Conu Leonida agramat, deşi “revo-
luţia” lui fără idee clară de progres es-
te o eroare juvenilă.(1

Antidinasticul din august 1870 va
deveni, în discursul ţinut Batalionului
2 vânători, din Prahova pe care l-a
condus în asaltul biruitor împotriva
redutei „Griviţa 1“, un sprijinitor al
prinţului Carol: De moarte să nu vă sfi-
iţi, soldaţi! Pentru mine e o fericire d-a
muri, căci mă bat pentru ţară, pentru
Lege, şi pentru iubitul nostru
Domnitor, ce esta înalta şi eroica
noastră căpetenie.(…) Nu uitaţi că
mulţi dintre voi sânt şi Ploieşteni:
atârnă de voi a da încă un titlu de mân-
drie acestui mândru oraş. O oarecare
contradicţie, frizând oximoronul, se
instalează confortabil şi în acest dis-
curs proslăvitor, deopotrivă, şi princi-
pelui şi republicii „podgorene”.

Legitimitatea unor poziţii politice
încerca să se sprijine pe jertfa su-
premă a oştenilor în campania inde-
pendenţei, încă înaintea terminării
războiului; în mediile politice se vehi-
culau, cum colecta gazetarul
Caragiale, anumite felurimi, precum
cele de la o întrunire publică:
Reacţiunea nu va reuşi să asasineze o
naţiune care a ştiut aşa de bine să

moară la Plevna; de aici şi până la de-
cretarea conservatorilor drept Plevna
internă, nu mai era decât un pas (de
asalt), pe care guvernanţii liberali, ins-
tigatorii „revoluţiei” de la 1870, l-au
făcut voiniceşte.

Devenit aghiotant regal, Candia-
no-Popescu îşi va cultiva, cu mijloace
destul de grosiere, propria statuă,
aceea de erou de la Plevna; argu-
mentele sale erau: cucerirea redutei,
prima căzută din complexul de fortifi-
caţii, a unui steag otoman şi a trei
tunuri inamice, două depuse ofrandă
la statuia lui Mihai Bravul, al treilea
furnizând materialul de lucru din care
s-a forjat coroana de oţel a regelui
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Carol I. Momentele nu lipsesc; iată o
schiţă a unuia dintre acestea – vizita
la Peleş a prinţului de Wales, moşten-
itorul coroanei Angliei, viitorul „paci-
ficator” al burilor, aflat, la 1888, în
costum de vânător tirolez, la un
piknick, iar instantaneul îi aparţine
bibliotecarului şi secretarului reginei,
poetă sub numele de Carmen Sylva:
La Poiana Stânii, după un prânz la iarbă
verde, urmă un „moment solemn”
când suveranii cu paharul în mână,
schimbară pentru biinele omenirii
câteva cuvinte frăţeşti. Pentru posteri-
tate am consemnat aceste discursuri
care garantez că sunt textuale. Prinţul
de Wales se ridică şi spuse cu glas în-
cleiat: „Beau în cinstea regelui şi a
reginei şi le mulţumesc pentru
graţioasa ospitalitate de care îmi voi
aminti totdeauna“. Regele răspunse
gândind: „Şi eu mulţumesc Alteţei
Voastre Regale că a venit aici.” „Eroul
de la Griviţa” scoase cel dintâi un
„Ura” înfricoşător.”(2 Era sinteza ma-
ximă a oratoriei de yes-man a rebelu-
lui de altădată, caracterizată prin
exaltare patriotardă, spontaneitate
şi, mai presus, promptitudine.

De la un moment, nu numai în
România, ci şi în Europa capetelor în-
coronate, numele celui născut la Lipia
de Buzău devine sinonim cu al vitejiei,
este legat de redută ca Napoleon de
podul de la Arcole; în memoriile sale.
În 1977, la centenarul Independenţei,
Mircea Radu Iacoban a scris (şi publi-
cat) piesa „Reduta şi şoarecii”, în ca-

re, pe lângă omagierea lui Candiano,
execută şi o deratizare în ce priveşte
denigratorii acestuia. Generalul ne
oferă, deseori, posibilitatea de a
înţelege preţuirea de care s-a bucu-
rat; în 1891, într-o vizită făcută regelui
Umberto, pe peronul din Monza are
loc această scenă: Regele României,
prezentând suita regelui Italiei, când
veni la mine şi mă prezentă, regele
Italiei răspunse:
– Cunosc de mult pe colonelul
Candiano, căci cine zice Griviţa, zice co-
lonelul Candiano.(…)
Când regele Carol auzi cuvintele pe ca-
re mi le zise regele Italiei la gară, se
simţi jenat, se roşi. Îi era teamă să nu
strice cheful lui Florescu şi lui Robescu,
auzind ei că regele Italiei aduce astfel
de omagiu purtării mele în război.(3
Marţialitatea cuvântărilor vitejeşti ale
lui Candiano-Popescu va creşte, pe
măsura înaintării în grad şi vârstă; ge-
neral de cavalerie, la 22 noiembrie
1898, va ţine un discurs în faţa re-
cruţilor Regimentului 3 Dâmboviţa,
nr. 22, chemaţi a depune jurământul
militar( fiind faţă ofiţerii regimentului
şi soldaţii cei vechi, preotul şi steagul):
„ Apără ţara cu braţul drept şi, dacă ţi-
l va tăia, apăr-o cu cel stâng; tăindu-ţi şi
braţul stâng, înhaţă pe vrăjmaş cu
dinţii şi când îţi va tăia capul, capul tău
rostogolindu-se în ţărână să murmure
cu mândrie ţara mea, ţară scumpă,
sânt fericit să mor pentru tine!”(4
Indiferent de situaţia meteorologică
din acel noiembrie târziu, e de aştep-
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tat ca, măcar recruţii, dacă nu şi „ve-
teranii”, deşcile mai hârşite să fi simţit
fiori de gheaţă pe şira spinării.

Ca o glossă la monologul capului
tăiat apare şi simţitul toast, ţinut la 30
august 1899, aniversarea luării
Griviţei, în faţa ofiţerilor Batalionului
2 de vânători, la un banchet, la
Constanţa: Cum lupta omului pentru a
trăi dă fiinţă muncii, lupta popoarelor
pentru a trăi dă fiinţă armatelor. Şi
cum aerul este al tuturor, armata este
a întregii ţări, căci ruptă din întreaga
ţară este. Din biruinţele unei asemenea
armate a născut România şi scutecile în
care ea a fost înfăşată, născând, sânt
steagurile glorioase ale războiului nea-
târnării.

Cât va fi Dunăre (…) şi câmpuri de
bătaie ca cel (sic!) de la Griviţa, Plevna,
Rahova, Smârdan spre a arăta faptele
tale glorioase (…), numele tău, scum-
pa mea patrie, va trăi totdeauna în
amintirea oamenilor. Cu îndreptăţită
mândrie, parafrazându-l pe Regele-
Soare al Franţei, Candiano-Popescu
putea declara: „Grivitza c’est moi!”

În 1901, anul morţii eroului de la
Plevna, când va fi condus la cimitirul
Bellu, cu ceremonial militar şi, după
bombastice discursuri funebre, se vor
trage trei salve de artilerie, va fi edi-
tat, postum?, şi volumul „Cuvântări
ostăşeşti”, de unde am cules aceste
mostre de gândire patriotică candia-
no-popească, adiind a aleluia, fiincă,
vorba unui personaj al lui Ioan Groşan
(din „O sută de ani de zile la Porţile

Orientului”): cuvântul e ca o albină:
câtă vreme zboară el numai bâzâie.
Când se aşează pe o hârtie, abia atunci
îşi lasă veninul sau dulceaţa.

Temă şi variaţiuni
(Petrograd – Galiţia –
Bucureşti – Belgrad)

Ani buni după brevetarea acestei
conduite militare eroice, undeva în
Rusia ţaristă, independent de de-
scoperirea bravului republican şi
aghiotant regal (ca în teoria Lavoisier
- Lomonosov), în timpul primului
război mondial, dar înainte de Marea
Revoluţie din Octombrie, poetul fu-
turist, viitor propagandist maximalist,
Vladimir Maiakovski, încadrat, graţie
intervenţiei lui Maxim Gorki, într-o
unitate „necombatantă”, scria, în
contra ordinii sociale, în „Norul cu
pantaloni”: Hei, şomeri, moartea vrea
să v-agaţe!/ luaţi bombă, cuţite sau pi-
atră,/ iar dacă vreunul e fără braţe/ cu
fruntea, lovind, să se bată.(5 Registrul
luptei de clasă era, în ce priveşte cari-
era-i lirică, la prime şi, încă timide,
pagini; războiul civil îi va da posibili-
tatea de a lărgi cu „voioşie” gama in-
augurată; prin 1924, notează doamna
Mandelştam, La Kiev, în atelierul
Alexandrei Dexter, un oaspete în tre-
cere, nu ştiu dacă era Roşal sau
Cerniak, a recitat ceastuşki (strigături,
cuplet popular, nota editorului) de
Maiakovski despre cum sunt înnecaţi
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ofiţerii în canalul Moika din Petrograd.
Stihuri pline de voioşie…(6

După primul (mare) război al sec-
olului XX, soldatul Švejk, fost combat-
ant în armata chezaro-crăiască,
povestea camarazilor: „…când eram
la Praga am citit în ziarul Prazske ured-
ny listi despre un caz şi mai frumos. Era
vorba de un doctor, Iosef Vojnov, tete-
rist voluntar în compania a 7-a vânăto-
ri de câmp, care se afla în Galiţia. Ăsta,
în timp ce conducea un atac la baio-
netă, a fost lovit de un glonte drept în
cap şi, în vreme ce-l ducea spre postul
de prim ajutor, zbiera că nu se lasă pan-
sat pentru un fleac de zgârietură. Ţinea
morţiş să pornească din nou la atac cu
grupa lui, dar o grenadă îi reteză glez-
na piciorului. Au vrut din  nou să-l ducă
dar el şontâc-şontâc, sprijinindu-se în
baston, o porni spre linia de luptă
apărându-se de inamic cu bastonul.
Dar tot el nu se lăsă: îşi trecu bastonul
în cealaltă mână, zbierând că asta nu
le-o iartă el şi Dumnezeu ştie ce s-ar
mai fi întâmplat cu dânsul dacă, peste
o clipă, un proiectil nu l-ar fi dat gata.
Dacă până la urmă nu l-ar fi doborât,
poate că ar fi căpătat şi el medalia de
argint pentrzu bărbăţie. Când proiecti-
lul i-a retezat capul, aşa cum se rosto-
golea, tot mai striga: „mereu grăbeşte
cu credinţă, chiar dacă-n jurul tău adie
suflul morţii”.(7

Teribel, monşer! Să-l fi citit
Jaroslav Hašek pe Al. Candiano-
Popescu (în original?, că de traduceri
nu pare să fie vorba), pentru ca să

confere textului românesc, fie şi prin
uzurpare, valoarea lui mondială?
Invenţia e minimă, ce mi-e batalionul
2 vânători, ce mi-e compania 7
vânători de câmp.

Cert e că scriitorul ceh, aflat sub
arme în prima mare conflagraţie, a
dezertat la ruşi şi, între 1918-1920, a
fost comisar al Armatei Roşii, contri-
buind la realizarea Uniunii Republici-
lor Sovietice Socialiste (1922).
Republican, şi el, care va să zică.
Totuşi, cum obseva în prefaţă, tra-
ducătorul Jean Grossu, la numele lui
Hašek, cercurile intelectuale ale tinerei
republici Cehoslovace obişnuiau să
roşească, destulă vreme încă după pri-
mul război mondial. Între avântatul
general Candiano-Popescu şi antimili-
taristul soldat Svejk există un „fir
roşu”: acela care leagă comicul invo-
luntar de cel intenţionat, adică, apud
Caragiale, cu tendenţă.

Tot în imperul roş-stalinist discur-
sul patriotic à rébours va afla un va-
jnic deconstructivist, Daniel Harms.
Prin 1933-34, imaginează o scenetă,
nu mai lungă de câteva replici şi o in-
dicaţie de regie, armată cu un titlu
dezarmant – „Diferenţa de înălţime
între soţ şi soţie“ – , care poate fi, şi
el, privit ca un fel de prefaţă (după
cum se notifică într-unul „Din car-
netele de însemnări”: În prefaţa unei
cărţi, să descrii un subiect şi apoi să
spui că autorul, în cartea sa, şi-a ales cu
totul alt subiect); în speţă, ultima
jumătate a scenetei este această
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probă de forţă a altruismului marţial:
(Intră Ivan. Ivan nu are mâini).

IVAN: Ordonaţi!
SOŢUL: Ivane, unde-ţi sunt mâinile!
IVAN: Le-am pierdut în anii

războiului, în elanul bătăliei.
O proză de mai „largă respiraţie”,

„Cavalerul”, scrisă în aceeaşi epocă,
detaliază mecanismul ce declanşează
spontan şi necontrolat resortul sacri-
ficiului patriotic: Cu o uşurinţă neobiş-
nuită, Aleksei Alekseevici îşi putea sac-
rifica viaţa pentru Credinţă, Ţar şi
Patrie, lucru care l-a demonstrat în
1914, la începutul războiului cu ger-
manii, când, strigând: „Pentru Patrie!”
s-a aruncat în stradă de la o fereastră
aflată la etajul al doilea. Printr-o minu-
ne, Aleksei Alekseevici a scăpat cu
viaţă, alegându-se cu contuzii uşoare,
şi curând, ca patriot rarisim de zelos, a
fost trimis pe front. Cavalerul poate fi,
iniţial, suspectat a se înregimenta în-
tre mulţii simulanţi şi automutilaţi ca-
re voiau să tragă chiulul liniei întâi, ba
chiar şi celei de a doua a frontului;
efectul se poate încadra într-o pare-
miologie familiară: unde dai, şi unde
crapă! Dar, prima impresie nu este
totdeauna definitivă: Pe front Aleksei
Alekseevici s-a remarcat prin sentimen-
te nemaipomenit de sublime şi, de fie-
care dată când rostea cuvintele „dra-
pel”, „fanfară” sau pur şi simolu „epo-
leţi”, pe obrajii lui răsărea o lacrimă de
înduioşare. În pofida recuzitei de pa-
radă pe care o venera, se va întâlni,
totuşi, fatalmente, cu glonţul:

În 1916, Aleksei Alekseevici a fost
rănit la pelvis şi evacuat de pe front.

Ca invalid de categoria I, Aleksei
Alekseevici nu făcea serviciu, şi, profi-
tând  de timpul liber, îşi exprima pe
hârtie sentimentele patriotice.

Nu era neapărat un hoby artistic,
precum la Candiano-Popescu, prestat
ante bellum, ci o consecinţă directă a
războiului, textele fiind, de fapt, nişte
„librete“ de cerşetorie: „Daţi de po-
mană, în numele lui Hristos, unui om
care a suferit cu pelvisul pentru pa-
trie!” Dar n-avea succes. Explicabil,
mai ales după intrarea Rusiei pe calea
revoluţiei bolşevice, care declarase
război nu numai palatelor, ci şi reli-
giei. Tânărul Kataev, cavaler al
Ordinului „Sf. Gheorghe”, pentru fap-
te de arme, în războiul împotriva
Puterilor Centrale, deci înainte de pa-
cea de la Brest-Litovsk, îşi amintea de
frontul împotriva obscurantismului,
de vremea când, la Moscova, apărea
revista „Bezbojnik” (Ateul), redactată
de un bolşevic din Odasa – Emelian
Iaroslavski, şi unde caricaturile lui
Savaot şi ale preoţilor de toate religii-
le, erau însoţite de versurile primului

poet proletar Demian Bednîi.(8
În atari condiţii, mutilatul de

război îşi revizuieşte textul, în sper-
anţa de a fi în pas cu istoria şi noile
reţete de succes: Atunci Aleksei
Alekseevici a înlocuit cuvântul „patrie”
cu „revoluţie”. Nici aşa n-a avut. Atunci
Aleksei Alekseevici a compus un cântec
revoluţionar şi, zărind pe stradă un
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om, capabil, după părerea lui, să-i dea
pomană, făcea un pas înainte şi, dân-
du-şi capul pe spate, mândrucu demni-
tate începea să cânte: Spre baricade/
noi toţi pornim!/ Pentru libertate/
ajungem schilozi cu toţi să murim!(9
Ghinionul îl urmăreşte mai departe,
vrând să dreagă busuiocul, a dat, mai
tare decât era cazul, cu oiştea în gard;
cel care “a suferit cu pelvisul pentru
patrie”, este înfăşcat de organe ale
CEKA şi dispare undeva prin subter-
anele fostului palat al Amiralităţii.

De departe, cel mai radical discurs
patriotic rămâne al generalului
Alexandru Candiano-Popescu, o sum-
ma la care, cu eforturi, numai reporta-
jul povestit de bravul soldat Švejk se
sumeţeşte să se ridice; un atât de ma-
re spirit de sacrificiu precât cel pro-
povăduit de prezidentul repunlicii de
la 1870, eroul de la Griviţa, decorat de
ţar cu Ordinul „ Sf. Gheorghe” şi ag-
hiotantul regal nu putea rămâne fără
urmări. În perioada interbelică, ne
confiază marele gazetar buzoian
Pamfil Şeicaru, Cezar Petrescu va co-
mite un roman: Romanul „Plecat fără
adresă” este inspirat dintr-o întâmpla-
re autentică: băiatul generalului
Candiano-Popescu asasinase o doamnă
în casa căreia era primit pentru pasiu-
nea pe care o avea acest adolescent
pentru muzică. (…) După executarea
pedepsei, Candiano-Popescu a părăsit
ţara şi s-a angajat în armata sârbă,
ajungând la gradul de general. Era tipul
desăvârşit al eroului unei crime inutile,

al crimei pentru crimă, aşa cum a
săvârşit-o Lafcadio al lui Gide.(10

Instigarea la vitejie, naşte vio-
lenţă. Maiakovski s-a sinucis, Harms a
fost lichidat de poliţia politică a lui
Stalin. Iată unde duc excesele! E fru-
mos?

Note

1) Societatea română la 1877. Memorii ale
unor luptărori, Editura Militară, 1977, p. 186.

2) Robert Schefeer, Orient regal. Cinci ani
la Curtea României, Editura”Saeculum I.O.” şi
„Vestala”, 1997, p. 69.

3) Alexandru Candiano-Popescu,
Amintiri din viaţa-mi, Vol.2, Editu-
ra”Eminescu”, 1999, p.167-168. 
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perioada 1821-1916, Editura Militară, 1969, p.
221; 223.
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„Minerva”, 1987, p. 241.
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Editura „Polirom, 2003, p. 145.
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9) Daniel Harms, Mi se spune capucin.
Proză, scenete, fragmente, traducere, prefaţă
şi note de Emil Iordache, Editura „Polirom”,
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10) Pamfil Şeicaru, Scrieri din exil. Figuri
din lumea literară, Vol.1, Editura „Saeculum
I.O.”, 2002, p. 426.
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SS
imte că nu-şi mai găseşte rostul
în oraşul fost comună şi rămas
aproape la fel. Deşi a trecut mai

bine de un deceniu de la instalarea
noii societăţi, în afară de starea de
spirit, mai nimic nu s-a schimbat în  ne-
însemnata aşezare. E, ca dintotdeau-
na, dependentă de capitală, de care o
desparte mai puţin de jumătate de
oră, cu maşina. De acolo, din capitală,
îşi scot pâinea locuitorii ei, ţăranii de
ieri. Acum îşi zic orăşeni, însă mai ni-
meni nu-i crede, chiar dacă arată, cu
emfază, cartea de identitate. 

Andrei Alexiu nu-şi scoate pâinea
din Capitală, face zidărie în oraşul lui
şi prin împrejurimi. Are de lucru bere-
chet. Cum să nu aibă? Cu libertatea în
mână, mai tot omul se grăbeşte să-şi
croiască o viaţă nouă şi, dacă se poa-
te, în casă nouă.  Are însă şi mii de
gânduri învolburate, care îl năpădesc
şi îl macină mărunt.  Acum, când se în-
firipă o altă lume, altfel i se arată vii-
torul. Nu se mai mulţumeşte, la trei-

zeci şi patru de ani, să o ducă de pe o
zi pe alta, fără să agonisească ceva, în
timp ce temerarii care s-au rupt de lo-
cul de baştină fac bani buni pe acolo
pe unde au plecat.

Degeaba se frământă, se agită, se
zbate să intre în hora schimbării,  cu
ritm îndrăcit, prins cu uşurinţă de alţii
antrenaţi. Nu prinde tactul, nu se li-
peşte de el niciuna din ocaziile spre
viaţă îndestulată, lipsită de griji.
„Lângă casă, nu pot să mă smulg din
obişnuit, îşi dă seama. Aici nu-i chip să
câştig ca lumea, să pun ban lângă
ban. Poate or apărea ceva ocazii mai
târziu… De ce mai târziu?”  Bate, deo-
dată,  talpa de pământ, trăgând parcă
hotar între ce a fost şi ce va să vină,
pune în traistă diploma de absolvire a
unui liceu de construcţii, validată de
casele înălţate sub mistria lui, şi ia ca-
lea Bucureştilor. „Altceva, în Capitală,
alţi bani, altă viaţă”, zice. Pentru mo-
ment, e mulţumit. Nu-i dispare însă
dorul de ducă în altă lume, în cea îna-
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intată, unde, auzise el, alt rost  are
omul îndemânatic  şi pus pe treabă.

Ar pleca îndată, dacă nu i-ar sta în
cale tocmai aleasa lui. Orice încercare
de a o convinge eşuează, argumente-
le sale se topesc în faţa categoricului
nu al doamnei. Se teme doamna că îşi
va găsi pe acolo altă femeie. Are şi de
ce, Andrei nu e uşă de biserică. La
sfârşit de săptămână, deşi vine acasă
rupt de oboseală, o răreşte de lângă
ai săi şi dă o fugă la ibovnică, are una
pe la periferia târgului. Aşa i-a fost lui
dat, să nu se înţeleagă bine cu nevas-
ta. N-a avut parte să facă din cămin
colţ de rai, cum visase şi cum  conti-
nuă să spere că va face cândva. 

Cu ani în urmă, când s-a pus pro-
blema să se căsătorească, n-ar fi vrut,
era necopt, abia se lăsase la vatră, dar
una din fetele cu care era în vorbă i-a
dat de ştire că e pe cale să devină
mamă. O bănuia că a vrut să îl lege de
ea prin copil şi făcuse ce făcuse să
rămână gravidă. Îl îndrăgea mult, se
vede, pe  brunetul de statură medie,
cu trup armonios, cu păr lung, puţin
buclat, ca de fată, cu ochi negri, sfre-
delitori. La aflarea veştii, brunetul nu
ştia încotro să o apuce, beleaua pica-
se deodată pe capul său, era derutat,
amărât, îngrijorat. Se ruga de fată, în
genunchi, să avorteze. Ea, nici nu să
audă. Ce era să facă? Trebuia să se în-
soare, deşi tare i-ar fi plăcut să se mai
afle o vreme în miezul petrecerilor din
burlăcie.

A bătut el, cât a bătut, în retrage-

re, s-a plâns că a fost tras pe sfoară,
degeaba, soarta fusese hotărâtă, n-
avea decât să se însoare şi să vină,
cum i se propusese, în casa unde fu-
sese primit încă înainte de a pleca mi-
litar. Părinţii fetei erau îngăduitori, n-
aveau de ales, în situaţia dată, şi tine-
rilor li se părea că raiul era pe aproa-
pe. Le-a fost bine până când Andrei a
descoperit că e şi mai bine pe  alte
braţe, că sunt mai bune fructele din
altă grădină. De atunci, nu prea a mai
avut ochi pentru tânăra soţie.

Dana, Dana Pietroiu, aşa o
cheamă pe aleasa de nevoie, şi-a dat
seama şi i-a picat greu adevărul, dar
şi-a zis că nebunaticului îi va trece re-
pede şi va uita de dragostea aceea pa-
sageră. Aşa a şi fost, a uitat Andrei de
cealaltă grădină, s-a făcut băiat de
casă. Avea gând să transforme lo-
cuinţa socrilor în una modernă, unde
să trăiască nu ca la ţară, cum se trăia
acolo în vremea aceea, ci ca la oraş,
cu tot dichisul. Aerul schimbării nu le-
a picat bine socrilor, nici tinerei ne-
veste. „Iete, domne,  a venit acilea
numa’n nădragi şi vrea să se facă
stăpân pă averea noastră”, zicea cu
năduf socrul. Ce avere? O casă ceva
mai răsărită între altele deloc im-
punătoare, pe o stradă mică, dintr-o
zonă apropiată de centru. S-o fi
înălţând ea, casa, peste altele, dar e
veche, aplecată de ani, se îndreaptă
încet şi sigur către ruină. 

Vântul schimbării adus de Andrei
a creat o tensiune rău prevestitoare,
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ajunsă chiar şi  în patul conjugal.
– Tu de ce vii la culcare bosum-

flată? o întreabă Andrei pe Dana într-
o seară, când observase că iar nu e în
apele ei, e încruntată, agitată, gata să
arunce flăcări pe nări.  De ce aduci în
pat problemele de peste zi? Vrei să
dormim cu ele sub pernă? Aici e un loc
numai al nostru, al dragostei, ce să
caute ele în aşternuturi?

Se uită în ochii ei negri, mari, ex-
presivi, poate descoperă acolo un
răspuns. O priveşte insistent şi vede
cât de atrăgătoare e nevasta lui în
ţinuta de seară, transparentă.
Rotunzimile ei îl scot din minţi. I se
mai păruse    frumoasă, dar abia acum
descoperea cât de bine e alcătuită.
Acum îşi dădea seama cât de se-
ducătoare se făcuse Dana după ce
născuse o drăgălăşenie de fată. Abia
acum înţelegea el de ce se plânge me-
reu  că nu-i zi să nu primească avan-
suri de la şefi şi colegi, dar mai ales de
la clienţii  bănoşi ai magazinului în ca-
re lucrează.

– Frumos ce spui, ca din cărţi! zice
Dana după o tăcere lungă. Oi fi citit
pe undeva şi ai reţinut frazele, bravo
ţie! Şi când să rezolvăm problemele
de peste zi, dacă nu seara, când se
aşterne liniştea, când vii şi tu acasă de
pe unde vii? 

– Seara să ne facem timp doar
pentru noi. Înainte parcă aveam mai
mult. De la o vreme… Ceva s-a schim-
bat, nu mă mai iubeşti, se pare. 

– Nu s-a schimbat nimic, te iu-

besc, dar tu nu înţelegi… Şi dacă
înţelegi... Până la urmă, tot aia, dacă
te-o fi încântat iar vreo destră-
bălată… Noapte bună! a mai zis Dana
şi s-a întors cu spatele la soţul tânăr,
înfierbântat, care abia aştepta să o
strângă în braţe.

Aşa eşuau, de cele mai multe ori,
discuţiile tinerilor căsătoriţi, care se
doreau deschise, dar deveneau repe-
de aruncări de săgeţi. Mai mult din
partea Danei, ea se credea luminata
familiei, nu fiindcă făcuse liceul eco-
nomic, îl absolvise cu rezultate bune
şi devenise vânzătoare la cel mai im-
portant magazin din oraşul fost co-
mună, ci pentru că citise mult, ştia
multe, era greu de combătut.  Ea nu
ceda niciodată, trebuia să i se dea
dreptate mereu, chiar şi atunci când
argumentele lui Andrei demonstrau
contrariul. Cuvântul blând, dialogul
aşezat se risipiseră printre zilele lor
bune.

Reacţia Danei nu prea l-a supărat
pe Andrei. Ştia el că în seara următoa-
re nu i se va mai întoarce spatele, va fi
primit cu toată căldura. Abia aştepta
să sune la uşa garsonierei de la perife-
ria aşa-zisului oraş şi să-i apară în faţă
Ortansa lui, Ortansa Zecheru, căreia îi
spunea Carmina, de la roşeaţa mai
mereu prezentă pe obraji, fiindcă se
emoţionează repede Carmina, din
aproape orice şi se aprinde  îndată la
faţă. 



Sunt Frate! Şi fratele meu eşti tu!
Suntem la râu, ne umplem ulcioare-

le mari cu apă limpede şi râdem când
atingem stropii. Apoi îmi aud numele
strigat din depărtare, după care începe
să fie cântat în cor. Timpului i s-a dat
frâu liber să mă ajute şi mai mult, să facă
parte din mine. Graiuri vin să se înalţe şi
să-mi ia câteva încălţări acolo, sus.

Vreau să mă cufund în absolut, să
trăiesc materia purtătoare, faţa ei, gân-
dul. Primesc frântura de om şi mă
reclădesc, o amestec în adevăr, o slu-
jesc. O să fac ogoare noi pentru ea şi pu-
terea vârstei de a ne vedea.

Îmi las pletele în vânt ca să se joace
fraţii în timp ce porumbelul e din nou
lângă mine. Îmi vorbeşte. Doamne, ce
foame îmi e de adevăr şi de cei ce îl slu-
jesc ! Ce febră am din toate ! Cât îmi vi-
ne să strig : Sunt Frate ! Şi fratele meu
eşti tu !

… Acum eu desenez în faţa

Domnului un chip al omului şi-l dis-
cutăm. Tragem alte linii pe faţa lui, îl
desăvârşim. Apoi acest chip redesenat
intră sub o cupolă pentru coacere.
Adevărul renaşte şi mai mult… E caldă
lumea lui… Dăruim lumina cea mai
albă… Pajiştea cea mai frumoasă şi lim-
ba ce-o vorbim. Cămaşa lui se pierde în
timpul care nu mai există. Şi nici frun-
zele umede prin care păşea. Aşa vom în-
cepe dimineţile. Apoi umbra amiezii ne
va goni în pajişti să ne jucăm. 

Mărturii la locul faptei
Formele omului mă năpădesc ca o

iarbă, vreau să scap de ele şi nu pot. Mă
scutur şi tot nu scap. Caut graniţa feri-
cirii, o plimbare prin pădurea verde, e
sfârşit de aprilie când totul e condam-
nat să fie frumos. Urmează să mă întâl-
nesc cu adevărul. Ce spledidă e pădu-
rea! Sunt singură, dar sunt urmată.
Straiele de pe mine deja dispar pentru
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că întâlnirea cu Adevărul nu trebuie să
arate aşa. O să văd legea scrisă a nemu-
ririi, o să stau cu ea şi o să discut.

Şi stau… Râdem… Undeva, spre
ceruri se deschide un foaier şi se arată
fraţii mei. O, Doamne! Ce dor îmi era!
Ce dor! Cât am suferit pentru că nu-i
mai vedeam… Eram aşa de înspăimân-
tată, nu mă mai recunoşteam. Fraţii au
în mână ceva rotund, ca un bulgăre de
lumină, îi văd cum îl întorc pe toate
părţile, se uită la el. Ce conţine acel
bulgăre de lumină încă nu ştiu, va fi al
meu şi voi merge cu el undeva, încorpo-
rată în el. O, ce foşneşte pădurea!

Imediat sunt pe o arătură şi mun-
cesc cu sârg, grăbită, creez nişte linii pe
care urmează să coboare fraţii. Ei sunt
deja pe drum, în spaţiu. Mi-e teamă că

nu pot să-mi termin treaba, am creat
multe linii, sunt în aşteptare. Ei au o
materie, un fel de rocă pe care o adân-
cesc pe un rând şi o discută. Ce vitală e
liniştea! Dincolo de asta cos forma, for-
ma mea parcă, cos până când trupul de-
dicat se epuizează. Fraţii mă ascultă
acum şi-mi dau seama că avem o pro-
blemă – recunoaşterea omului. Mi-am
trezit moştenitorii să se uite şi ei la tot
ce se întâmplă. Undeva, pe aici, trebuie
să punem un surâs, apoi mă întind în
universul nostru, circul cu o iuţeală ex-
tremă. Am făcut o propoziţie nouă pe
care o vom adăuga imnului nostru. Trec
printr-o materie abruptă dar îi fac faţă,
o depăşesc. Mestec pâine dintr-un bob
de grâu şi am gândul la o nouă formă de
viaţă.
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Circul… un frate mă urmăreşte cu
vocea minţii lui şi-mi dirijează mişcările
pe care le fac. Acum am în faţă un
triunghi, mă uit la el, trebuie să măsor şi
să lucrez. În minte aud ceva…un cuvânt
al fratelui, mă concentrez, îmi vorbeşte
despre un loc din spaţiu, mă întreabă
dacă îl cunosc, da, îl cunosc. Din nou
trebuie să străbat spaţii, să ajung acolo.
Totodată îmi este ascultat gândul.

Ochiul Domnului
Am senzaţia că în plină zi văd un

ochi extrem de mare, apoi o lunetă prin
care se vede pământul. Mă uit şi văd
frumuseţea Ochiului, e al Domnului şi
niciun neant nu-i poate rezista. Iar eu,
în aceste clipe simt că trebuie să dau
mai mult din mine, din propriul trup,
din propria atmosferă, să intru în naţiu-
ne şi să o sorb. Altfel e ca şi când exis-
tenţa mea nu poate exista, sau nu mai
pot să fac loc adevărului. Cum să pun
pecetea pe această naţiune…căci am
senzaţia că în secunda asta chiar o pun,
e un fel de sigiliu, sunt deasupra ei, am
ridicat mâna şi am lăsat-o încet pe chi-
pul ei. Oh, naţiunea, blânda mea spe-
ranţă. În câtă dezordine a trebuit să
trăiesc şi să supravieţuiesc pentru ea.
După ce am pus peceta trec un râu cu
mulţimea în spate, o conduc şi îi vor-
besc.

Îmi dau seama că tânjesc după atâ-

ta libertate încât sunt gata să mă sacri-
fic. Sensul lucrurilor banale mi-e străin,
mi-e sete de libertate şi de cuvântul ei.
Veneau atâtea întrebări din timp, din
reforma lui. Din gândirea în care se ju-
cau vesel copiii… Bunele reforme inte-
rioare mi s-au întâmplat când am trecut
pe lângă adevăr. Eram eu şi totuşi un
noian de amintiri în acelaşi timp. Eram
un vânt uşor ce trecea pe acolo, se
răsfăţa pe lângă chipul Adevărului pen-
tru că va împlini istoria. De unde vine
timpul şi cadrele sale de configurare? Ai
adunat de atâtea ori porumb de pe
câmp dar nu ţi-ai dat seama de frumu-
seţea vieţii şi a istoriei. Mă ridic să simt
mai bine adierea vântului, să mă mân-
gâie cu trezirea sa spre o lumea mai
bună. O, ce răvăşit sunt. Nu mă tem de-
cât de o singură clipă – clipa universu-
lui. Merg şi nu mai sunt uitat, sunt văzut
de tot poporul şi cordonul care îl încon-
joară pentru a-i da respiraţia. Am  palpi-
taţii din cauza adevărului şi vreau să mă
dau lui. Să-i fiu fiică, să-i povestesc dra-
gostea şi devoţiunea mea pentru el. Cât
am vrut să mă confrunt cu lumea…cât
am plâns pentru că atunci când vor-
beam despre fiinţa lui deveneam mai
singură. O, da, este vremea adevărului,
ştiu. A singurei noastre posibilităţi de a-
l cunoaşte şi iubi, de a grăi în limba lui.

Oricum viaţa e o artă.
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Cerul din ochii tăi

Inima mea este o poartă
fără zăvor
se scutură de pe margini rugina

mă trece chiar acum un orb
întrebându-mă de nuanţa 
ochilor tăi

cum aş putea să-i explic
că am sacrificat o icoană
în schimbul unui cer transparent?

Conştiinţa percepţiei

Căutător de perle cum eşti
te strecori în carnea mea
prin ochiuri de sârmă

nodurile îmi ţin respiraţia
aproape de buze

e dureros să ai
conştiinţa percepţiei – îţi spun

te simt atât de tulburător
când atingi epava strigătului

memoria de mireasă
şi plexul solar
încât mi-e teamă 
că vei descoperi întâmplător
iadul din mine.

Descătuşare

Degetele tale
sunt ca un mănunchi
de clepsidre
cu fiecare mângâiere
am senzaţia
unei decantări senzoriale
din care doar 
duhul sărutului
m-ar putea tulbura

uneori atingerea ta
mă străbate
ca o fibrilaţie
alteori ca o siderală
urmă de melc

de fiecare dată însă
respiraţia ta
este sinonimă cu 
descătuşarea.
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Doar foamea de o rodie

Toate aceste gânduri
mă cuprind ca o iederă încinsă
umărul abureşte
un dor interzis
amurgul ascute săbii de ceaţă
şi mână ecouri
prin pădurea de griji

precum o culoare 
desprinsă din noapte
se împrăştie clipa
dependentă de somn

eu tac ascunsă
în iarba amară

doar foamea de-o rodie
m-ar putea convinge
să intru în trupul
scuturat de buze şi ochi

adormită-n ţărâna
părăsită de cruce
un suflu sistolic îmi întoarce
vârsta pe dos.

Dor peste dor

Împotmolit printre stele
gesticulezi neputinţa
îmi dai de înţeles
că îmi vei telefona în curând
îmi ceri să rămân 
la celălalt capăt de lume
oricum drumul spre nicăieri 
mă dezarmează

îmi pierd cu fiecare oftat
vârfuri de lance

şi devin
tot mai vulnerabilă
la ideea de îmbrăţişare

inima îmi sare din piept
şi foiţele ei sunt purtate de vânt
se lipesc de retină 
dor peste dor.

Fructul de sare

Poftesc la un  fruct de sare
răscopt până 
devine miraj
ca orice mireasă
mi-e teamă să muşc
din  culoarea ochilor tăi

se umflă o voce 
în mine
mă strigă cu unduiri de poet
inevitabil el mă seduce
când îţi şoptesc că mi-e dor

atârn de lacrima clipei 
cu trupul împrăştiat în suspine

ruga îmi zboară circular
prin etaje de foc
noaptea aceasta e albă
cum albă e sarea  buzelor tale.

Gest hieratic

Livezile au rămas neînflorite
crengile au tremurat
când le-am atins
verdele platonic
aş fi putut să te caut
dar paşii s-au retras obosiţi
de la pomul cel lăudat
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în urma mea frunzele şopteau sibilinic
accelerându-mi respiraţia

mi-am strâns degetele
până când singurătatea
mi-a transpirat în palmă
licăreau curcubee în amprente
dar tu n-ai ştiut

mi-am trecut hieratic
mâna prin iarbă
fără să-mi pese că
m-aş fi putut răni
în amintirile ciuntite.

Uneori realitatea mă sperie

În dimineaţa aceasta
m-am trezit mai frumoasă
albul din oase
luceşte sideral

oglinda mă sperie 
şi evit contactul 
cu realitatea

mă retrag în mine
cu mişcări de felină

respiraţia se precipită
precum o lebădă
care aleargă 
pe suprafaţa apei
înainte de a-şi lua zborul.

Pândesc lumina unui sărut

Umbre se adâncesc peste umbre
nimeni peste nimeni
până când

pleoapele se agaţă
de marginea unui zâmbet
pândind lumina unui sărut

eu
nu mi-am pierdut 
starea de graţie

mă furişez ca o semilună
şi te strig prin ostroavele cereşti

îmi trec palma
peste creştetul nopţii
simt frigul aglomerat
între punctele de suspensie

dezleg inima din trup
şi ea aleargă bezmetică
spre întâmpinarea ta.

Expresii de dragoste

Sfâşii cerul de dor
de tăcere
de frică
luna e gata să lăcrimeze
în fereastră
invocând numele tău

te caut cu o certitudine
egală cu noaptea
primei noastre contopiri

nu o să mai plec niciodată
din această singurătate
în care m-ai celebrat

îmi vine să îmi arunc trupul
ca pe un bănuţ
în sudoarea amintirilor. 
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– Is everything all right?* o dezmeti-
ciră cuvintele domnului. Prin geamurile
largi răzbăteau ultimele zvâcniri ale lui
Apollo.

– Desigur… Cunosc legenda sona-
tei. 

– Cred că redă destul de fidel reali-
tatea.

– Da…
Ca prin minune, Adelaida avu im-

pulsul de a duce mai departe discuţia.
– Oricine ia lecţii de pian câţiva ani

învaţă să cânte această parte din Quasi
una fantasia, dar foarte puţini o preţu-
iesc aşa cum s-ar cuveni. Unii ajung
chiar să o folosească pe fundalul paro-
diilor de desene animate!

– Inconştienţa lor este distracti-
vă… Dar vă asigur că nu mă număr
printre ei.

Descoperind o vagă ironie în vorbe-
le sale, adolescenta se îndârji:

– Nu vă surprinde că atât de multă

lume cunoaşte cântecul, dar nu şi po-
vestea?

– Din contră, cunoaşterea ei mi se
pare superfluă.

– Şi totuşi, m-aţi întrebat dacă o
ştiu.

Privirea domnului scăpără, iar
Adelaida zâmbi condescendent:

– Cum spuneam, foarte puţini pre-
ţuiesc această compoziţie pentru ceea
ce exprimă de fapt… 
Bărbatul se uită la ea amuzat.

– Dar domnişoară, nu este arta ceva
ce poate fi înţeles în nenumărate mo-
duri?

– Nici chiar atât de nenumărate…
Să admitem, totuşi, că muzica este un
tip de artă mai echivoc.

Domnul îşi pocni scurt palmele,
apoi zise evident binedispus:

– M-aţi făcut curios… Cum inter-
pretaţi dumneavoastră Sonata?

Atât el, cât şi Adelaida simţeau
reînnodarea unei vechi legături pe mă-
sură ce petreceau mai mult timp unul

Diana Marina HANGANU
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*) – E totul în regulă?



lângă celălalt. De mult nu mai întreţinu-
seră o conversaţie lipsită de rigiditate cu
altcineva decât cu ei înşişi. Subiectul îi
interesa deopotrivă, deşi domnul se fe-
rea să îşi dezvăluie concepţia despre bu-
cata muzicală care îl preocupase mai bi-
ne de opt ani, aşteptând să afle părerea
copilei. 

– Interpretarea originală rezidă în
poveste, rosti ea aşezându-se pe un fo-
toliu situat în apropierea pianului.
Disting paşi… paşi monotoni ce duc un
sicriu… paşi ce însoţesc moartea…
Viaţa şi moartea. Răzbate din viaţă o în-
trebare: de ce? De ce? Warum? E în-
ăbuşită în moarte, de către moarte… Iar
eu trăiesc. Eu pot mă bucur de un clar
de lună, deci sunt privilegiat faţă de cei
trecuţi în moarte sau faţă de alţii care nu
pot vedea. Eu stăpânesc alchimia, eu
pot să cuprind bolta într-un singur por-
tativ şi să le-o dăruiesc celorlalţi, dacă
vreau. Recreez lumea, căci sunt un ge-
niu, o pot răsfrânge în mine, iar eu mă
pot răsfrânge prin ea… în nemurire,
murmură ea ultimele două cuvinte.

„Ce vrea să însemne asta?” îşi zise
speriat domnul urmărind-o pe
Adelaida.

– Celelalte două părţi, care necesită
abilităţi pianistice temeinice pentru a fi
cântate, alternează sentimentul euforic,
oarecum superficial, din Allegretto cu
panica stăruitoare, debordantă şi sfre-
delitoare tocmai prin neputinţa pe care
o inspiră, din Presto agitato. Sonata lu-
nii e răzvrătire şi durere, resemnare şi
supunere, adâncă remuşcare… întreba-

re fără răspuns… pioasă recunoştinţă…
Pe scurt, tot tumultul omenirii, tot ceea
ce musteşte într-însa încă de la începu-
turi la adresa vieţii şi a divinităţii. 

Luă o mică pauză, apoi întregi ex-
plicaţia:

– Poate că de aceea, pe lângă alte
cauze relativ tehnice, este o melodie
foarte răspândită. Subconştientul oa-
menilor îi atribuie semnificaţia reală,
chiar dacă ei preferă să îi asocieze trăiri
precum iubirea, tandreţea sau simpla
melancolie. 

Liniştea lăsată era stânjenitoare.
Consternat, domnul o fixa cu ochi mari,
fără să poată replica nimic. Observând
noua sa de atitudine, Adelaida crezu că
îl sâcâise cu fanteziile ei. 

– La revedere! salută ea şi trecu în
coridor.

– Un moment, vă rog! Cu cine am
avut onoarea de a discuta? întrebă dom-
nul fără să se ridice de pe scaun şi fără a
o privi.

Oprindu-se, aceasta se prezentă
cam rece:

– Adelaida… Adelaida Seriş.     
– Sunteţi româncă?
– Da. Cum de aţi ştiut? zise plăcut

surprinsă.
Se uită la ea. O licărire enigmatică

înflăcără pentru o clipă ochii celui care
începea din nou să semene cu bunicul
său. Bărbatul argumentă într-un mod ce
dorea să pară natural:

– Sonoritatea...
139RenaŞterea buzoiană



––
Bunicule, de ce cad stelele? Întreba-
rea l-a surprins. O vreme şi-a făcut

de lucru, scotocind cu vătraiul prin
cărbunii sângerii, apoi m-a privit îngân-
durat; ca o mustrare, aşa mi s-a părut.

– Stelele nu cad, ci doar îşi mută lo-
cul, din când în când, ca şi noi oamenii.

Mă strecuram prin visele nopţii şi,
de pe prispa înaltă, urmăream dintr-un
capăt în altul nemărginirea, până când
frigul mă izgonea înapoi în casă. De
acolo, de sus, luceafărul îmi părea stea-
ua călăuzitoare. Magul eram eu, adâncit
în povestea sfântă a Naşterii Domnului
Iisus, rătăcind prin pustiul aşteptării.

Sărbătorile veneau ca o taină. Mai
întâi mirosul de cozonaci, apoi colinde-
le... Sub blândeţea zăpezii toate gardu-
rile îngrădeau lumii de basm, cu zmei şi
Feţi Frumoşi, cu Mume ale pădurii şi
Ilene Cosânzene.

Eram cel mai mic din grup când s-
au lut după noi câinii lui nea Codin.
Ne-am risipit care-ncotro. Nu mai ştiu
pe unde mi-am pierdut traista, aproape
plină de mere şi covrigi. M-am oprit

gâfâind tocmai în prispa lui nea Mitiţă.
A ieşit omul afară: „Ce-i cu tine, măi
copile?“ N-aveam glas să-i răspund.
Am îngânat ceva, doar ca să vadă bătrâ-
nul că nu-s mut. „Ai venit cu ajunul,
aşa-i? Ia zi, să te-aud!“ Am dat să plec.
Ruşine mare pe capul meu... Atunci s-a
dumirit omul: „Mă, tu n-ai traistă?” Ce
să-i spun, că m-au alergat câinii? Asta-
mi mai trebuia; ar fi râs tot satul de mi-
ne...

Şi-a pus la repezeală pantalonii pe
el, m-a prins de după umeri şi m-a în-
soţit înapoi, pe drum în sus, până am
găsit traista. Dar,  nici urmă de covrigi...
„De mere li se strepezeau dinţii, tu-le
sămânţa lor de răpciugoşi!”

Ne-am întors, mi-a completat
„zestrea” cu ce-a crezut el că-mi lipsea şi
m-a întrebat, zâmbind îngăduitor: „Şi-
acu’, ce ai de gând?”...

A fost cumsecade; m-a însoţit până
acasă. Ne-am întâlnit de multe ori după
aceea. Despre păţanie n-a aflat însă ni-
meni, niciodată. Îmi făcea doar cu
ochiul, întrebându-mă: „Ce faci, vitea-
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zule?”. În obrajii mei înfloreau petale de
mac.

Cu mama n-am dat-o niciodată la
pace. Mult mai târziu am înţeles de ce
era atât de generoasă în vinerea
Crăciunului. Vrând-nevrând trebuia să
plec la joacă. Când reveneam, rebegit de
frigul de pe derdeluşul improvizat în
pripor, la nea Tică, mă tortura până la
foame mirosul de cozonaci. N-aveam
voie să poftesc; de cerut, nici atât. Mă
zgâiam minute în şir pe geamul de la
„casa mare”. Le simţeam culoarea şi
gustul prin prosopul imaculat sub care-
şi odihneau aromele până în ziua de
Crăciun.

În noaptea ajunului îi visam jucân-
du-se pe lângă soba din bucătărie –
nişte spiriduşu îngâmfaţi cu burţile za-
harisite.

Ce le-aş fi făcut! Numai că, de fie-
care dată când întindeam mâna să-i în-
haţ,  apărea – dintr-un nor argintiu –

mama, privindu-mă mustrător.
N-am să aflu niciodată de ce aveam

interdicţie la cozonaci. Atunci eram
prea mic ca să înţeleg, acum... Mama
îmi spunea simplu: „N-ai voie! Nu nu-
mai tu, nimeni...”

Ştiam doar atât, că popa Costică ne
ghicea după limbă dacă am fost cu-
minţi. Stăteam la rând să primim
Sfânta Împărtăşanie. Simţeam, ca o
mângâiere ocrotitoare, căldura palmelor
mamei sprijinite de umerii mei.
Prezenţa ei acolo, lângă mine, îmi asi-
gura liniştea şi încrederea că nimic rău
nu mi se poate întâmpla.

Ani întregi am trăit cu părerea că l-
am păcălit, de fiecare dată, pe popa
Costică, care ar fi fost în stare, dacă
minţeam, să-mi taie limba. Groaza di-
naintea împărtăşaniei se transforma
brusc în bucurie, când constatam că
limba mi-a rămas unde-i era locul, în-
treagă şi nevătămată...
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Cu coperţile închise, cartea stă po-
somorâtă, aruncată într-un colţ
pe birou.

Astăzi a plouat bine. Stropii mari şi
reci compuseseră o perdea opacă, în
vreme ce norii suri se scuturau violent
la fiecare tunet. Vântul mişca puternic
perdeaua lichidă, zguduind frunzele şi
ramurile copacilor, plecând capetele
florilor şi culcând la pământ iarba.

Acum s-a luminat. Vântul nu mai
suflă, iar norii şi-au mai descreţit
ridurile gri, fără a permite însă vreunui
petic de cer să iasă la iveală.

Apa s-a scurs în pământ, acoperind
în urma ei crăpăturile cauzate de căl-
dura excesivă a ultimelor zile. Din când
în când, câte un strop cade pe o frunză,
tulburând liniştea în care încă stă cu-
fundat oraşul. Nici păsările nu cutează
să scoată vreun sunet.

În aer pluteşte o atmosferă încăr-
cată, ca un fior electric ce apasă pe
umerii tuturor. O pisică neagră păşeşte
atent pe pământ, nemulţumită de
mediul mult prea umed pentru gus-
turile sale. 

O înţeleg. Nici mie nu-mi place vre-
mea ploioasă. Zilele în care plouă sunt
zile anoste. Seci.

Aud şoapte suave dintre partic-
ulele de praf minuscule ce plutesc în ju-
rul meu. Inerţia lor mă duce cu gândul
la fulgii albi de zăpadă ce zboară uşor
prin aerul îngheţat de iarnă. Iarna ce
arată atât de frumos din spatele unui
pulover şi a unei căni de ceai fierbinte.

Rândurile se aştern în faţa mea cu
greutate, cuvintele nu se lasă găsite
uşor, iar pe mine mă epuizează
căutarea. Amintirile nu-mi dau pace,
sentimentul de vinovăţie mă apasă, iar
dorul mă macină nemilos pe dinăun-
tru.

De pe umărul soldatului, un fluture
roşu, cu puţin galben în vârfurile aripi-
lor, pare gata să-şi continue zborul,
după pauza binefăcătoare pe haina
groasă din lână verde.

Scrisul eliberează. Departe de ochii
iscoditori ai oricui, în scris eşti liber.
Hârtia şi pixul îţi sunt fraţi, ei nu te
judecă pentru ceea ce le încredinţezi.
Scrisul nu poate îngrădi.

Alexandra Alma FRÎNCU
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Ziua de mâine dă buzna, apoi ur-

mătoarea, şi următoarea, şi te trezeşti
cu viitorul năvălind peste tine, purtân-
du-te odată cu el prin timp, prin viaţă.

Îmbătrâneşti.
Nu pot împăca amintirile cu dorul.
Ochii căprui-roşcaţi ai şoricelului

albastru, cu urechi mari şi pufoase, îmi
zâmbesc dulce şi inocent. Un şoarece al
cărui mare vis este să gătească…

Mi-e greu să îmi ştiu fratele de-
parte, în iadul acela crunt şi violent. Mă
simt vinovată că în jurul meu aerul vi-

brează de la un parfum, în timp ce sin-
gurul lucru ce face aerul să vibreze în
jurul trupului tău este puterea unui
glonţ ce pătrunde dureros eterul.

Şi sunt egoistă, pentru că mă
plâng. Pentru că mie mi-e greu.

Dar, dacă nu aş fi avut egoismul,
probabil că de multă vreme aş fi uitat
cum arată lumina soarelui privită peste
umerii tăi.

Gândeşte-te la mine când lumea vi-
brează violent. Fii egoist!

�
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DDouă străzi din apropierea
complexului Marghiloman au
fost botezate, la începutul lu-

nii septembrie 2010, prin hotărâre de
Consiliu Local, cu numele a doi scrii-
tori născuţi în judeţul Buzău.

S-a atribuit denumirea strada „Ion
Caraion“ arterei de circulaţie situată
în municipiul Buzău, în zona delimi-
tată de strada Luceafărului şi pro-
prietăţile aferente străzii Alexandru

Marghiloman. Scriitorul Ion Caraion, care este pseudonimul literar al lui Stelian
Diaconescu, s-a născut în 1923, la Vipereşti, şi a murit în 1986, la Lausanne.

Prin acelaşi act normativ, s-a atribuit denumirea strada „Vasile Cârlova“ ar-
terei de circulaţie situată în municipiul Buzău, în zona delimitată de strada
Plantelor şi strada Ion Caraion. Vasile Cârlova a fost un ofiţer român şi poet,
născut în 1809, la Buzău. Deşi a scris doar cinci poezii, Cârlova a intrat în Istoria
Literaturii Române a lui George Călinescu.

Iulian BUNILĂ

”Ion CARAION“ și ”Vasile CÂRLOVA“, 
nume noi de străzi din municipiul Buzău
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Magic pictată
o tablă cu amintiri
spânzurată-ntr-un surâs
anxios
involuntar.

Ploua cu polen pe ape, 
peştii cuvintelor
lunecau prin aer
cu un fel de tăcere
ostentativă.

Înfiorat trăgeam la rame
şi-n urmă
valurile compuneau
coloane imense
cât o existenţă
căreia nimeni şi niciodată
nu-i va cunoaşte
singurătatea.

UMBRA

S-au prăbuşi sub ziduri
notele stridente
ale cântecului de seară.

Dangătul de clopot
a răstignit pădurea
şi cercurile albe.

Colind singur în noapte
pe uliţa dogită
cu case de carton.

Umbra aceea a frunţii
nu-i prinsă bine-n lut,
felii de raze-o ascut,
e noaptea cui?

SECUNDUM RATIONEM

…îmi calculez momentele 
de inerţie,

modulele de rezistenţă
în raport cu suferinţa
care mă apropie
de Dumnezeu – 

Fac eforturi supraomeneşti
să dau la o parte grinzile
care mă împiedică
să prind sensul real

În tronsonul din stânga
a apărut o forţă tăietoare
indicându-mi etapele
de parcurs

Sunt prizonierul
celor cinci simţuri
într-o aparentă
certitudine.

FIOR

În lungile catacombe
ale vieţii,
tăbăcite de evenimente
mai fericite,
mai insolite…
tresar.

Alexandru BORCAN



Detest acest spectacol
de culori şi văzduhuri
într-un orizont

întunecat.

În depozitul de bagaje
s-au rătăcit apusurile,
răsăriturile,
ploile traumatizante
şi tu.

NINGE

În după-amiaza de martie
fulgii dansau ireal,
pufoşi
se aşterneau pe umeri
ca nişte flori uriaşe
de cireş.

Mâna ta caldă şi umedă
m-a atins
ca o lance regeasca.

A fost o clipă
când ne-am întâlnit
privirile
şi-atunci
am început aşa din senin
să conjug:
-Eu ning, tu ningi…
-Nu-i adevărat, m-ai interupt,
ştii bine că e un verb impersonal.

Cui să-i treacă prin minte
ca din herghelia vorbelor
nemuritoare,
lipsesc doi cai

ce-alearga-n neştire
pe coapsele tale?...

COINCIDENTIA OPOSITORUM

Ce-am simţit înainte de a
mă naşte

voi simţi, probabil,
şi după ce nu voi mai fi,
în lumina solară
sau lunară
„To be or not to be“
cine ştie

dacă vin sau plec,
dacă râd sau plâng,
dacă e bine,
dacă e rău?

Evident că toate acestea
nu pot fi înţelese
decât împreună
pentru că a trăi
înseamnă a muri.

TURNUL DE FILDEŞ

Caut un vers
de sprijinit traiectoria sufletului
din mers.

Deschid fereastra
pentru o gură de ozon,
înarmat
cu un redresor semantic
de vânat ambiguităţi.

Nu suport,
baricadat ermetic,
porţia de poezie
refugiat în real.

145RenaŞterea buzoiană

A
R

S
 P

O
E
T

IC
A



146 Almanah 2011

A
R

S
 P

O
E
T

IC
A ŞI VINE IARNA

Şi vine iarăşi iarna peste noi,
Luminile zăpezii scânteiază,
Şi-n suflet izbucnesc dorinţe noi,
Iar trupurile ostenite înviază.

Mă simt ca un copil înstrăinat,
Purtând povara anilor cuminţi,
Dar simt vigoarea bradului înalt,
Lăsat ca moştenire din părinţi.

Trecutul ce se-aşterne-n pânza vremii
Adună iţe-ntr-un ghioc îngândurat,
Zăpada inimii mai stăruie-n zăpada iernii
Dar simt cum sufletul mi s-a-noptat.

Şi dorm prin pânza vremii ca o gâză,
Care-n fuiorul vieţii s-a-ncurcat.
Şi mă deştept în zori ca şi o frunză
Cu sufletul curat şi luminat.

RĂDĂCINI

Voi întrerupe drumul meu prin viaţă,
Pentru o zi, ori pentru o clipită,
Şi-n lumea ce renaşte din verdeaţă
Mă vei vedea cum cad în grea ispită.
Şi-n cerul meu cu bunul Dumnezeu,
Îmi voi striga păcatu-n disperare,
Şi-ngenunchind în apă ca un zeu,
Voi trece vama spre-o altă înălţare.
Când luna curge mută prin fâneaţă,
Îmi văd părinţii înfloriţi în lut,
Ei beau din vinul dătător de viaţă,
Şi mă trezesc în somnul de-nceput.

Bucur CHIRIAC



ÎNTR-O ZI  

Într-o zi voi pleca departe, departe,
Ducând cu mine o putere de gând şi de moarte,
Voi coborî-n adâncuri păduri de dogoare,
Să caut sămânţa, să-mi găsesc noi izvoare.

Într-o zi voi pleca departe, departe,
Îmbrăcat în hainele copilăriei de mult putrezite,
Să deschid ceruri şi porţi ferecate,
S-ajung la sânul mamei în stelele ei adormite.

Într-o zi voi pleca departe, departe,
Să văd lumea cum trece, să-i simt pe cei care nu-s,
Să rămân pe munte, s-adulmec stelele sparte,
În ruga de seară sub tălpile Celui de Sus.

O DÂRĂ DE LUMINĂ

Iluminat de flăcări şi tăceri,
Străbat câmpia-n scâncet de visare,
Glasul mi-a murit în nicăieri
Şi-aud în ceruri zumzetul din soare.

Câmpia-mi soarbe sufletul de fum,
Împovărat de gânduri şi durere,
Sunt un străin pe ultimul meu drum,
Şi-mi caut tinereţea în tăcere.

Mă vei găsi pe-a sufletului creangă,
În pragul unei înserări pâcloase,
Ş-n zvonul mioritic de talangă,
O dâră de lumină pe pleoape mi se lasă.
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CU NIMB
Eu plou
și nu-i nimica nou…
Câte  mai mult, 
câte puţin
conjug cu norii
pe „devin“.

Clipă de clipă
mă tot schimb –
când neguroasă,
când cu nimb,
fugind,
plutind
sub bolta-nalta
mereu o alta,
tot o alta…

Sângele meu
scrie o hartă
a unui cer ce-l port,
mă poartă
de colo-colo ca pe nori,
fie amiază,
fie zori,
gând,
trup
și suflet schimbător.

„A sta“
nu-ncape în decor:
tun,
fulger,
ning
și plou…

Da, plou,
sunt nor
și nu-i nimica nou…

Pe cerul îngăduitor,
în turmă,
singură,
trec,
zbor,
dar niciodată-ntâmplător,
doar pătimașă,
doar cu-un dor.

DE SUB APĂ

Nici  măcar ochii mei
nu seamănă unul cu altul:
cel mic, stângul,
se simte solidar cu inima
şi vrea să vadă alene
cât mai puţin,
de aceea e mai închis,
uneori o lacrimă
sticlindu-i în gene...

Nici sânii mei nu-s la fel:
stângul - cel supt –
e mai mare,
cu boaba sfârcului grea,
c-a hrănit gura fiului,
gura altei vieţi
din viaţa mea...
De sufletele mele, ce să mai zic?
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Nepereche nu doar ca număr,
ci ca nimic...
Nu râdeţi, e de plâns:
într-un singur trup
să ai atât de multe suflete
cu foame de lup,
într-un tărâm în care
au fost exterminate
nefericitele fiare...

Dar toate astea vă scapă...
Sunt Poezia
şi vă vorbesc de sub apă.

FEMEIE

Câtă trudă
să te suprapui exact
peste femeia care
a hotărât hazardul să fii!

Cu diavolul să faci  un pact,
de fapt cu genul masculin,
ca să te bucuri mult, puţin, 
de acrul măr,
de la Eva la  Sfânta Maria să sari,
şi servitoare şi idol să-nsemni,
şi-al luminii şi-al beznei izvor,
şi firăvenia, şi puterea,
şi câştigul bărbatului,
şi pierzania lui într-adevăr,
fiindcă asta s-a dovedit  vrerea
trufaşului său însemn…

Detest să-mi spună  Kierkegaard
ce complicat e femeie să fiu…

De când m-am născut,
de când am născut,
pe pielea, pe sufletul,
pe existenţa mea ştiu!
Toate predicatele lumii se

contrazic
unindu-se în trupul meu viu,
în libertatea din care-mi sui gard
coborându-mă ca să mă ridic,
stingându-mă ca să ard…

„Nu te-apuca să scrii tu,
strigă El, strigă Ei,
aşteaptă să fii cântată,
muzele-au fost totdeauna
femei…“

sau altfel zis, „Lasă-te
confundată

cu stihia sau cu natura
cucerită prin forţă, viclean:
orice-mpotrivire e-n van…
Sărutul îţi va-nchide  gura
să taci, să te supui,
să fii grabnic adjudecată,
c-un stăpân şi-un statut,
cu prunci înlănţuită de gât…“

Câtă viclenie şi trudă
să mă las exploatată,
peşte zbătut în năvodul de fire
cu numele de cod 
i u b i r e !
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AM PUTUT SĂ RESPIR

Geor ge tei, celei dragi  

am putut să respir
ca pe-un bal sam de preţ
cu tăi şul nări lor ţărâ na

de sub tăl pi le tale.

oh, ce armo nie încear că
ori ce făp tu ră

con du să de porun ca
firii sale feno me na le.

înţe le ge rea toar nă
un şuvoi rece pes te frun te,

iar ochii, toţi trei,
chiar şi cel neză rit,

sunt plini de o fier bin ţea lă
dum ne zeas că, cumin te.

mus tra rea lor des pi că
lumi na care

pe nimeni nici o da tă nu min te.

*

rama sub ţi re a ari pi lor
a tre cut pes te pali de le sem ne

ale apei.

lim ba mea încear că
să ridi ce mereu bolo va nul

către vocea ta, pe cul mea depli nă,
respi rând abu rii aurii şi tari.

pe lân gă pârâul tufe lor de tisă
mă plimb mereu cu tine

căl când pe ari pi le stra ti fi ca te –

atunci când unt de lem nul par fu mat
al spe ran ţei

ne glo ri fi că zgâr ciu ri le.

şi aşa ne-am pre lins amân doi
prin tre aripi...

REVE LA ŢIE (I)

poetului Nistor Tănăsescu

târ ziul somn din lucruri le-nmoa ie,
le topeş te,

cu un ocol prin frun ze, sol zul
umbrei creş te.

lujer se ridi că nisi pul vio let,
aşa de mult Idee, aşa puţin Con cret.

e ca o mar gi ne de fum în care
lăcră mea ză

nimi cul pes te lucruri, şi apoi 
explo dea ză.

dar tu, iubi to, eşti aici cu coap sa ta
de aur,

temei al con sis ten ţei, coa gu lări
pe-un plaur.

începi să prinzi fiin ţă şi să dos peşti,
mai viu,

ca visul care suge un stru gur side fiu
...

te-arăţi din sine-ţi, eşti mie zul ce
se-nfoa ie,

car nal, ca amă gi rea închi să 
în păs ta ie,

care ia for ma ta, defi ni tiv pătrun să
doar de Ide ea fără de trup, hin du să.
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Alesesem un titlu... Apoi se ordo-
nase, prin cuvinte-imagini, pe hîrtie,
convenţia numită scenariu literar...
Scrierea de atunci, era primăvara lui
1967, am descoperit-o, deunăzi, odată
cu fotografia-martor... Martor al ace-
lei, sau din acea „aventură“. Era între
primele mele aventuri, de învăţăcel,
în ale filmului...

În confesiunea de-acum, posibil
cititor, te iau martor. Mai ales că evoc
astfel o pagină din tinereţea, gardată
frumos, de oameni care au fost, de
oameni care mai sînt... Unul, Stere
Gulea, atunci student ca şi mine, as-
tăzi reputat cineast. Altul, Dumitru

Pasima, sculptor şi profesor, modela-
tor de talente la Liceul Tonitza... Şi
Gheorghe Săbău, profesor de filozo-
fie şi împătimit iubitor de film, care s-
a ridicat prin ani, cu mult peste condi-
ţia de cineast amator. Într-o vreme,
cînd această mişcare culturală era re-
cunoscută, multiplu, chiar şi peste ho-
tare. Şi, odată cu el, mulţi iubitori de
film, cineaşti amatori, din urbea ară-
deană, sau din Timişoara, Oradea,
Craiova, Hunedoara, Buzău, Cîmpu-
lung-Moldovenesc.

Mai era cu noi Ruxandra Juvara
Minea, tînăr critic şi istoric de artă,
tandru conviv, mai ales în „şuetele“
din atelierul soţului, sculptorul
Grigore-Joe Minea, în seri cu scăpă-
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rări de florete/idei şi proiecte din care,
în anii lăsaţi în urmă, fiecare am pus în
pagina/paginile artei, atît cît am fost
în stare, atît cît ni s-a îngăduit...

Şi, nu în ultimul rînd, Aurel...
Era o dimineaţă de duminică...

Troleibuzul, de la Piaţa Kogălniceanu,
a cărat răbdător şi molcom întreaga
echipă (din fotografie!) inclusiv cala-
balîcul (sărman, o, Doamne!) pentru
acea zi de filmare.

Aşadar, troleibuzul ne-a „depus“,
cu „arme“, cu febra primului tur de
manivelă, la porţile Palatului
Pionierilor, destinaţia de atunci a ac-
tualei reşedinţe prezidenţiale... În
parcul său primisem aprobare de a fil-
ma pelicula-examen... 

Aurel, care avea, înnăscut, talen-
tul de a antrena fervent orice grup din
care făcea parte (îl vedeţi şi în acest in-
stantaneu, în centru!), încerca să-mi
deturneze „frisonul“ interior, cam
prea evident... Mai ales că „evadase“,
pentru o zi, din Buzău, lăsînd în urmă
calvarul biroului uzinal pentru a reve-
dea Bucureştiul, pentru a ne întîlni...
El trăia, pentru acest oraş, un soi
aparte de sfiiciune-sfinţenie... Pe bu-
levardele sale, în Cişmigiu, ca şi în
Herăstrău, unde flanasem deseori,
trăia o exuberanţă care nu mi-a fost
dat să o văd la mulţi dintre amicii
mei... Dar...

„Descărcarea“ memoriei mele
(nu numai afective) vizează, iremedia-
bil, timpul trecut... Din el, picătura

fascinantă şi efemeră, în acelaşi timp
stenică, a camaraderiei cu care m-a
ocrotit Aurel...

Acea peliculă (16mm/alb-negru) a
avut un destin... bizar. După cutremu-
rul din 1977, IATC-ul a funcţionat în do-
uă sedii, Teatrul Naţional şi cel din
Calea Rahovei, acesta din urmă „în-
ghiţit” ulterior de şantierul Casei
Poporului. Acolo, o inundaţie de pro-
porţii a distrus parte din filmoteca fa-
cultăţii. Atunci a dispărut şi forma
concretă a „trudei” mele din acea pri-
măvară, trudă pe care o înnobilaseră,
cu exigenţa lor, uluitorii mei dascăli –
Victor Iliu şi Manole Marcus... 

Dacă filmul nu mai era, ei bine, tit-
lul, emoţia şi starea s-au conservat ne-
alterate în memoria mea afectivă.
Astfel că, peste ani, lucid şi tandru în
aceeaşi măsură, poemului filmic des-
pre herghelia de la Ruşeţu i-am zis
(ambiţios pariu cu mine însumi!) tot
Caii de dimineaţă...

*
Septembrie, 1964... Răpciune/tă-

ciune, prin ceea ce trăiam atunci... 
Călcasem cu stîngul în prima con-

fruntare de admitere la IATC... Nu ştiu
dacă gestul ulterior se poate numi
frondă. Pe atunci era mai mult decît
„curaj” să ieşi pe stradă cu... chică,
mai ales fără un... statut social dis-
tinct. Şi totuşi, şase luni le-am dat cu ti-
fla frizerilor... 

Cel care a avut... onoarea de a-şi
exersa foarfecele în chica mea, după
ce a schiţat, în creion (la 28.10.1964),
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portretul pe care-l fac, în acest fel, pu-
blic, a fost tot el, Aurel Jipa...  Şi al că-
rui profil (autoportret) a rămas în col-
ţul din stînga, sus, al colii de scris, ba-
nale. Atunci...

24 septembrie 2010
(TIMP DE VRAJĂ, TIMP DE VRAJBĂ, 

fragmente)
N.B. – Personajele marcate cu         în fo-
tografia din deschidere, de la stînga la
dreapta, se numeau / se numesc: eu,
Nicolae Cabel, cu spatele, Gheorghe
Săbău, apoi, în centru, Aurel Jipa; si-
luetele au identitatea Stere Gulea şi
Dumitru Pasima, la vremea aceea ac-

tori-interpreţi. Discretă, lîngă aparatul
de filmat, Ruxandra Juvara Minea.
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IEŞIREA DIN CRIZĂ
Dorel ISTRATE
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Sprijinul meu

Fără credinţă viaţa se pierde în pustiu
Şi-adeseori speranţa renaşte prea târziu...
Aud o voce-noapte, îmi cere ajutor,
Dar cum s-ajuţi, când toate pe lumea asta dor,
Chiar de-i cumplit să pregeţi, atunci când cineva,
În pragul disperării, vrea toată mila ta...
Şi totuşi, e în oameni o forţă uimitoare
Ce ne ridică peste durerile amare;
Ferm, iată, întind mâna spre cel năpăstuit
Îi mângâi fruntea-n febră şi braţul obosit...
Din întuneric calea către lumini mă poartă
Să sprijin îndoiala celui bătut de soartă.
În ochii lui ard lacrimi, iubirea-i suferindă
În inimă şi-n suflet vrea cerul să cuprindă...
Adeseori o vorbă, un gest plin de tandreţe,
Alungă boli şi lacrimi, durere sau tristeţe,
Şi astfel, într-o lume ce a supus atomul,
Bogat e doar acela ce preţuieşte omul.

6 Decembrie 1997 

Timpul pierdut  

Scurgere de timp, clipa se topeşte...
Peste zări de vis vulturul pluteşte.
Seara văd apusul într-un fel anume;
Vorbele sunt grele sau sunt simple glume?
Undeva-n adâncul sufletului doare…
Cineva aruncă praful către soare;
Ploaia în rafale vine şi deodată,
De monotonia norilor purtată.
Pânză-n vântul vieţii parc-ar fi tot cerul,
E pământul nava, eu corăbierul.

28 Iulie 1999

Gabriela BOBOC



VV
atra Comunei Siriu, o
fundătură a văii râului Buzău
care se îneacă în Lacul de acu-

mulare, este reprezentată de relieful
muntos, aproape total acoperit de
fag cu brad şi ceva gorun. Verdele fru-
mos şi odihnitor îţi cuprinde vederea
şi te îmbie. Străbunii noştri, aciuaţi de-
a lungul vremii în această sălbăticie,
îşi duceau traiul cu ce le ofereau
pădurea şi apele, apoi creşterea ani-
malelor, inclusiv a albinelor. Între ei
un oarecare Vlad Dihoru.   

Vlad Dihoru, originar din Comuna
Nehoiaşu, a fost unul dintre cei mai
vechi şi mai reprezentativi locuitori ai
Comunei Siriu, nu numai prin longevi-
tate, dar şi prin întreaga sa activitate,
după cum rezultă din creionarea
lăsată de tatăl meu, C.D. Dihoru, – ca-
re l-a cunoscut – în textul Din viaţa
strămoşului meu, Vlad Dihoru, pre-
cum şi din viziunea lui C. Aricescu. În-
tâmplarea face ca acel personaj mira-
culos, Vlad Dihoru, să fie fratele
străbunicului meu. Acest om al pădu-

rii ar putea fi comparat numai cu
Tarcoci de pe Valea Bâsca Rozilei.
Ambii erau nişte haiduci binecunos-
cuţi şi respectaţi, deţinători necontes-
taţi ai universului montan, minunaţi şi
curioşi interlocutori. 

„Vlad Dihoru a fost un om simplu,
sterp (fără copii). El a crescut într-un
bordei sărăcăcios, din patru pereţi, ca-
re avea o ferestruie pe care putea
încăpea un copil de 2-3 ani, situat la
Băile Siriu. În fereastră avea un oblon
de scândură prins în două petice de
piele, în loc de balamale. Când avea ne-
voie de lumină ridica oblonul în sus şi îl
sprijinea cu un beţişor. Dacă bătea vân-
tul, beţişorul pica, iar oblonul făcea un
zgomot care te înspăimânta. Vlad nu
avea vecini şi nici prieteni. Era un om
foarte rău, cu sânge rece. El se ocupa
cu vânătoarea şi pescuitul. Vlad
Dihoru, când pleca la vânătoare şi când
se întorcea, nu era văzut de nimeni.
Vâna tot felul de animale: urşi, lupi, di-
hori, jderi, vulpi etc. Când a început pri-
ma dată să vâneze a împuşcat foarte

155RenaŞterea buzoiană

OO bb ll oo nn uu ll   
dd ii nn   ff ee rr ee aa ss tt rr ăă

PAGINI MONOGRAFICE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Dr. G. DIHORU

Pr
im

ul
 lo

ca
l a

l P
ri

m
ăr

ie
i S

ir
iu

 (1
93

1)



mulţi dihori după care şi-a luat porecla
şi apoi numele de Dihoru.

Avea o armă înapoiată care se aprin-
dea cu cremene şi amnar şi se încărca
pe la gură: băga întâi pulbere într-însa,
apoi construia un glonţ de plumb
bătându-l pe două ciocane până se
făcea rotund, îl înfăşura într-o tazma
de piele, îl ungea cu seu şi îl bătea cu o
vergea de fier până se aşeza pe pulbe-
re. Cu astfel de armă, el a vânat toată
viaţa lui. Din vânatul pe care-l procura,
aducea la bordei simplă carne. Pieile de
vânat le usca pe arbori în pădure, pen-
tru că nimeni nu se atingea de melea-
gurile unde vâna el. Când auzeau de
Vlad Dihoru, oamenii se fereau ca de
foc, darmite să pună mâna să ia vreo
piele de pe arbori, ferească Dumnezeu!
Vânătoarea o făcea mai mult la pândă.
La coptul zmeurei, al murelor şi la pica-
rea jirului folosea acest fel de vânătoa-
re. El se ducea unde ştia că există
zmeură: se uita de jur-împrejur să vadă
dacă ursul a mâncat zmeură şi dacă ve-
dea că a mâncat, îşi alegea un loc de
unde se vedea în mai multe direcţii şi
sta liniştit de parcă nici nu sufla. Căuta
poziţia contra vântului de unde bănuia
că se iveşte vînatul pentru a nu fii
simţit de acesta. Pânda o făcea până la
apusul soarelui pentru că ursul ieşea
devreme la mâncare. Când sosea, îi
trăgea un foc, însă nu se apropia de el
până la o jumătate de oră, când soco-
tea că ursul este mort. Atunci îi lua pie-
lea şi o întindea pe arbori pentru a se
usca. Când aduna 2-3 blăni de urs, le

vindea.
Acum pândea la picarea jirului, care

se făcea astfel: se ducea şi se uita pe
plaiuri, pe curmături pe unde bănuia că
vine ursul la jir. Odată cu jirul cădea şi
frunza fagului care-l acoperea, însă ur-
sul, cu puterea lui, sufla frunza de pe 2-
3 prăjini din suprafaţă, de rămânea jirul
curat. Când Vlad vedea că ursul a suflat
frunza îşi căuta din nou loc de pândă la
fel ca la zmeură.

La o pândă de jir i-a ieşit în cale o ur-
soaică cu doi junci, a tras şi a împuşcat
ursoaica. Un junc, din zgomotul făcut
de armă, a dispărut, dar al doilea – pu-
nând ochii pe Vlad – a pornit spre el.
Nemaiavând cu ce trage a pus mâna pe
un cep de brad şi, lovindu-l peste bot, l-
a ameţit şi a căzut jos, iar Vlad l-a omo-
rât prin lovire cu cepul. Numai astfel
Vlad a scăpat cu viaţă.

Pânda la o împerechere de urşi s-a
petrecut astfel: când se împerechează
ursoaica se adună în jurul ei mai mulţi
urşi; ursoaica se ridică în două picioare
şi întinde laba cât poate în sus pe un
brad şi zgârâie acolo coaja cu laba,
lăsând un semn şi se dă la o parte.
Acum fiecare urs sare în patru picioare
de jos ca să muşte cu gura unde a făcut
ursoaica semnul. Ursul care muşcă cel
mai de sus cu acela se va împerechea
ursoaica. Celalţi urşi pleacă tăcuţi. Vlad
– la o pândă de împerechere – a tras
împuşcând numai ursoaica, iar ursul
necăjit s-a năpustit asupra lui fiind ne-
voit să se urce sus într-un brad, dar ur-
sul a stat sub brad până s-a înoptat şi
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Vlad, pentru a scăpa, a stat sus până a
doua zi. Când s-a luminat, ursul a
dispărut şi Vlad s-a dat jos, a luat pielea
ursoacei şi şi-a văzut de drum.

Aşa a vânat Vlad până la etatea de 85
de ani, dar a trăit 112 ani. El nu se înde-
letnicea cu alte munci, în afară de
vânătoare şi pescuit. Pescuia pe apele
de munte şi apele Buzăului numai
păstrăv şi lipan, cu undiţa, vârşa şi lea-
sa. Vlad Dihoru, de la vârsta de 85 de
ani, s-a retras lângă un nepot al lui nu-
mit Damian Dihoru, dar el trăgea tot în
bordeiul lui. În bordei avea un pat de
scânduri, pe el punea cetină de brad şi
o ţoală unde dormea.

Vlad, după o pauză de un an, în care
nu fusese la vânat, ia puşca din cui şi o
şterge puţin, apoi o încarcă. Nepotul
său îl întreabă, ce vrea să facă cu
puşca? Vlad răspunde că mâine dimi-
neaţă vrea să meargă la Curmătura
Botii, unde era meleagul mistreţilor şi
unde se scăldau, căci îi venise un dor şi-
o inimă albastră de vânătoare. Nepotul
Damian i-a zis, “stai locului, moşule, nu
vezi că ai îmbătrânit şi nu mai poţi?” A
doua zi, Vlad a luat puşca şi a plecat la
Curmătura Botii, mergând cum îi era
obiceiul lui, cu căciula la sbsuoară ca să-
i fie auzul liber. Nu mai avea mult până
la Curmătură şi aude un zgomot,
atunci se opreşte şi o ia încet, tip-tip,
cam prin dreptul copacilor până ce s-a
mai apropiat de meleag şi vede doi
porci care se scăldau într-o zmârcă de
apă. Vlad s-a aşezat lângă un copac şi
stă nemişcat. Porcii s-au şters de noroi

de câte un copac. Vlad a tras şi un porc
a picat, iar celălalt, din trăsnetul puştii,
a fugit tocmai spre locul unde se afla
Vlad. Din fugă i-a dat lui Vlad un teş cu
colţii şi i-a făcut o rană la picior ca şi
când l-ar fi crestat cu un cuţit. Vlad a
rupt o mânecă de la cămaşa de cânepă
pe care o purta, a înfăşurat piciorul şi în
loc de aţă a înfăşurat un rug de mure,
apoi a scos cuţitul de la brâu şi a spin-
tecat porcul împuşcat. I-a scos intesti-
nele afară, i-a pus cetină de brad în
burtă şi l-a lăsat acolo. A plecat
schiopătând şi pe înserat a ajuns la bor-
dei. Când îl vede nepotul său Damian, îi
spune:

– Vezi, moşule, m-ai înţeles acum ?
– Am să sufăr, nepoate, asta-i ultima

vânătoare! Mâine dimineaţă să te duci
la Curmătura Botii şi dai de un brădac
muşcat de un urs din mai multe locuri;
de la brădac la stânga drept în sus am
lăsat un porc împuşcat, să-l aduci deva-
le.

A doua zi a plecat nepotul sau
Damian spre locul indicat. Cum a ajuns
la Curmătura Botii a găsit porcul, l-a le-
gat cu un lanţ de colţi şi l-a tras ca pe
un buştean până ce l-a adus la bordeiul
lui moşu Vlad. De astă dată Vlad a ter-
minat cu vânătoarea.

După pauza de un an mergea din
ce în ce mai des la pescuit pentru că
pescuitul era mult mai uşor. Pescuia
peste 60 de păstrăvi şi lipani la zi, cu ca-
re venea la bordei, unde îi împărţea cu
nepotul său Damian, pentru că Damian
avea familie grea, împovărată cu 14 co-
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pii şi nu avea timp de pescuit. Urmând
la pescuit încă un şir de ani până ce a
ajuns la etatea de 95 de ani. Atunci i s-
a împuţinat puterea lui Vlad şi a încetat
şi cu pescuitul. Damian, nepotul lui,
văzând că-i pier puterile lui Vlad l-a dus
la locuinţa lui la Nehoiaşu pentru a-l pu-
tea îngriji. N-a mai putut din cauza
bătrâneţii şi la vărsta de 112 ani şi-a dat
sfârşit vieţii. A fost înmormântat la bi-
serica de pe Prund, din Nehoiaşu, de
către nepotul său, Damian Dihoru“.

Despre acest caz memorabil, de
vânător şi pescar iscusit al lui Vlad
Dihoru, ne relatează şi binecunoscu-
tul C. Aricescu (1872), într-o poezie
gen fotoreportaj, înregistrată cu 138
de ani în urmă, cu prilejul uneia dintre
cele două călătorii ale sale pe Valea
Buzăului. Este cea mai veche infor-
maţie concretă pe care o deţinem de-
spre un locuitor al Siriului, venit, cum
am spus, de la Nehoiaşu:

„De aci trecurăm lunca a Berbeciului numită,
Şi mergând p-o potecuţă, chiar în stâncă 

construită,  
Lunca Sasului trecurăm, şi de aci la Dihor, 
Unde sunt două izvoare pe al plaiului picior.
Luarăm aci o baie în torentul spumegos,
Şi după ce ospătarăm p-ast picior de plai 

frumos,
Pe jos în deal ne urcarăm la moşul Vlad 

sin Dihor,
Vânător de urşi celebru, devenit nemuritor:
Douăzeci de urşi mai bine numai el a împuşcat,
Având mare pasiune pentru acest greu vânat.
Am simţit mare plăcere când l-am auzit narând
Luptele sale cu urşii, singur el la urşi mergând.
– „Într-o zi, zicea Dihorul, urcam un munte 

pe jos;
În vârful lui, faţă-n faţă mă-ntâlnesc c-un urs

frumos;
Eram de el prea aproape; să-l împuşc, nici nu

gândesc;
Mă plec iute, iau o piatră, şi în frunte îl izbesc;
Dar îl izbesc de nădejde, încât creerii i-au sărit;
Luai pielea şi untura, după ce l-am jupuit“. 
Moş Dihor mai este încă şi de păstrăvi vânător;
Păstrăvii îi afumează, şi-i vinde la călător“. 
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ANTIMEMORIE

În prag de iarnă zăpezile dor
Memoria plânge eroi şi destine
Nici ţara nu-i toată, în lupte străine
Sub alte stindarde copiii ne mor.

Şi crucea-i povară pe oasele lor
Veghindu-le somnul cu umbre meschine
Prin negura vremii am vrut de mai bine
Dau astăzi urmaşii nu ştiu ce mai vor

Degeaba mai urcă privirea în zbor
Luminile au sângerări de rubine
Florile-s lespezi peste nu-ştiu-cine
Rugină-i pe arma purtată-n onor.

DON QUIJOTE
(după Radu Gyr)

Şi nimeni n-o să poarte veşmânt 
înnegurat

Mai scump ca haina ştearsă cu trudă de
rugină

Ca Don Quijote nimeni nu 
luptă-nfrigurat

Când nici în vis, visarea nu crede în 
lumină.

Şi însetat străinii nu-mi vor întinde cana
Când aripile morţii mi-or rupe carnea, 

dar
M-oi strânge de pe drumuri cu pasul 

solitar
Şi ochii-mi osteniţi ce auresc icoana.

Iluzie-mi va fi că m-am luptat cu zeii
Că sunt învingătorul întregului pământ
Când îmi adoarme trupul la capătul aleii
Şi gândul se prăvale la morile de vânt.

RIDENDO

Ultima iubită
de fapt prima
cu braţele pe lângă corp
şi tălpile goale prin iarnă
păşind pe emoţii
cu recurs în amintiri
îmi oferă explicaţii intime
prezentate pe scurt
cu drept de folosire

Horia BĂESCU



Nu-mi cedează nervii
la vorbele de duh
cu depăşiri de normă
înainte de culcare
Tăiat din bucăţi
de rătăcire
îmi oferă un loc
lângă dama de cupă
otrăvit de bineţe
chiar dacă mi se pare
pe dos
chemarea adâncului
Rezultatul descărcării
n-are nici o legătură
cu timpul.

AMEŢEALĂ

Aşternutul alb de pe pat
numărul de la poartă
certificat de proprietate
masajele pe spate
timpul de gândire
viaţa la ţară
şi propria imagine
reprezentativa naţională
golul din buzunare
strictul necesar şi
căutarea unui loc de muncă
femei ce se vând
falsele produse
interdicţiile şi rujul de buze
câinii răi
şi cărţile de pe raft
Riscuri extreme foi de parcurs
întinsul poveştilor toate
garnituri la o pompă...

SIMPLU

Strâng scame
de pe literele risipite
pe etichetele
cu poezii expirate
Unghiile se rup
între activităţi telurice
şi aşteptare
provocând procese de 
conştiinţă cu
treceri în rezervă
Administrez contra durerii
stiluri
şi şederi în capul oaselor
Expresie a înţelepciunii
şi chestiune de morală
rămâne lăsarea în pace.

160 Almanah 2011

Ta
bă

ra
 d

e 
sc

ul
pt

ur
ă 

(f
ot

o:
 O

v.
 P

et
re

sc
u)



După 1970

Cum s-a putut împlini de-a lungul tim-
pului acest deziderat? Biblioteca lui B.

Iorgulescu şi cele de după 1930 aveau ca
principal obiectiv satisfacerea cerinţelor de
lectură ale abonaţilor – adulţi, tineri, copii
–, printr-o dotare corespunzătoare a colec-
ţiilor; când şi când o expoziţie, iar anual
participarea la „Săptămâna cărţii” iniţiată
pe ţară. În cazul directorului profesor şi bi-
bliotecar de la „Hasdeu”, stimularea crea-
ţiei literar–artistice se realiza, efectiv, prin
discuţii în sala bibliotecii, special cu elevii
dotaţi, ca I. A. Rădulescu, Nicolae
Vaschide, Aristide Demetriade, Vladimir
Maximilian, V.Voiculescu, ce vor deveni
peste ani savanţi, artişti sau scriitori. Pentru

elita locală, el înfiinţă „Ateneul“, la scurt
timp după biblioteca publică, unde confe-
renţiau reputate personalităţi româneşti. 

Cele mai de efect forme de dialog des-
pre carte şi scris – întâlnirile cu autori –, au
fost la început iniţiative private, mai multe
la Rm. Sărat (pe vremea lui C.C.
Datculescu şi Al. Vlahuţă, Al. Zamfirescu şi
Octavian Moşescu). În Buzău, presa înre-
gistrează doar patru astfel de „întâmplări”
din prima jumătate de secol XX, cu: M.
Sadoveanu, D. Anghel, Şt. O. Iosif, I.
Minulescu, Ilarie Chendi, Emil Gârleanu,
Cincinat Pavelescu, Caton Theodorescu,
Zaharia Bârsan (1909); Cincinat
Pavelescu, I. Dragoslav, N. Davidescu,
Oreste, N. N. Beldiceanu, M. Săulescu,
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BIBLIOTECA PUBLICĂ
BUZĂU

ÎN SPRIJINUL MIŞCĂRII 
LITERARE LOCALE

Mioara NEAGU

Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu“ Buzău



Nigrim, V. Demetrius, Al. Stamatiad
(1912); Nichifor Crainic, G. Gregorian,
Sărmanul Klopstok, Eug. Ştefănescu–Est, I.
Minulescu, Al. Cazaban (1931); Doru
Dumitrescu, Victor Ionescu, George
Carara, Matei Alexandru, Coca Farago
(1942). 

În anii de după instaurarea comunis-
mului la noi, amprenta ideologică deveni
atât de puternică, încât munca bibliotecii,
degradată ca instituţie culturală de tradiţie,
se cântărea nu în colecţii bine constituite,
cititori şi volume difuzate, ci în propaganda
cărţii social–politice îndeosebi la staţia de
radioficare, în cartiere, locuri de producţie
şi cercuri de citit; apoi, prin proslăvirea ri-
dicolei „epoci de aur” ceauşiste. Necesara
modernizare a acţiunii bibliotecare, înfăp-
tuită de directorul Alex. Oproescu la biblio-
teca din Rm. Sărat (1960–1968) şi la cea
din Buzău (din sep. 1970, timp de 33 de
ani, trecând mai înainte prin funcţia de in-
spector al C.J.C.A), a produs un impact
major în rândul slujitorilor cărţii şi al citito-
rilor din Carpaţii de Curbură. Să urmărim
modul exemplar în care Biblioteca Buzăului
„sub mâna” sa, a sprijinit mişcarea literară
locală, prin saloane, cenacluri, editare de
cărţi.

Salonul literar (1970 – 2003)

În chiar anul când P.C.R. îşi lansa progra-
mul ideologic, Biblioteca pe atunci mu-

nicipală Buzău – prin Alex. Oproescu şi
Nicolae Havriliuc (bibliograf), cu sprijinul
ziarului „Viaţa Buzăului“ (redactor şef
Lazăr Băciucu, redactor Corneliu Ştefan) –
scoase spre revigorarea instituţiei o „for-
mă” de manifestare aparte, intitulată
„Salonul literar”. Numele, elitist, fusese

asociat în istoria literară interbelică cu un
cenaclu – la Arad, Galaţi şi Suceava –, iar
folosirea lui de o bibliotecă nu s-a făcut de-
cât la Iaşi, pentru scurt timp şi cu participa-
rea exclusivă a scriitorilor de-acolo. La
Buzău, fondatorii aveau gânduri mai mari:
să invite pentru dezbaterea „la zi” a feno-
menului literar contemporan: critici, pro-
zatori, poeţi, dramaturgi, traducători, edi-
tori etc., din centrele importante ale ţării,
iar întrunirile să aibă loc între cărţi, manus-
crise şi „arsenalul” informării bibliografice,
la sediu şi în alte locuri unde existau vădite
preocupări din partea iubitorilor de litera-
tură.

De la inaugurarea la 27 noiembrie
1970, în mica sală de împrumut a
Bibliotecii, arhiplină, când avu loc întâlni-
rea cu Ion Voiculescu (tema: „Mărturii
despre tatăl meu”, V. Voiculescu), şi până
la 18 aprilie 2003, la cel de-al 500-lea Salon
literar, ultimul, tot despre marele creator al
„Povestirilor” şi „Ultimelor sonete închi-
puite…”, îşi înregistrară prezenţa în spaţiul
spiritul de la Curbura Carpaţilor, peste 780
de conferenţiari, invitaţi la dezbateri, din
Bucureşti, Buzău & Rm. Sărat, Iaşi,
Focşani, Sibiu, Ploieşti, Galaţi,
Cluj–Napoca, Timişoara, Piatra Neamţ,
Târgovişte, Bistriţa–Năsăud, Constanţa;
după 1990, şi din Republica Moldova,
S.U.A., Anglia, Franţa, Serbia. În 33 de ani
s-au lansat 2.000 de cărţi la saloane care nu
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erau „cenacluri”, ci „reviste vorbite”, bi-
blioteconomic realizate, în lipsa unora scri-
se. Peste 90% dintre acestea l-au avut ca
moderator pe Alex. Oproescu, iar factorii
colaboratori au fost: cenaclurile, şcolile, bi-
bliotecile, librăriile, sindicatele, uniunile de
creaţie, editurile, ziarele locale. 

După memorabila deschidere, au avut
loc, anual, la aniversare (în octombrie) şi
comemorare (în aprilie), „Zilele V.
Voiculescu”, sub egida autorităţii culturale
a judeţului, Bibliotecii publice buzoiene şi
Primăriei din Pârscov. La aceste grupaje –
care includeau de regulă saloane literare
sub forma unor comunicări despre scriito-
rul cel mai important al Buzăului, după
1990 şi Concursul Naţional „V.
Voiculescu”, iar din anul 2000 şi Festivalul
sonetului românesc iniţiat de Bibliotecă –
au fost prezenţi membrii familiei (Ion,
Radu, Andrei Voiculescu; Dorel, Gabriela,
Daniela Defour) şi voiculescologii: Ion
Apetroaie, Ovidiu Papadima, Zoe
Dumitrescu–Buşulenga, Dinu Pillat,
Florentin Popescu (cel mai activ), Liviu
Grăsoiu, Alex. Oproescu, Petre Ştefan,
Marius Pop, Corneliu Ştefan, Constantin
Petcu, Mircea Braga, Nicolae Florescu,
Sabina Măduţa, Aurora Alucăi, Radu
Cârneci, Dragoş Morărescu, George
Paţurcă, Gheorghe Penciu, Roxana
Sorescu, Aurel Rău. 

Salonul fu onorat de prezenţa preşe-
dinţilor Uniunii Scriitorilor de după 1970:
Zaharia Stancu, Virgil Teodorescu, George
Macovescu, D.R. Popescu, Mircea
Dinescu, Laurenţiu Ulici. Temele tratate
au adus la Buzău reputaţi critici şi istorici li-
terari (Nicolae Manolescu, Mihai Drăgan,
Constantin Ciopraga, Augustin Z.N. Pop,
Vasile Netea, Mircea Iorgulescu, Artur
Silvestri, Mircea Scarlat, Dumitru Radu

Popa, Iosif Constantin Drăgan, Gabriel
Dimisianu, Valeriu Râpeanu, Mihai Zamfir,
I. Oprişan, Alexandru Piru, Eugen Simion,
Ion Roşu, Mihai Ungheanu, Ştefan
Cazimir, Ion Bogdan Lefter, Ion Rotaru,
Gheorghe Bulgăr, Petru  Ursache); poeţi
(Nichita Stănescu, Marin Sorescu,
Gheorghe Pituţ, Eugen Jebeleanu, Ana
Blandiana, Dan Deşliu,  Petre Ghelmez,
Gheorghe Tomozei, Lucian Avramescu,
Mircea Cărtărescu); prozatori (Constantin
Chiriţă, Fănuş Neagu, Alexandru Ivasiuc,
Corneliu Ştefanache, Ion Lăncrănjan, Ion
Hobana, Paul Anghel, Constantin Ţoiu,
Alecu Ivan  Ghilia, Mircea Nedelciu, Mihai
Sin); traducători (Alexandru Balaci,
Romulus Vulpescu) etc.

Câteva „forme” de saloane ce au avut
loc în cadrul „Hronicului buzoian”, „Lunii
cărţii la sate”, altor grupaje: medalioane
aniversare şi comemorative (Dimitrie
Cantemir, Mitrofan, Vasile Cârlova, M.
Eminescu, Ion Creangă, Al. I. Odobescu,
I.L. Caragiale, Vasile Alecsandri, M.
Kogălniceanu, Octavian Goga, G.
Topârceanu, M. Sadoveanu, T. Arghezi,
Panait Istrati, Const. T. Stoika, Nigrim,
Ioan Georgescu, Nicolae Panait, D.
Serbescu–Lopătari, Ilie I. Mirea, I.A.
Rădulescu–Pogo-neanu, G. Ciprian, Dim.
Ionescu, G. Baiculescu, Ion Caraion,
Nicolae Tăutu, Adrian Cojocaru); colocvii
ale unor reviste şi edituri („Luceafărul”,
„România literară”, „Contemporanul”,
„Convorbiri literare”, „Albina”, „Tomis”;
ed. „M. Eminescu”, „Cartea românească,
„Minerva”, „Saeculum & Vestala”); acor-
darea de nume bibliotecilor (Băbeni –
Topliceni, Pârscov, Valea Râmnicului,
Pogoanele, Pietroasele, Merei, Cislău,
Brăeşti, Gura Teghii, Colţi, Verneşti,
Ruşeţu, Bozioru, Grăjdana – Tisău,
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Grebănu, Amaru, Smeeni, Lopătari, Stâlpu,
Gherăseni, Vadu Paşii, Vipereşti); sărbăto-
rirea Salonului (ediţiile 100, 150, 175, 200,
250, 500). La recitaluri şi-au dat concursul
şi actori (Ion Dichiseanu, Dinu Ianculescu,
Octavian Cotescu, Paul Ioachim, Mihai
Adamescu, Nina Zăinescu, Dan Nasta).

Tinerii creatori de literatură au fost
primii beneficiari ai Salonului, prin partici-
parea la dezbateri şi lecturi în prezenţa
unor scriitori cu experienţă. De la dispariţia
editurilor locale, în 1948, nu mai apăruseră
„cărţi de autor” în acest spaţiu (cu excepţia
câtorva semnate de latinistul râmnicean D.
Crăciun), valorificarea „producţiilor” fă-
cându-se în cenacluri, ziarul „Viaţa
Buzăului” şi plachete colective. După 1970,
Biblioteca dedică saloane debutanţilor, şi
apoi la a doua, a treia carte etc. (Ion
Stanciu, George Băiculescu, Dumitru Ion
Dincă, Florin Ciurumelea, Gheorghe
Andrei, Traian Cristea, Mircea Ichim,
Corneliu Ştefan, Alex. Oproescu,
Gheorghe Mincă, Aurelian Mareş, Puiu
Cristea, Constantin Petcu, Marin Ifrim,
Mihai M. Macovei, Constantin Brăescu,
Paul Androne). Din 1990, o abundenţă de
saloane pentru noii debutanţi, deşi unii se
consacraseră deja prin antologii (Gheorghe
Ene, Nicolae Gâlmeanu, Nicolae Peneş,
Gheorghe Iova, Călin Gheţu, Dan Nemeş,
Emil Niculescu, Claudiu Săftoiu, Nistor
Tănăsescu, Dorel Istrate, Ion P. Iacob,
Elena Radu, Constantin Marafet, George
Vioreanu, Valeria şi Nicolai Tăicuţu,
Cosmin Nicolae, Lucian Mănăilescu,
Nicolae Pogonaru, Aurel Anghel, Nicolae
Trănescu, Mihai Sălcuţan, Constantin
Deneş, Cornel Stângă, George Paţurcă);
azi chiar membri ai Uniunii Scriitorilor, cu
multe apariţii editoriale la activ. 

În fine, faptul cel mai relevant a fost că

autorii consacraţi, buzoieni şi râmniceni,
indiferent de domiciliul actual, au păstrat
un contact nemijlocit cu noile generaţii de
creatori din spaţiul lor de obârşie, prezenţi
la inspirate saloane sub genericul „Scriitori
buzoieni în circuitul valorilor naţionale”:
critici şi istorici literari, editori (Octavian
Moşescu, Gabriel Cocora, Al. Săndulescu,
Laurenţiu Ulici, M.I. Dragomirescu, Mihai
Florea, Mariana Ionescu, Ecaterina Ţară-
lungă, Aristide N. Popescu); poeţi (Ion
Gheorghe, Gheorghe Istrate, Bucur
Chiriac, Radu Cârneci, Florentin Popescu,
A.I. Zăinescu, Passionaria Stoicescu, Ion
Nicolescu, Arthur Porumboiu, Lucia
Negoiţă, Titel Constantinescu, Denisa
Comănescu); prozatori (Ion Băieşu, Victor
Frunză, Nicolae Cabel, Iulian Neacşu);
dramaturgi (Paul Ioachim, Mircea Lerian).
Mulţi dintre aceştia făcuseră parte din fai-
mosul cenaclu „Al. Sahia”, condus prin anii
’50 – ’60 de inginerul Gheorghe Ceauşu,
nelipsit de la primele ediţii ale Salonului. 

Aceste „fapte”, din 33 de ani în spriji-
nul receptării literaturii, au avut ca dirijor
pe Alex. Oproescu, cel „exilat în propria lui
pasiune” – cum observa Gheorghe Istrate.
Salonul fu benefic şi prin abundenţa de in-
formaţii bibliografice, cărţile înnobilate,
manuscrisele, fotografiile pe care le-a gene-
rat spre folosul cititorilor Bibliotecii din
Buzău.

Cenaclul „Albatros” (1971 – 2003)

La un an după preluarea funcţiei de di-
rector al Bibliotecii municipale Buzău,

Alex. Oproescu aduce la şefia Secţiei pen-
tru copii pe proaspăta absolventă a Şcolii
postliceale de biblioteconomie Magdalena
Manea–Tudor, o tânără cu dăruire şi talent,
rămasă în „post” timp de 38 de ani, din
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1971 până la pensionare, în 2009. Prima şi
cea mai importantă activitate a acestei sec-
ţii a fost Cenaclul „Albatros”, inaugurat de
cei doi la 17 decembrie 1971, având ca spri-
jin pe Gheorghe Vasile de la ziarul local
„Viaţa Buzăului”, apoi  pe Maulina Andrei,
Melania Vergu, Constantin Petcu,
Florentina Cojocaru, Maria Vasile ş.a.
Preşedinte de onoare, invitat la deschidere
şi la unele şedinţe bilunare de lectură (crea-
ţii ale copiilor), a fost îndrăgitul Alexandru
Mitru. Au urmat, peste decenii, lecturi în
prezenţa scriitorilor Radu Tudoran, Lucia
Demetrius, Viniciu Gafiţa, Vasile
Mănuceanu, Mihai Negulescu, Alecu
Popovici, Veronica Porumbacu, Vladimir
Colin, G. Zarafu, Tiberiu Utan, Dumitru
Almaş, Marin Sorescu, Chiriac Bucur,
Tudor Opriş, Dinu Roco, Patiţa Silvestru,
Ilie I. Mirea, Passionaria Stoicescu, Andrei
Ivanov, Florentin Popescu, Iuliu Raţiu,
Claudiu Vodă, Dragoş Vicol ş.a. 

Cu 1 octombrie 1991, „Albatrosul”,
care îşi desfăşură un timp activitatea la
Clubul copiilor, ca un fel de „Şcoală de lite-
ratură” împărţită pe clase, revine la
Bibliotecă. Adunarea copiilor hotărî ca ce-
naclul să fie condus de bibliotecara
Magdalena Tudor, aceeaşi şi în 1971, având
sprijinul unor profesori. Preşedintele de
onoare a fost aleasă buzoianca Passionaria
Stoicescu, talentată autoare de cărţi pentru
cei mici. Secţia Bibliotecii avea să editeze
revista omonimă „Albatros”, publicaţie li-
terară a copiilor buzoieni (octombrie
1991–aprilie 1994), coordonator Alex.
Oproescu, redactor responsabil Magdalena
Tudor, care în 1996 va scoate o antologie
retrospectivă „Autografe din cenaclul
Albatros” (cu unele nume cunoscute:
Claudiu Săftoiu, Cosmin Nicolae, Ioana
Grecu, Verona Eremia, Al. Pripon ş.a).

Cenaclul „V.Voiculescu“ al scriitorilor
buzoieni (1987 – 1989, 1992 – 1994)

Mişcarea voiculesciană, pornită în
1969 şi statuată prin Salonul literar

în 1970 – cu 20 de ani înaintea acordării nu-
melui lui V.Voicules-cu Bibliotecii publice
Buzău –, a determinat apariţia unui cenaclu
reprezentativ la Curbura Carpaţilor, care să
reunească autori de cărţi sau creatori de li-
teratură cu activitate deosebită. În judeţ
existau, în anii ’80, cenaclurile: „Viaţa
Buzăului” (la ziar), „Al. Sahia” (la Casa de
cultură a sindicatelor Buzău), „Pozitronic”
SF (la Casa de cultură a ştiinţei şi tehnicii
pentru tineret, din acelaşi oraş), „Al.
Sihleanu” (la Casa de cultură Rm. Sărat) şi
„Al. Odobescu” (în Nehoiu). Astfel, în ur-
ma demersurilor lui Alex. Oproescu la
Uniunea Scriitorilor, în zilele de 25 şi 26
noiembrie 1987, la licee şi aşezăminte de
cultură din Buzău, Rm. Sărat, Pârscov,
Măgura, au avut loc manifestări prilejuite
de înfiinţarea Cenaclului judeţean
„V.Voiculescu”. Şedinta propriu-zisă de
constituire s-a consumat miercuri, 25 no-
iembrie, în sala Consiliului, sub conducerea
preşedintelui U.S.R., D.R. Popescu, de faţă
fiind: Ion Băieşu, Valeriu Râpeanu, Nicolae
Dragoş, Laurenţiu Ulici, Radu Cârneci,
Denisa Comănescu, Nicolae Prelipceanu,
Traian T. Coşovei, Marius Tupan, Nicolae
Iliescu, Const. Zaharia. 

Mai erau prezenţi 25 de autori de volu-
me şi publicişti care activau în judeţ:
Gheorghe Andrei, Paul Androne, George
Băiculescu, Constantin Brăescu, Puiu
Cristea, Traian Cristea, Dumitru Ion
Dincă, Gheorghe Ene, Călin Gheţu,
Nicolae Gâlmeanu, Marin Ifrim, Mircea
Lerian, Dan Manolescu, Aurelian Mareş,
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Gheorghe Mincă, Dan Nemeş, Emil
Niculescu, Alex. Oproescu, Nicolae Peneş,
Constantin Petcu, Claudiu Săftoiu, Ion
Stanciu, Grigore Radu Stănescu, Corneliu
Ştefan, Ghe-orghe Vasile. Aceşti membri
fondatori şi-au ales conducerea: Radu
Cârneci – preşedinte; Corneliu Ştefan – se-
cretar; Dumitru Ion Dincă, Ion Stanciu,
Alex. Oproescu (după o lună, şi Gheorghe
Andrei) – membri. Pe parcurs, s-au mai în-
scris: Ion P. Iacob, Valeria Tăicuţu, Alice
Violeta Popescu, Mihai M. Macovei,
Cornel Stângă. Cenaclul s-a întrunit în şe-
dinţe lunare de lecturi, dezbateri, prezen-
tări de cărţi, la Biblioteca judeţeană Buzău,
sub conducerea lui Corneliu Ştefan, pro-
blemele de organizare revenindu-i lui Alex.
Oproescu. S-au realizat şi întâlniri sub ge-
nericul „Laudă pământului românesc” la
Nehoiu, Berca, Pogoanele, Siriu.

După revoluţie, se redeschide tot la
Biblioteca judeţeană, „în urma hotărârii
unui grup de iniţiativă”, vineri, 31 ianuarie
1992, moment precedat de salonul „I. L.
Caragiale şi Buzăul” susţinut de Gheorghe
Istrate, pr. Gabriel Cocora şi Alex.
Oproescu. Prin afişe erau invitaţi să partici-
pe la cenaclu toţi „creatorii de literatură din
judeţ, membri sau nemembri ai Uniunii
Scriitorilor, precum şi tineri debutanţi”. Au
semnat adeziunea 13 „prezenţi”: Gabriel
Cocora, Gheorghe Istrate, Gheorghe Ene,
Ion Stanciu, Marin Ifrim, Lucian
Mănăilescu, Gheorghe Mincă, Ion
Hănţulescu, Raul Gâlmeanu, Dorel Istrate,
Emil Niculescu, Cornel  Stângă şi Alex.
Oproescu. În aceeaşi sală din anii
1987–1989, membrii Cenaclului şi-au ales
preşedintele – în persoana poetului
Gheorghe Istrate – şi secretariatul:
Gheorghe Ene, Lucian Mănăilescu, Alex.
Oproescu, Ion Stanciu, Cornel Stângă (ul-

terior, Emil Niculescu). Întâlniri de lecturi
şi dezbateri după vechiul „tipic”, sub auto-
ritatea „şefului”, lansări de cărţi, dar şi par-
ticipări din alte centre de cultură: Victor
Sterom alias Ion Vergu Dumitrescu şi
Stelian Stan (Ploieşti), Gheorghe Iova
(Bucureşti), Nichita Danilov (Piatra
Neamţ), Florin Ciurumelea (Rm. Sărat)
ş.a. Cenaclul scoate revista „Buzăul literar”
(editor coordonator Alex. Oproescu, re-
dactor şef Gheorghe Istrate), din decem-
brie 1992 până în septembrie 1994, când
ambele îşi încetează activitatea, memorabi-
lă, de stimulare a creaţiei literare locale.
Efectele, pozitive, se vor vedea în anii ur-
mători.

Salonul cărţii româneşti 
cu autografe (1991 – 2003)

De la emblematicul „salon literar”,
Biblioteca – devenită „V.Voiculescu”

după revoluţie şi condusă de acelaşi direc-
tor – a mers mai sus, la un „salon al cărţii
româneşti cu autografe”, iniţiativă ce avea
să înscrie Buzăul, timp de 12 ediţii (15 iu-
nie 1991 – 18 aprilie 2003), printre marile
centre de bibliofilie: Târgovişte, Oradea,
Constanţa, Braşov, Iaşi, Bucureşti. Totul a
început în urma unor apeluri în presă, către
autorii români din ţară şi diaspora (scrii-
tori, îngrijitori de ediţii, traducători etc.),
„de a oferi, cu titlu de donaţie, exemplare
cu dedicaţie din opera lor”; colecţionarii
„să participe la expoziţii cu piese rare”; arti-
ştii plastici „să realizeze ex-librisuri” pentru
a fi achiziţionate printr-o riguroasă selecţie.
Salonul consta în numeroase expoziţii –
cărţi înnobilate, grafică mică, manuscrise,
scrisori, documente iconografice, cărţi poş-
tale ilustrate – dispuse în 3 secţiuni (autori
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contemporani, buzoieni, sala colecţiilor).
De fiecare dată s-au expus piese din rarită-
ţile Bibliotecii provenite / achiziţionate, în
timp, de la familiile V.Voiculescu, M.
Sevastos, G. Baiculescu, Stelian Cucu, I.
Caraion ş.a. Apoi a fost participarea colec-
ţionarilor, graficienilor, fotografilor, scrii-
torilor în dialog cu cititorii. Din participări-
le la Salon: Alexandru Piru, Mihai Sin,
Marin Sorescu, Bucur Chiriac, pr. Gabriel
Cocora, Aristide N. Popescu, Passionaria
Stoicescu; Vasile Blendea, fotografii cu
scriitori; donatori din S.U.A., Belgia,
Republica Moldova (Ed. I, 1991); Ştefan
Cazimir, Ion Rotaru, Ecaterina Ţarălungă,
Lucian Vasiliu; Claudiu Săftoiu cu a sa pri-
mă carte „Litera, aurul”, în colecţia
„Autograf”, prezentată de Gheorghe Istrate
– debutul Editurii Bibliotecii (1992);
Gheorghe Bulgăr, N. Ţone, Ion C.
Rogojanu într-un colocviu cu bibliofilii bu-
zoieni (1995); Radu Cârneci şi Dragoş
Morărescu – ediţia de „Sonete”
Shakespeare – Voiculescu (1996); Salon şi
„Retrospectivă editorială locală:
1990–1997”, în prezenţa scriitorilor şi edi-
torilor buzoieni (1997); din nou (1998,
1999); „Festivalul sonetului românesc” –
marele premiu: Cornel Stângă; invitaţi
Andrei Voiculescu, Roxana Sorescu,
Florentin Popescu, Liviu Grăsoiu,
Gheorghe Istrate (2000); Nicolae Peneş
prezentat de acad. Radu Voinea; Nicolae
Bulat din Soroca – marele premiu al
Salonului pentru cea mai frumoasă dedica-
ţie; Constantin Deneş – marele premiu la
„Festivalul sonetului românesc” (2001);
Nicolae Scurtu în dialog cu bibliofilii; A.I.
Zăinescu, Silviu Neguţ, Victor Petrescu; D.
Pricop – marele premiu la „Festivalul sone-
tului” (2002); Gheorghe Istrate şi Ion C.
Rogojanu, închiderea Salonului (2003).

Editura Bibliotecii Judeţene 
„V. Voiculescu“ (1992 – 2003)

Ideea că bibliotecile trebuie să ofere be-
neficiarilor lor producţii proprii de cărţi

şi periodice nu reprezintă nicidecum o nou-
tate. După 1989, în multe biblioteci publice
româneşti activitatea editorială a înregistrat
mutaţii estetice demne de luat în seamă; nu
şi în plan tematic, de regulă ele cantonân-
du-se tot la „ghiduri” bibliografice sau „în-
drumare” metodologice, aceleaşi dintot-
deauna, fără a se ieşi din „tipic”. Vorbind
despre experienţa Bibliotecii judeţene „V.
Voiculescu”, a fost explicată corect de re-
vista „Biblioteca” într-un număr din anul
1997, ca fiind „intensă şi din toate punctele
de vedere neobişnuită”, adevărată premieră
în domeniu”. Ideea dlui director Alex.
Oproescu de a publica, sub egida
Bibliotecii, cărţi de istorie literară, poezie
(debuturi), restituiri, corespondenţă, mo-
nografii, biobibliografii, dicţionare biblio-
grafice etc., „de” şi „despre” buzoieni, in-
cluse biblioteconomic sub genericul de „bi-
bliografie locală”, s-a materializat începând
din iulie 1992, când în Buzău nu se tipăreau
încă astfel de „produse”, şi s-a încheiat ca
acţiune sistematică în aprilie 2003. Alături
i-au fost oameni din Bibliotecă: Dan
Neguţ, Marcela Chiriţă, Mioara Neagu,
Magdalena Tudor, Viorel Frîncu, iar spriji-
nitorii din „exterior”: Gheorghe Istrate,
Mircea Mihai, Alexandru Deşliu. S-au edi-
tat cu forţe proprii peste 60 de titluri de
cărţi şi câteva publicaţii: „Albatros”,
„Buzăul literar”, „Penteleu”, „Carambol”. 

Să parcurgem din colecţiile şi seriile
Editurii Bibliotecii: Studii şi articole de is-
torie literară � „Articole, comunicări, do-
cumente V.Voiculescu”. Vol. 3, Ed.: Alex.
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Oproescu, 1992; Vol. 4, 1994 � Popescu,
Fl. „Pe urmele lui V.Voiculescu”, 1994 
Popescu, Fl. „V.Voiculescu la Pârscov”,
1996 � Popescu, Fl. „V.Voiculescu, con-
temporanul nostru”, 1997 � Paţurcă,
George. „Cu gândul la V.Voiculescu”, 2001
Alte volume ale colecţiei: � Oproescu, Al.
„Salonul literar – o revistă vorbită”, 1993 �
Cocora, Gabriel. „I.L. Caragiale şi Buzăul”,
1995 � Niculescu, Emil. „Tot despre
Caragiale (Locco)”, 1995 �

Rădulescu–Pogoneanu, I.A. „Despre
Eminescu”. Ed.: Marcela Chiriţă şi Mioara
Neagu, 1995 � Popescu, Fl. „Al. I.
Odobescu şi Buzăul”, 1995 � Dincă, D.I.
„Odobescu, fatalitatea operei”, 1995 �
Dincă, D.I. „Dosar Moromeţii II”, 1996 �
„Marin Sorescu la Buzău”, de Alex.
Oproescu şi Marcela Chiriţă, 1996 (2 edi-
ţii) � Ştefan, Corneliu. „Moartea lui Al.
Odobescu”, 1997 � Gavriliu, Eugenia.
„Dialogul literaturii române cu Atlanticul”,
1997.

Autograf (versuri, cu prezentarea lui
Gh. Istrate): � Săftoiu, Cl. „Litera, aurul”,
1992 � Niculescu,   Emil. „Provincia
Felix”, 1993 � Muraru, Fl. „Muză cu cica-
trice”, 1993 � Crăciunică, Ion. „Basmul
ucis”, 1994 � Fieraru, Const. „Timpul de
graţie”, 1994 �Nicolae, Cosmin. „Tentaţia
labirintului”, 1994 � Tănăsescu, Nistor.
„Inventatorul tristeţii”, 1994 � Nemeş,
Dan. „Podul memoriei”, 1995 � Pogonaru,
N. „Efectul de seră”, 1995 � Eremia,
Verona. „În adâncuri, înzeirea”, 1995 �
Grecu, Ioana. „Spargerea sunetului”, 1996
� Deneş, C. „Sonete”, 1996 � Cojocaru,
Adrian. „Excelsior”, 1996 � Pripon, Al.
„Războiul cuvintelor”, 1996 � Stângă,
Cornel. „Dresorul de iluzii”, 1997 �

Otânceală, I.L. „Lecţia de nelinişte”, 1997.
Contribuţii la bibliografia judeţului
� Oproescu, Al. „Presa buzoiană şi

râmniceană”. Vol. 1– 2, 1995, 1997.
Scriitori buzoieni de azi (antologii de

versuri)
� Istrate, Gh. „LV”, 1995 � Ifrim, M.

„Alfabet de tranziţie”, 1996 � Niculescu,
Emil. „Birja cu crai”, 1996 � Bucur, C.
„Firul subţire al amintirii”, 1997 � Ene,
Gh. „Eu, dizgraţiatul”, 1997.

Atelier
� „Autografe din Cenaclul Albatros”,

Ed.: Magdalena Tudor, 1996 � „Primele
iubiri”, Ed.: C. Marafet, 1997 � Cristea,
Tr. „Cupa de veghe”, 1997 � Petcu, C.
„Adieri de piatră”, 1997 � Borcan, Al.
„Confesiunile unui normalist”, 1998 �
Frîncu, V. „Epi…grame”, 2001.

Scriitori buzoieni – restituiri
� Mihăescu–Nigrim, N.Gr. „Ecce

Poetae”. Ed.: M. Chiriţă şi Mioara Neagu,
1996 � Serbescu–Lopătari. „Penteleu”,
1996 � Panait, N. „Răstigniri şi alte poe-
me”, 2001.

După 2003

Sub directoratul lui Sorin Burlacu, din
iulie 2003 se continuă bunele tradiţii de

acţiune culturală majoră ale Bibliotecii ju-
deţene „V.Voiculescu”. Dar, concomitent,
noul director sporeşte modernizarea insti-
tuţiei, accelerând şi introducerea în sistem
computerizat a întregului fond de publica-
ţii, deschide la Buzău „Biblioteca franceză”
(2006), sprijină filiala de carte românească
de la Soroca. 

Printre manifestările din ultimii 6 ani,
devenite tradiţionale, se disting: „Zilele
Bibliotecii «V. Voiculescu»“, simpozionul
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„Pamfil Şeicaru”, festivalul „Primăvara
poeţilor”, „Ziua bibliotecarului”, „Copiii şi
personajele din cărţi”, „Salonul editurilor”,
expoziţiile „Istoria presei buzoiene”,
„Valori bibliofile” şi „Creaţii artistice ale
copiilor”. 

Amintim, de asemenea, lansările de
noi volume, frecvente, cu participarea unor
personalităţi din ţară: Roxana Sorescu,
Florentin Popescu şi Andrei Voiculescu (la
„Zilele V. V.”), acad. Constantin
Bălăceanu–Stolnici şi Ion Bulei (prezenta-
re N. Peneş), Valeriu Râpeanu (prezentare
D.I. Dincă), Nicolae Ţone („Integrala Ion
Caraion), Ion Hobana („Anul J. Verne”),
Ilieş Câmpeanu („Ziua Editurii RAO”),
prof. dr. Mihai Diaconescu (prezentare
„Istoria literaturii” de Ion Rotaru),
Alexandru Dobrescu, Cosmin Guşă,
Adriana Săftoiu, Principele Radu, Pavel
Coruţ, Petre Popa din Soroca, interpretul
Gheorghe Zamfir (expoziţie personală de
pictură) ş.a. În susţinerea mişcării literare
n-au lipsit buzoienii, autori cunoscuţi:
Bucur Chiriac (omagiat la 75 de ani), Radu
Cârneci, Florentin Popescu, Passionaria
Stoicescu, Dumitru Ion Dincă, Nicolae
Peneş, Marin Ifrim, Mihai Sălcuţan,
Valeriu Nicolescu, Emil Niculescu, Marius
C. Nica, Dumitru Pană, Ion Mitică, Aurel
Ganea, Relu şi Eugenia Stoica, Lucian
Mănăilescu, Constantin I. Stan, Viorel
Frîncu, Niolae Pogonaru, Titi Damian,
Al.C. Duţu, Dan Camer şi cei aflaţi la înce-
putul activităţii publicistice: Sorin Şaguna,
Octavian Constantinescu (pseudonim
Costa Vianu), Ovidiu Adrian Peneş, Chris
Cozmescu. 

Continuându-l pe Alex. Oproescu,
Sorin Burlacu desfăşoară şi o muncă de edi-
tor. Primele lucrări tipărite apar în toamna
anului 2003, cu prilejul aniversării bibliote-
cii întemeiate de B. Iorgulescu: „110 ani de
bibliotecă publică la Buzău”, autori Mioara

Neagu & Viorel Frîncu, şi „Soroca – cetate
a cărţii româneşti”, sub semnătura lui Alex.
Oproescu (colecţiile „Monografii”, „Pro
Basarabia”). Au urmat în 2004 „Agora în
bibliotecă”, bibliografia Bibliotecii publice
Buzău: 1893–2003, de Alex. Oproescu &
Mioara Neagu (colecţia „Contribuţii la bi-
bliografia judeţului”) şi biobibliografia „B.
Iorgulescu” de Mioara Neagu. 

Între 2004–2008 (zona de cuprindere
pornind din 1990), Viorel Frîncu acoperă
în 5 volume intitulate „Editorial buzoian”
toate apariţiile de cărţi de la Curbura
Carpaţilor, o lucrare utilă. Apar apoi sub în-
grijirea sau coordonarea lui Sorin Burlacu:
„Ghidul bibliotecii Dv.” (2004, 2008),
„Dicţionarul” lui B. Iorgulescu, ediţia a II-a
anastatică (colecţia „Contribuţii la biblio-
grafia judeţului”), „Planeta mea”, ediţie bi-
bliofilă, autor Dan Camer (2005, nr. 17 al
colecţiei „Autograf”), „Ghidul bibliotecilor
publice din judeţul Buzău” (2006), „Valori
bibliofile în colecţiile Bibliotecii  judeţene
«V.Voiculescu» Buzău” de Mioara Neagu
(2006), „Episcopul Dionisie Romano” de
P.S. Epifanie (2006, împreună cu Editura
Episcopiei Buzăului şi Vrancei), „Ritmuri
şi anotimpuri” de Petre Popa (2007).
Revista „Bibliopolis” rămâne la nr. 1
(2005). 

După 2007 mai ies cinci lucrări: „Ion
Aristotel – bibliotecar şi publicist” – ediţie
alcătuită de Alex. Oproescu (2007),
„Municipiul / Judeţul Buzău în cărţi şi do-
cumente” (2008, din grupul de redactare
făcând parte Marcela Chiriţă, Didina
Constanda, Viorel Frîncu, Tania Moglan,
Mihaela Stan), „Istoria presei buzoiene şi
râmnicene” de Viorel Frîncu (2009), în fi-
ne „Presa buzoiană şi râmniceană”, volu-
mul 3, partea 1, de Alex. Oproescu (2009,
colecţia „Contribuţii la bibliografia judeţu-
lui”). Scripta manent!                                �
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pot desena
pot  simţi mirosul ţărmului
de câte ori desenez valul

pot înţelege durerea păsării
strigătul ei nedescifrat

pot visa
ochiul ei crăpat
aripa ei frântă
odihnindu-se
sub umbra sfâşiată
a unui copac

şi pot astfel desena copacul
peste care
prima oară
pasărea din mine a simţit
şi-a zburat

pot ciopli în lemn sunetul ploii
frigul nopţii

pustiul
ecoul

îmi pot desena aripa deschisă
ca o linie continuuă spre infinit
dar
fără dragostea ta
niciodată aripei mele
nu-i pot desena zborul

Atlantida
îmbrăţişaţi
ne privim de sus
umbra trupului gol
uitată pe plajă
alături de  umbra păsării 
albă şi vie

albastre meduze
abstract ne străbat
cu rădăcina prin tâmplă
ca o beţie

nemărginirea curge prin clepsidră
năucă

constelaţia de apă
ne scurge umbra-n trup de atlantidă

şi  valul cu eclipsa lui de sare
în două umbra ne-a împărţit 

tu 
un poem pe plaja ca de sticlă
eu
doar nisip
necurs
din Atlantidă

Cornelia IONESCU CIURUMELEA



*

Palma este rezolvarea cea mai nefericită a
unei situaţii tensionate. Uneori este chiar
catastrofală producând o ruptură definiti-

vă… Alteori dezleagă taine…
Pentru Laurenţiu a fost un moment cutre-

murător al existenţei sale. La douăzeci şi trei de
ani lovitura unei palme a dărâmat eşafodajul
construit temeinic timp de atâţia ani… Era pri-
ma de care îşi amintea, nu fusese nevoie de al-
tele, se înţelegeau din vorbe…

– De ce nu mă asculţi, Laure, ştii că am
avut şi altă dată necazuri cu magnetoul! Scoate-
l şi pune-l la probe, la banc! Vorbise tatăl lui,
erau în garaj încercând să vadă de ce nu pornea
motocicleta. Nu aveau maşină, dar magazia fu-
sese de mult amenajată pentru a o primi cân-
dva…

– Nu este nevoie, omule, am un instru-
ment modern de control şi am verificat toate cir-
cuitele…

–  Eşti un încăpăţânat!...
–  Şi tu eşti un boşorog depăşit, nu poţi ţi-

ne pasul cu tehnologia… Laur fusese obraznic
pentru prima dată în viaţa sa şi surpriza a depă-
şit înţelepciunea tatălui. Atunci s-a produs „pal-

ma”. A plesnit groaznic, s-a reverberat inimagi-
nabil spre toate colţurile galaxiei şi a bubuit pâ-
nă la marginile ei cunoscute.

Îngrozit de aşa reacţie bătrânul a întors
spatele ieşind din magazia-garaj.

Laurenţiu a stat nemişcat un minut, neau-
zind şi nevăzând nimic în jurul său. Abia mai târ-
ziu a înţeles că vecinul Ion, aflat la locul nepotri-
vit în cel mai nepotrivit moment, vorbea:

–  … un om cumsecade, Nu trebuie să te
superi, chiar dacă nu este tatăl tău adevărat, are
dreptul să-ţi dea o palmă! Principalul este să nu
afle Gena, ce-ar zice ea de faptul că bărbatul ei
este bătut de taică-su adoptiv în ajunul nunţii?

–  Nu vorbi prostii, nea Ioane!
–  Adică tu crezi că mint, că nu-ţi spun ade-

vărul? Vrei să zici că până acum, până la aproa-
pe douăzeci şi trei de ani, n-ai ştiut că eşti copil
de crescut?

– Am ştiut, bre, am ştiut totul, dar nu-mi
place să mi se spună mereu! Haide, să mergem
de aici! Hârbul acesta îl dau la fiare vechi!

– Ţi-l cumpăr eu, sunt mecanic bun şi-l fac
să meargă…

– De ce nu-mi spui ce defect are dacă eşti
aşa de priceput? Aştepţi să-i scad preţul?
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– Nu, nu… Numai dacă renunţi la ea…
–  Vorbim altă dată!

*

– Nu mă mişc de aici! Dacă nu mă duci în
braţe voi rămâne definitiv lipită de pragul uşii
şi-mi vor creşte rădăcini!

Gena se alinta. De câte ori se putea îi obli-
ga pe Laur să o ducă în braţe. Înalt şi viguros, el
se supunea bucuros acestei dorinţe. Se afla în
pragul uşii de la intrarea din spate, ştia că pe
acolo se va întoarce în casă. Apoi văzu, simţi, sau
intui că se petrecuse ceva foarte grav. Bărbatul
stătea nemişcat şi tăcut, cu faţa surprinsă într-o
uimire de tont. 

– Vino, să stăm de vorbă!... Devenise un co-
pil ce trebuia liniştit şi fortificat.

– Puteaţi să-mi spuneţi, ar fi fost acelaşi
lucru. Nenea Ion a spart tăcerea şi astfel am
aflat că sunt copil de crescut. Eu n-am simţit
acest statut şi rămâneţi, definitiv, părinţii mei
adevăraţi! Cine şi unde se află cea care m-a adus
pe lume?

– N-am ştiut şi n-am vrut să cercetăm…
Ai fost abandonat în maternitate şi, pentru liniş-
tea tuturor, nu i-au spus femeii cine te creşte şi
nici nouă cine este ea. Situaţia ar trebui să ră-
mână neschimbată!... 

– Aceasta numai eu hotărăsc!

*
După şase ore de călătorit cu trenul au

ajuns în nordul ţării, într-un oraş mare… Când
au coborât din tren era aproape de miezul zilei.
Cu un autobuz rablagit au mai mers o oră până
într-un sat aşezat pe o coastă. Gena îl urma pe

Laurenţiu fără comentarii, poate chiar îl îndem-
na…

Un prieten aflat într-o slujbă potrivită le-a
dat copii după acte doveditoare, sigure. Numai
astfel au putut pleca să cerceteze trecutul.

Câteva case mari şi arătoase ascundeau o
alta modestă, neîngrijită şi cu ulucile rupte. În-
tr-un leagăn se jucau două fetiţe, râzând fără
grijă, aşa cum numai în copilărie se poate.

– Fetelor, vreţi să o chemaţi pe mama
voastră?

S-au întors după un timp alergându-se, iar
în urma lor, îngrijorată, o femeie îmbrăcată în
haine de lucru. Imediat Gena recunoscu faţa şi
ochii lui Laurenţiu. Mâna strânse puternic braţul
bărbatului său.

– Dumneata eşti Caterina Velicu?
– Ce treabă ai cu ea, ce mai vreţi acum de

la noi?
– Eu sunt băiatul tău, botezat Laurenţiu,

cel pe care l-ai lăsat în maternitate…
–  De unde boalelor te-ai ivit şi tu? Nu-mi

ajung destule nenorociri câte am pe cap!? Mai
trebuie să vină, după mine, şi ăsta!… Tu zici că
sunt mama ta? Cum dovedeşti?

–  Uită-te la el, femeie, are căutătura du-
mitale! spuse Gena emoţionată

–  Mulţi se aseamănă… Fugi de aici, Mara,
nu trage cu urechea la spusele tuturor nebuni-
lor! O fată mai mare se ivise de după casă şi se li-
pise de mama ei pentru a o sprijini moral. Dacă
te-am lăsat acolo înseamnă că acolo trebuia să
rămâi! spuse ea adresându-se tânărului. Ce
cauţi aici să-mi strici zilele? Vrei să mă omoare
bărbatul meu când o veni acasă beat mort? El nu
ştie de tine.

–  Te apăr eu, mamă! scânci Mara. Cine es-
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te omul acesta cu femeia după el?
–  Este fratele tău, rămăsese… undeva,

doctorii ziceau că va muri!
–  Bine că a trăit, uită-te ce mare este, îl în-

vinge pe „Beţivu’”!
–  Ba să plecaţi repede de aici, să nu afle că

aţi fost în sat la casa şi nevasta lui!
–  Cum te cheamă, fratele meu? întrebă

Mara. Chiar ne veţi părăsi, nu rămâneţi la noi, la
mama ta? Are nevoie să o aperi, o bate me-
reu…

–  Numele meu este Laurenţiu, ea este
Gena, soţia mea. Vom pleca de unde am ve-
nit… Acum sunt liniştit în privinţa ei… dar mă
voi gândi la voi, la cele mici. Am vrut doar să ştiu
cine este mama care m-a născut… „Beţivu’” es-
te tatăl meu?

–  Tu n-ai minte? Dacă-ţi ştiam tatăl te mai
lăsam acolo? Astea trei au un altul, nenorocit,
beţiv şi curvar! Hai, duceţi-vă, lăsaţi-mă în ne-
cazurile mele!

–  Nene, dacă pleci, ia-mă şi „pi mini“?
Gena, roagă-l să nu mă lase, vreau să merg cu
voi, cu fratele meu şi cu nevasta lui!

–  Fă-ţi bagajele, mergi cu noi! spuse Gena
după ce îl cercetă pe Laurenţiu. Avea privirea
aceea pe care nimeni nu o poate îndupleca.

Au intrat în casă şi în timp ce fata îşi pregă-
tea bagajul, pe mamă au pus-o să semneze o
declaraţie: „Subsemnata Caterina Velicu, mama
fetei mele Mara Velicu, o las pe aceasta să locu-
iască cu fratele ei Laurenţiu Măgureanu şi cu ne-
vasta lui, Gena, atâta timp cât aceştia vor dori.
Întreţinerea, şcoala, educaţia, precum şi dezvol-
tarea fizică şi morală a fetei cad în responsabili-
tatea fratelui ei“.

*

– Gena, sunt foarte fericită! Am scăpat…
cu voi nu mă tem de nimic!

–  Ne cunoşti doar de puţin timp…
– Ştiu că sunteţi oameni buni, sunteţi în-

conjuraţi de lumină galbenă ca aurul străluci-
tor… Mai ales tu, Gena, mă iubeşti mult… Tu
iubeşti pe toţi oamenii! N-ai să laşi pe nimeni să
mă… Adică mă vei feri de „Beţivu”, nu-l vei mai
lăsa să mă crăcăneze noaptea…

În tren fata a adormit în braţele Genei.
–  Ce-a vrut să spună Mara? a întrebat

Laurenţiu.
–  Ceea ce ai auzit. La treisprezece ani une-

le fete au născut… Mă întreb acum, ce gest a
fot acela prin care un om ca tata, înţelept şi iu-
bitor, îi dă o singură palmă fiului său ajuns băr-
bat? O singură palmă în toată viaţa lui! Poţi cre-
de că acesta a fost semnalul prin care trebuiau
să înceapă şi să se desfăşoare faptele salvării fe-
tei!? Mara avea nevoie de un apărător şi s-a ho-
tărât că numai tu şi cu mine putem îndeplini…
La ce te gândeşti acum? mai întrebă nevasta.

–  Ce vor face celelalte două!?...
–  Vom afla!... Nu este bine să stea despăr-

ţite prea mult timp!...
Bărbatul privea întunericul prin fereastra

vagonului. Uneori, sclipiri fugare luceau în
noapte. Pe acest ecran întunecat vedea leagănul
şi cele două surori ale sale disputându-şi-l râ-
zând. Când întoarse capul către femei văzu şi el
lumina aurie ce le înconjura fiinţele.

Februarie 2010

173RenaŞterea buzoiană



DD uelul, această repezen-
taţie cu actori pe viaţă
şi pe moarte şi specta-

tori aproape inexistenţi, a
avut destui practicanţi în lu-
mea occidentală. Am avut şi
noi dueliştii noştri? Pentru ca-
re frumuseţi s-au luptat şi cum
a rămas cu onoarea lor?

Antropologul ANDREI
OIŞTEANU,  care a studiat
fenomenul, ne-a răspuns la
câteva întrebări pe această
temă. 

�DANIELA ŞONTICĂ

— Stimate domnule Andrei
Oişteanu, ca autor al unui studiu am-
plu dedicat duelului (publicat în
România literară, nr. 21, 22 şi
37/2005), vă rugăm să faceţi o scurtă
istorie a apariţiei acestuia în spaţiul
românesc.

Andrei Oişteanu: În vechime,
în Europa catolică, funcţiona asa-nu-
mitul „duel judiciar“ (iudicium du-
elli), o acţiune cu caracter ordalic,
care făcea apel la instanţa divină.
Acest tip de „judecată divină“ a fost
practicat începând cu secolul al XII-
lea. În Transilvania, iudicium duelli
este atestat până în secolul al XVII-
lea, cu toate că în 1486 a fost interzis
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temporar de Matei Corvin (care îl
permitea doar între militari) şi în
1492 de Vladislav II. Instanţa (laică,
nu ecleziastică) hotăra data şi locul
duelului prin al cărui rezultat se ex-
prima „vointa divina“ in pricini pe-
nale si civile. Părţile adverse se în-
fruntau personal sau (când era vorba
de clerici, femei sau mari feudali)
prin reprezentanţi. În Moldova şi
Ţara Românească „duelul judiciar“
nu a prea fost practicat şi nu este
atestat in ius valachicum. Totuşi, în
documente folclorice au supravieţuit
unele ecouri ale „duelului judiciar“,
dar nu cu arme, ci prin „luptă/trântă
voinicească“. Când în basme sau ba-
lade eroii au de ales să se înfrunte „în
săbii“, „în puşti“ sau „în luptă“,
opţiunea este întotdeauna aceeaşi:
„Ba în luptă, că-i mai dreaptă!“.

Sunt unele informaţii privind
faptul că, în secolul al XVII-lea, se
practica şi în Ţările Române duelul
dintre conducătorii a două armate
pentru a evita o mare vărsare de sân-
ge. Se consideră ca învinge armata
conducătorului care învinge în duel.
E posibil ca practica să fi fost pro-
pusă de suveranii unguri şi polonezi,
atunci când se înfruntau cu cei ro-
mâni. În sensul clasic, cuvântul duel
a fost folosit prima dată de Dimitrie
Cantemir pe la 1715, când compu-
nea lucrarea Descriptio Moldaviae.

El se afla atunci în exil la curtea lui
Petru cel Mare, pe post de consilier
intim al ţarului şi de „principe prea
luminat al Rusiei“. Evident,
Cantemir era la curent cu duelul
practicat frecvent de ofiţerii de la
curtea marelui ţar occidentalizant.
În capitolul privind „năravurile mol-
dovenilor“, princepele român spu-
nea că aceştia nu cunosc nici măcar
termenul „duel“. Primele dueluri
atestate documentar pe teritoriul ro-
mânesc datează de la începutul seco-
lului al XIX-lea.

Cutume, coduri, legi

– Care erau reglementările judi-
ciare privitoare la duel?

– Sunt două feluri de regle-
mentări. În primul rând, sunt cele
care se referă la desfăşurarea pro-
priu-zisă a duelului. Sunt regle-
mentări foarte stufoase, stabilite fie
prin cutume (lex non scripta), fie
prin „coduri de onoare“ (Les lois du
duel), de regulă traduse în româ-
neşte din franceză. Aceste regle-
mentări se referă la toate momentele
duelului: provocarea, organizarea,
producerea etc. Totul este regle-
mentat, nimic nefiind lăsat la voia în-
tâmplării. Sunt, de pildă, trecute în
revista motivele care fac „ieşirea pe
teren“ inevitabilă.
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De asemenea, sunt stabilite mo-
dalităţile de numire a martorilor, câ-
te doi pentru fiecare adversar, şi
obligativitatea prezenţei unui medic.
Martorii stabilesc locul, momentul,
armele, distanţa, numărul de focuri,
cine trage primul etc. Cel insultat
are, în general, dreptul să aleagă ar-
ma înfruntării şi chiar să traga primul
foc,  în cazul în care este vorba de
duel cu pistoale. Dacă el trage în aer,
explicit, în plan vertical, adversarul
are obligaţia morală să facă la fel. În
1861, de pildă, la duelul dintre Carol
Davila şi locotenentul Apostolescu,
primul a tras în aer, iar celălalt a în
adversar, fără să-l nimerească. Apoi
ofiţerul a căzut în genunchi la picioa-
rele lui Davila şi i-a cerut scuze pen-
tru gestul sau necugetat (ulterior a
înnebunit, a fost internat în ospiciu,
unde a şi murit). În cazul duelului cu
spade, martorii stabilesc pana cand
va dura infruntarea. In acest caz,
sunt doua optiuni: juscu´au premier
sang, adica până la prima zgârietură
sau până când unul dintre comba-
tanţi nu mai poate continua lupta,
adică până la rănirea gravă sau moar-
tea unuia dintre duelişti.

În al doilea rând, este vorba de
reglementările juridice privind prac-
ticarea duelului. În general, explicit
sau nu, în spaţiul românesc duelul a
fost interzis. Cantemir spunea că,

dacă doi osteni moldoveni „trec de
la sfadă la sabie, ei trebuie să
ispăşească cu pedepsele cele mai
straşnice“. În 1822-1823, duelurile
dintre Puşkin şi unii boieri români,
refugiaţi la Chişinău din calea
Zaverei, se produceau în secret, fiind
interzise de autorităţile ţariste. În
piesa „Duelurile”, adaptată în 1845
de Costache Negruzzi după un vo-
devil francez, dueliştii se luptă în
taină, de frica „patraulei“, şi protago-
nistul e nevoit să fugă peste graniţă
ca să nu „intre în criminal“.

În piesa „Chiriţa în provincie”
(1852), ispravnicul Bârzoi îl ame-
ninţă pe un presupus duelgiu că-l
„trânteşte la gros“, adică îl bagă în
temniţă cu picioarele-n butuci. În a
doua jumatate a secolului al XIX-lea
a fost un vârf al practicarii duelului.
Evident, legea trebuia înăsprită.
Faptul s-a produs în cadrul reformei
generale a justiţiei, realizată de Al.I.
Cuza în ultimii săi ani de domnie.

La 1 mai 1865 intra în vigoare
noul Cod Penal, care – printre altele
–  prevede „delictul de duel“. Într-un
mod mai drastic ca până atunci, du-
eliştii români au intrat în conflict cu
legea şi cu autorităţile. Şi totuşi, în
această privinţă legea se aplica rar,
mai ales când murea unul dintre du-
elişti. În 1897, de pildă, fruntaşul
partidului conservator Nicolae
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Filipescu a fost condamnat la şase
luni închisoare pentru că l-a omorât
într-un duel cu spade pe deputatul
Gh. Em. Lahovari. Şi martorii la du-
el au fost consideraţi „complici la
crimă„ şi condamnaţi pentru că nu
au asigurat condiţii corecte de
desfăşurare a confruntării. „La duel,
nu glontele sau spada te omoară, ci
martorii“, sună un aforism din lumea
dueliştilor.

Ai noştri tineri...

– Cum a pătruns moda duelului
în Ţările Române? Şi cum aţi ajuns
dumneavoastră s-o studiaţi?

– În cadrul Muzeului Literaturii
Române fac o cercetare de istorie a
mentalitaăţilor intitulată „Menta-
lităţi, Mode şi Moravuri”. Societatea
românească într-o epocă de tranziţie
(1774-1866). Studiul meu despre
duel, publicat în România literară,
face parte din această lucrare. Fiind
însă vorba de un fenomen amplu şi
de un subiect cvasiinedit, nu l-am li-
mitat la perioada care face obiectul
cercetării, ci l-am abordat de la ori-
gini până la jumătatea secolului al
XX-lea (duelul ratat dintre Dan
Botta şi Lucian Blaga). În orice caz,
„moda“ duelului (care iniţial a fost o
„formă fără fond“, pe lângă multe al-
tele) a paătruns în spaţiul românesc

la începutul secolului al XIX-lea din
Occident, adusă de tinerii boieri in-
telectuali plecaţi la studii, dar şi din
Sankt Petersburg, adusă de militarii
ruşi. Se ştie că secolul al XIX-lea a
fost o epocă de modernizare accele-
rată a României, de sincronizare cu
mentalităţile, moravurile şi modelele
Europei Occidentale. O epoca în ca-
re „ai noştri tineri“ reveneau de la
studii din Paris, Berlin sau Viena,
aducând cu ei „drept armă„ nu doar
„beţişorul de promenadă„, ci şi pis-
tolul sau spada de duel. O epocă în
care se reconfigurau coordonatele
sentimentului onoarei, aşezate până
atunci în cadrele mentalităţii fano-
riote. Der zeitgeist era deci propice
practicării duelului printre fiii de bo-
ieri şi intelectualii români.

– Care dintre dueluri v-a impresi-
onat cel mai mult şi de ce?

– Cu mare impact european a
fost duelul din 1864 dintre tânărul
boier român Iancu Racoviţă (aflat pe
atunci la studii de Drept la Berlin) şi
părintele mişcării socialiste germa-
ne, Ferdinand Lassalle (care în 1856
a călătorit în Valahia, lăsând intere-
sante note de călătorie). Racoviţă
era un vlăstar al familiei boiereşti
Racoviţă-Cehan, ai cărei membri au
fost domnitori şi înalţi dregători în
ţările romane în secolele XVIII-XIX.
Lassalle provenea dintr-o prosperă
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familie evreiască, dar îşi ura originile
etnice. „Există două categorii de oa-
meni pe care nu-i pot suferi: ziariştii
şi evreii - obişnuia el să spună. Din
nefericire, fac parte din ambele cate-
gorii.“ El a cerut-o de nevastă pe fru-
moasa Helene von Donnige, fiica
unui diplomat bavarez. Dar familia
fetei s-a opus căsătoriei din cauza
originii evreieşti a socialistului ger-
man. Fata l-a preferat pe boierul ro-
mân. Lassalle îl provoacă la duel pe
tatăl fetei. Acesta îl refuză, dar Iancu
ridică mănuşa. Duelul are loc lângă
Geneva. Racoviţă îl împuşcă în ab-
domen şi, peste câteva zile, Lassalle
moare. „Asta nu putea să i se întâm-
ple decât lui Lassalle – îi scria Engels
lui Marx la 4 septembrie 1864 –, da-
torită caracterului său unic, parţial
evreu, parţial cavaler, parţial clovn,
parţial sentimental. Cum a putut un
politician de calibrul lui să se lase îm-
puşcat de un aventurier român?“ Un
alt duel din a doua jumătate a seco-
lului al XIX-lea este extrem de inte-
resant, fiind simptomatic pentru
mentalitatea epocii. În 1883, depu-
tatul conservator Nicolae Fleva a cri-
ticat în Parlamentul României
prestaţia Guvernului liberal condus
de Ion C. Bratianu. „Miniştrii dom-
nului Bratianu sunt nişte umbre“, a
declarat el. O afirmaţie benignă, fata
de injuriile groase care se aud azi în

Parlament. Totuşi, în urma dezbate-
rilor din Consiliul de Miniştri, gu-
vernul lui Bratianu a considerat in-
terpelarea lui Fleva ca fiind in-
sultătoare şi a decis ca un membru al
executivului, Mihail Pherekyde, să-l
provoace la duel. Fleva a tras cu pis-
tolul, dar nu l-a nimerit pe ministru.
Acesta din urma l-a nimerit pe depu-
tatul insolent, rănindu-l lângă inimă,
dar fără urmări grave. Este un gest de
onoare şi de demnitate publică, de
neimaginat în lumea politică de azi.
Dar paradoxal este faptul că acest
gest nu pare a fi de imaginat nici în
anul 1883. Suntem în plină „epocă
I.L. Caragiale“. Peste doar un an, în
1884, va fi premiera piesei „O scri-
soare pierduta”!

Impactul asupra culturii

– Restabilirea onoarei prin provo-
carea la duel este specifică spiritului
românesc? 

– Românii nu au fost mari du-
elişti. Dimpotrivă. Ceva din structu-
ra psihică a românului l-a ţinut de-
parte de practica duelului. Nu sunt
un adept al stereotipurilor etnice. Eu
însumi le-am demontat mecanismul
într-o carte referitoare la „Imaginea
evreului în cultura română”
(Humanitas, 2004). Fără să facem
abuz de psihologii naţionale, de vol-
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ksgeist, trebuie să admitem că de-
spre roman se spune ca ar fi «iute la
manie», ca ar avea un caracter im-
pulsiv.

Pe cât de repede se mânie, pe
atât de repede îi trece supărarea, ro-
mânul nefiind resentimentar. Faptul
a fost observat şi de Cantemir, în în-
cercarea lui de a-şi explica de ce nu
practică moldovenii duelul: «Trufia
şi semeţia sunt muma şi sora lor.
Dacă moldoveanul are un cal de soi
bun şi arme mai bune, atunci el gân-
deşte că nimeni nu-l întrece şi nu s-
ar da în lături să se ia la harţă chiar şi
cu Dumnezeu, dacă s-ar putea».
Dar, conchide Cantemir, cu toate că
«toţi sunt mai cu seamă cutezători,
semeţi şi foarte puşi pe gâlceavă»,
moldovenii «se liniştesc lesne şi se
impacă iarăşi cu potrivnicul». Or,
duelul este o acţiune a cărei dina-
mică nu are de-a face cu spontaneita-
tea. Există principii riguros stabilite
de cutume şi de coduri scrise care
permit, impun chiar, provocarea la
duel. 

Urmează apoi pregătirea rece, de
rutină: alegerea martorilor, a locului
şi a momentului de desfăşurare a du-
elului, alegerea armelor şi a condiţii-
lor – câte focuri de armă, de la ce dis-
tanţă, cine incepe – asigurarea asis-
tenţei medicale, ascunderea de ochii
autorităţilor etc., etc. Spontaneitatea

care ar putea fi asociată primului
gest, de aruncare a mănuşii, este
mult depăşită. Ceea ce prevalează
net este simtţul onoarei, spiritul ca-
valeresc. Nici la acest capitol româ-
nii n-au strălucit.  

– A cunoscut duelul o reprezenta-
re în spaţiul cultural-literar româ-
nesc?

– Sigur ca da. Duelul apare în
mai multe lucrări literare: la
Costache Negruzzi, în piesa
„Duelurile” (1845); la Vasile
Alecsandri, în „Chiriţa în provinţie”
(1852); la B.P. Hasdeu, nu doar în
„Insemnările unui iuncher” (1855),
ci şi în nuvela „Duduca Mamuca”
(1863); la I.L. Caragiale, în schiţa
„Telegrame” (1899); la Mateiu
Caragiale, în romanul „Craii de
Curtea Veche” (început prin 1907);
la Camil Petrescu, în romanul „Patul
lui Procust” (1933) şi în multe din-
tre piesele sale: „Mioara”, „Act ve-
neţian”, „Jocul ielelor”, „Suflete
tari”. Alexandru Paleologu a scris în
1970 un eseu, „Tema duelului la
Camil Petrescu”. În 1958, şi
Emanoil Hagi-Mosco a redactat un
text intitulat „Dueluri de-ale români-
lor”, dar el s-a oprit mai ales asupra
practicării duelului de către boierii şi
politicienii români. Putem spune că
duelul a avut un impact asupra cultu-
rii române şi prin faptul că o seamă
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de literaţi români şi importanţi oa-
meni de cultură au practicat duelul
sau au fost implicaţi în dueluri: Ion
Ghica, Nicolae Bălcescu, Ion
Heliade-Rădulescu, Dimitrie Bolin-
tineanu, B.P. Hasdeu, Titu
Maiorescu, P.P. Carp, Iacob
Negruzzi, Carol Davila, Constantin
Rădulescu-Motru, Constantin Stere,
Lucian Blaga, Dan Botta şi multi
alţii. 

ANDREI OIȘTEANU

* carte de vizită *
ANDREI OIŞTEANU (n. 1948,
Bucuresti) este un cunoscut etno-
log, antropolog, istoric al menta-
lităţilor şi al religiilor. Este cerce-
tator la Muzeul Naţional al
Literaturii Române, profesor aso-
ciat la Centrul de Studii Ebraice al
Universităţii din Bucureşti,
preşedinte al Asociaţiei Române
de Istorie a Religiilor şi colabora-
tor permanent al revistei „22“. 

În ultimul timp a publicat vo-
lumele Ordine şi Haos. Mit şi ma-
gie în cultura tradiţională româ-
nească (Polirom, 2004), „Cutia cu
bătrâni“, roman (Cartea
Românească, 2005), şi Imaginea
evreului în cultura română.

Studiu de imagologie în context
est-central european (Humanitas,
2004). 

Ultima carte menţionată a
fost tradusă în engleza, germană
şi maghiară şi distinsă cu mai mul-
te premii: Premiul de excelenţă pe
anul 2000, acordat de Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din
România; Marele Premiu pe anul
2001 al Asociaţiei Scriitorilor
Profesionişti din România – AS-
PRO; Premiul Asociaţiei Scriitori-
lor din Bucureşti (Uniunea
Scriitorilor) pe anul 2001; Premiul
pentru cea mai valoroasă carte din
anul 2001, acordat de revista Sfera
Politicii şi Fundaţia „Societatea
Civilă“; Premiul pe anul 2005 al
Fundaţiei „Sara & Haim
Ianculovici“ (Haifa, Israel). 

De curând a publicat în
România literară (numerele 21, 22
şi 37/ 2005) mai multe articole pri-
vind istoria duelului în spaţiul ro-
mânesc. Materialul publicat face
parte dintr-o amplă lucrare ine-
dită, pe care autorul o realizează
în cadrul Muzeului Naţional al
Literaturii Române, intitulată
„Mentalităţi, Mode şi Moravuri.
Societatea românească într-o
epocă de tranziţie (1774-1866)“.
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SS -a născut cu 43 de ani înainte de
Revoluţie, la chiar 22 decembrie.

A fost adoptat de oraşul Buzău la vâr-
sta de 4 ani, având o copilărie şi o ado-
lescenţă tipic buzoiană, din care nu au
lipsit plimbările pe aleile din Crâng,
târgul de Drăgaică din obor sau pati-
najul de pe lacul îngheţat din Crâng. A
absolvit Liceul „Mihai Eminescu“ din
Buzău, alături de o pleiadă de colegi
de excepţie.

Deşi înclinaţiile sale erau cu precă-
dere spre literatură, a ales Facultatea
de medicină „Carol Davila“, absolvită
în 1972, cu merite de excepţie. Profesia
aleasă, pasiunea şi credinţa cu care a

exercitat-o l-au situat în elita medicală
românească, ca medic neurolog şi psi-
hiatru, alături de alţi mari doctori ca-
re au profesat în cadrul Spitalului
Clinic de Urgenţă Militar Central. A
renunţat la profesia de medic de spital
pentru a profesa în cabinete medicale
individuale sau clinici private, presat
de vremuri şi de situaţia actuală a me-
dicilor, pensionaţi. Are o permanentă
atracţie pentru literatură şi pictură,
dedicându-şi din puţinul timp şi litera-
turii, dar şi celorlalte arte. 

Are mai multe volume de versuri
publicate, apărute din 2000 până în
prezent: „Prizonierul din oglindă“,
Editura Sinopsis, Bucureşti, 2003
„Portret în sepia“, Editura RCR Print,
Bucureşti, 2007;  „Ochiul Magic“,
Editura RCR Editorial, Bucureşti,
2009. Latura sa artistică este pusă în
valoare şi de lucrările de pictură,
având numeroase expoziţii de pictură
în ţară şi în străinătate, cu numeroase
tablouri care au rămas în colecţii pri-
vate de pretutindeni.                         �
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Prizonierul din oglindă

Sunt prizonierul imaginii din oglindă,
Cea care seamănă cu mine, dar nu sunt
Eu,
Cea care mă urmăreşte,
Zi de zi,
Pas cu pas,
Mută, fără expresie.
Am încercat permanent
Să-l fac pe acel,
Acela de dincolo de mine
Să vină spre mine.
Dar de fiecare dată
M-am izbit, brutal şi rece,
De luciul rigid
Al oglinzii.

Împăcare

Am răsărit
Din nuca pierdută
De ciocul unui corb
Negru ca noaptea
Şi bătrân ca timpul.
Am crescut
Udat la rădăcină de ploi şi ninsori,
Prietene sau vrăjmaşe,
Dar niciodată indiferente.
Din seva lor mi-am rotunjit coroana
În care au apărut alte nuci.
Am rodit toamnă de toamnă,
Mai mult sau mai puţin,
Dar întotdeauna nuci pline de gust.
Cu ele am astâmpărat foamea
Celor mulţi şi amărâţi
Pentru care am fost masă întinsă
Şi îmbelşugată.

Am aruncat frunzele mele,
An de an, pe pământ,
Alături de nucile uitate pe câmp
Spre a-mi umple nevoia
De rod binefăcător.
De aceea, aştept liniştit
Sorocul binemeritat în care
Mă voi întoarce în nuca
Din care am germinat
Cândva.

Neştiute strofe

Silit de vremi şi apăsat de ele,
Îmi caut drum mereu spre împăcare,
Să pot s-aud cum gândurile mele
Se rânduiesc în mută nemişcare.
Se-ncolonează unul câte unul,
Apatice, răpuse de durere,
Şi urmăresc cum visele, ca fumul,
Se rătăcesc umile, în tăcere.
Din când în când, timida încercare
A unui gând rămas mai răzleţit,
Să se abată-n drum şi din strânsoare,
Să rupă şirul lung, nedefinit.
Şuieră-atunci o pleasnă nemiloasă
Şi-l linişteşte-ndată pe proscris,
Să evadeze-n front, nimeni nu-l lasă,
Căci totu-n legea firii este scris.
Se-aude rar un glonţ perfid cum vine
Şi mai loveşte-un gând, la întâmplare,
Din mine-au apărut şi mor în mine,
Până vom sti atunci, care pe care.
Sunt tot mai singur, părăsit de 

gânduri,
Rămas orfan de vise luminoase,
Cresc golurile hâde şi din rânduri
Pierdute-n vad sunt zilele frumoase.
E iarăşi clipa de bilanţ în toate,
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Răscruce de drumeaguri înfundate,
Răspunsuri mute la-ntrebări uitate
Şi doar speranţe noi, ce-ncep cu 

„poate“!

Esopia
Sunt la fel de bătrân
Ca şi înţeleptul Esop,
Dar nu la fel de atoate ştiutor.
Pe spatele meu
Creşte, ca şi la el,
Ghebul de fapte bune
Odată cu prostiile făcute
Fără ştiinţă.
O faptă bună lângă o neghiobie,
Aşezate încet, cu atenţie,
Şi fără alegere.
Mângâiaţi ghebul, fără teamă
Şi fără reţinere firească
(Deşi nu cred că vă ajută la ceva
Şi nici nu vă aduce noroc).
Fiecare dintre noi
Vrem să avem propria experienţă
Identificată cu propriul gheb
De fapte bune şi rele
Cu care ne prezentăm
La judecata finală,
Fără să putem înşela pe Mântuitor
La cântar.

Imagine duală
Încerc să supravieţuiesc
Într-o perfectă simbioză cu mine,
Cel pe care îl percepeţi voi
Şi cel pe care îl simt eu.
Câteodată,
Uitând cine sunt,
Mă iau la braţ
Şi plec cu mine la plimbare,
Prin târg.
Mă trezesc salutat cu respect
De oameni pe care nu-i cunosc
Şi în faţa cărora
Îmi scot timid pălăria,
Ca răspuns la salut.
N-am să ştiu niciodată
Pe care dintre noi doi l-au salutat:
Pe mine sau pe el?
Rămân nehotărât
La marginea drumului,
Stâlp al nedumeririi,
Cu credinţa că
Cei din jurul meu nu s-au înşelat
Atunci când au ridicat
Două degete la tâmplă:
În semn de salut şi respect.
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Ultim visător

ce colorată-i viaţa pe hârtie 
ce zumzet mare peste încăperi, 
de parcă aş trăi o poezie 
în care-ncap, întreagă, azi şi ieri. 

n-am mai vegheat pe linişte de ape, 
ca un pescar tăcut şi amator, 
dansez pe ritm de rouă şi de şoapte 
şi hoinăresc cu păsările-n zbor. 

mă odihnesc pe-un petec de hârtie 
cu colţul îndoit înspre uitare, 
pe braţul drept, cuprins în feerie 
e spaţiul viu dintre pământ şi soare. 

prind un mănunchi de gânduri 
înflorate 

şi le trimit cu sufletul spre munţi, 
să retrăiască clipele pictate 
pe setea de cuvinte dintre punţi. 

...................................................... 

a fost deschisă viaţa la-ntâmplare 
în pagini despre amăgiri şi dor, 
se stinge epopeea-n calendare 
şi-adorm plecând, eu... ultim visător, 
într-o secundă dintr-un vechi decor....

De-ai plecat ...

A-nceput uşor să plouă, 
La fereastră canta cuci 
Inima s-a rupt în două. 
Încotro cu ea te duci? 

Ai lăsat aici, cu mine 
Ca să-mi fie mai uşor 
O epistolă cu rime. 
Crezi că-mi potolesc din dor? 

Călător prin marea vieţii 
Te salut din depărtare 
Să îmi scrii, cum ştiu poeţii, 
Cuvinte margaritate. 

Află-mă în gânduri mute 
Uită-mă între clipiri 
Fă-mă vers şi fă-mă luntre 
Prinde-mă între zidiri. 

Sunt aici, la poarta ruptă 
Dintre două continente 
Zbor spre deznădejdea sfânta 
Ce coboară urcând trepte.
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George Gh. Pâslaru, unul dintre
cei mai faimoşi ziarişti interbe-

lici buzoieni, s-a născut la 30 martie
/ 12 aprilie 1913, la Pârscov (jud.
Buzău), fiul lui George (n. la Lipia,

jud. Buzău) şi al Elisabetei (fostă
Dumitrescu), ambii funcţionari la
Poştă. Tatăl său, numit diriginte de
poştă la Mizil, îşi înscie fiul la cursu-
rile Liceului „Tase Dumitrescu” din
localitate, pe care le absolvă în anul
1930, însă bacalaureatul îl va susţine
la Liceul „Hasdeu” din Buzău unde,
între timp, tatăl său a fost promovat
în calitate de şef al Oficiului Poştal.

Având acces la majoritatea pre-
sei locale şi naţionale, pe care tatăl
său, în calitate de director de poştă o
gestiona, şi atras de mirajul profesiei
de ziarist, George Pâslaru, încă din
clasa a IV-a de liceu, devine cores-
pondent la Curentul, condus de
Pamfil Şeicaru, trimiţând scurte ştiri
despre evenimentele desfăşurate în
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urbea Mizilului. După absolvirea li-
ceului, se înscrie la Academia de
Studii Comerciale din Bucureşti. În
acelaşi timp, la 20 noiembrie 1933,
editează şi conduce publicaţia
Albatros, revistă a Asociaţiei
Studenţilor Buzoieni „Al.
Marghiloman”.

Revista îşi va înceta apariţia în
martie 1934, când George Pâslaru îşi
va începe propria-i carieră de ziarist,
în calitate de director şi proprietar al
celui mai bun, incisiv şi controversat
săptămânal interbelic buzoian,
Acţiunea Buzăului (1 sept. 1934-16
mai 1941), „ziar de informaţie”.

Publicaţie de nuanţă ţărănistă,
cu un colectiv redacţional format din
condeieri de excepţie, aceasta va in-
tra în lupta politică, la început, îm-
potriva autorităţilor locale de sorgin-
te liberală, primul care va fi luat în
colimatorul publicaţiei fiind prima-
rul urbei Buzăului, Stan Săraru, poli-
tician de vază al P.N.L. Serialul deni-
grator declanşat de George Pâslaru,
la 6 martie 1938, împotriva primaru-
lui, sub genericul „Stan Săraru sau
Sărariada”, se va încheia în noiem-
brie 1939, printr-un articol reparato-
riu semnat de Isac Holder, viitorul
ginere al celui incriminat, iar din
punct de vedere juridic, edilul şef va
fi absolvit de tribunal de orice acuza-
ţii abia în decembrie 1944. Totuşi,
ceva mai târziu, George Pâslaru va fi
cel care va plăti cu libertatea, acuzat

de acelaşi Isac Holder, pus în slujba
noului regim comunist şi proaspăt
ginere al edilului şef incriminat, pen-
tru atitudinea sa naţionalistă şi anti-
semită, inclusiv pentru atacurile la
adresa fostului primar.

George Pâslaru s-a remarcat ca
un anticomunist convins. În paginile
ziarului „Acţiunea Buzăului”, din 18
iulie 1935, el scrie un articol intitu-
lat, în mod semnificativ, „«Ţarina»
sau comunismul?”, unde avertizea-
ză: „Ţărani buzoieni, fiţi atenţi!
Comuniştii din Sărindar şi-au trimis
oamenii să vă zăpăcească, minţindu-
vă. Goniţi-i cu pietre!”. Autorul, în
fapt, îşi întemeia articolul în urma
apariţiei la Ulmeni (jud. Buzău) a
publicaţiei „Ţarina” (condusă de
Mihail Dragomirescu, viitor acade-
mician), ziar stipendiat de Partidul
Comunist din România, aflat în ile-
galitate.

Pe de altă parte, George Pâslaru
s-a dovedit şi un analist pertinent,
dar incisiv, într-o analiză a societăţii
româneşti interbelice, reflectată în-
tr-un studiu - numit de el „simplă
prezentare rezumativă”,  „1918-
1940. România aşa cum a fost”
(1940), unde face o directă şi con-
cretă analiză a României generaţiei
sale.

Cu sabia lui Damocles (genera-
lul Ion Antonescu – n.n.) deasupra
capului, pentru sprijinul, mai mult
sau mai puţin voalat, acordat
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Mişcării legionare, George Pâslaru
va închide publicaţia (la nr. 388 din
16 mai 1941), inserând un amplu re-
portaj, pe pagina 1, al germanului
„von Stackenberg” despre „Victoria
din Vest. Figuri ale armatei germane
care au luptat pe frontul din Franţa”.
În fapt, acesta dorea o reabilitare cât
mai convingătoare în faţa noilor au-
torităţi, decise să tragă la răspundere
pe membrii şi susţinătorii Gărzii de
Fier, vinovaţi de declanşarea rebe-
liunii din 21-23 ianuarie 1941. 

Providenţa i-a surâs lui George
Pâslaru în momentul în care, la 22
iunie 1941, şeful statului, generalul
Ion Antonescu, a lansat celebra che-
mare: „Ostaşi, vă ordon: Treceţi
Prutul!”. În acest context, pentru a-
şi spăla păcatele trecutului, oarecum
„verde” dar, credem noi, mai ales de
a-şi proba sentimentele profund na-
ţionaliste, anticomuniste şi antiso-
vietice, primeşte acceptul de a însoţi,
în calitate de reporter de front, tru-
pele Diviziei 5 Infanterie Buzău, în
componenţa căreia intrau
Regimentele 8 Buzău, 9 Râmnicu
Sărat şi 7 Prahova, în luptele ce vor
urma pentru eliberarea Basarabiei de
sub ocupaţia sovietică.

De altfel, ziaristul buzoian va
participa, alături de trupele române
şi germane, la cele mai importante
bătălii desfăşurate pe teritoriul
Basarabiei, inclusiv la luptele pentru
cucerirea Odesei, aşa cum el însuşi

menţionează în volumul de reporta-
je „Drumuri de sânge. De la Prut la
Odesa”: „Plecat pe front, cu o unita-
te din această Divizie, am simţit toa-
tă pătimirea românească dela
Mândreşti, Moruzeni, Hârtopul
Mare, Zahaicana, Movila
Spânzuraţilor şi Orhei, pentru ca
apoi să freamăt în mijlocul marilor
momente de încleştare şi lupte grele
dela Cota 110, Hagi-Bey, Vigoda,
Dalnic şi Odesa. Pe drumuri de sân-
ge, ostaşii Buzăului, Râmnicului-
Sărat şi Prahovei au răzbit fără pre-
cupeţire, risipind tirania întunericu-
lui şi aducând lumina dreptăţii”.

Scriind într-un registru pur jur-
nalistic, ancorat la realitatea imedia-
tă a dramaticelor scene epopeice la
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care a participat, George Pâslaru do-
vedeşte cu prisosinţă talentul său de
adevărat reporter, în care literaturi-
zarea evenimentelor este dibaci oco-
lită, marşând pe descrierea frustă dar
semnifictivă a faptelor de eroism ale
ostaşilor români în luptele cu inami-
cul. Acest fapt, autorul îl recunoaşte,
în prefaţa cărţii, astfel: „Fără a da
acestei cărţi aspect şi pretenţii litera-
re, mă mulţumesc a o înfăţişa tutu-
ror, ostăşeşte, aşa cum sufletul meu a
putut-o zămisli, fragmentar, în răga-
zul nesigur dintre două vifore de
gloanţe sau obuze, acolo unde viaţa
şi moartea mărşăluiau împreună, la
fiecare pas, în fiecare clipă”.

Volumul de reportaje, pe care
George Pâslaru îl închină „ostaşilor,
ofiţeri şi trupă, din Divizia 5-a
Infanterie, căzuţi pe câmpurile de
luptă din Basarabia şi Ukraina, pen-
tru reîntregirea României şi distru-
gerea bolşevismului”, a fost finalizat
la 16 octombrie 1941 şi a văzut lumi-
na tiparului în decembrie, acelaşi an,
la Tipografia „Acţiunea Buzăului”, al
cărui proprietar era însuşi autorul.

Cartea a avut un imens succes în
rândul cititorilor, atrăgând atenţia
celor mai înalte foruri militare şi, im-
plicit, factorilor de răspundere din
Ministerul Propagandei. În acest
context, trecându-i-se cu vederea
trecutul de jurnalist ataşat ideologiei
gardiste, este numit, probabil, spre
sfârşitul anului 1941, începutul anu-

lui 1942, „comisar cu probleme de
propagandă şi presă în Transnistria
şi consilier tehnic pe lângă
Ministerul Propagandei”. 

În noua sa calitate, îşi va desfăşu-
ra activitatea în oraşul Odesa, în ca-
drul Centrului de propagandă con-
dus de locotenentul-colonel Alex.
Enescu, coordonând două publicaţii
ce au apărut în timpul administraţiei
româneşti: „Bugul”, „Organul
Serviciului de Propagandă militară”
– primul nostru cotidian din
Transnistria, în fapt un jurnal de
front, apărut în intervalul 12 septem-
brie 1942 – 31 iulie 1943 –şi
„Odessa” [„Gazeta Odessei”], 8
martie 1942, cotidian, în limba rusă.

În perioada cât a activat la
Odesa, George Pâslaru s-a căsătorit,
la 2 decembrie 1942, cu Victoria
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Dimitriu, actriţă, iar anul următor li
s-a născut, la 3 iulie 1943, o fetiţă,
cea care va deveni mai târziu celebra
cântăreaţă, compozitoare, textieră
de muzică uşoară şi actriţă de film,
Margareta Pâslaru.

După terminarea misiunii la
Odesa, George Pâslaru se reîntoarce
la Bucureşti, unde cumpără ziarul
„Capitala”  (în opinia aceluiaşi jur-
nalist acuzator, Isac Holder, „cu ba-
nii obţinuţi din jaf, în Transnistria”)
şi devine corespondent, pentru
Buzău, al ziarului „Timpul” (mai
1937 – 1 mai 1948). Noua întreprin-
dere a ziaristului buzoian pare să fi
fost sortită eşecului, sediul redacţiei
ziarului „Timpul” şi tipografia fiind
distruse, în cursul anului 1944, într-
unul din bombardamentele executa-
te asupra Bucureştiului. 

Lovitura de stat de la 23 august
1944, arestarea Mareşalului Ion
Antonescu, conducătorul regimului
militar instaurat în 1941, şi intrarea
României în coaliţia antihitleristă,
concomitent cu pătrunderea
Armatei Roşii pe teritoriul ţării
noastre, vor precede acţiunile de co-
munizare, odată cu instalarea guver-
nului pro-comunist, la 6 martie
1945, prezidat de dr. Petru Groza. 
Din acest moment, se declanşează
vânătoarea împotriva adversarilor
politici, în special, a naţionaliştilor,
membri şi/sau simpatizanţi ai
Mişcării legionare, printre aceştia

numărându-se şi ziaristul buzoian
George Pâslaru. La începutul anului
1945, Isac Holder, ginerele fostului
primar al oraşului Buzău, liberalul
Stan Săraru, cel care a fost „eroul”
unui serial iniţiat de săptămânalul
„Acţiunea Buzăului”,  titra (în ziarul
pro-comunist „Chemarea
Buzăului”) articolul „Lipsea din lot”,
avându-l ca ţintă pe George Pâslaru,
învinuit nu numai de propagandă
antisemită ci şi de participare la ac-
ţiuni antisemite.

Condamnarea primului lot al ce-
lor 14 ziarişti, la 2 iunie 1945, de că-
tre Tribunalul Poporului, a fost ur-
mată de alte procese dresate unor
jurnalişti, acuzaţi de a fi „trădători ai
intereselor populare şi de stat“.
George Pâslaru va fi şi el condamnat,
pentru atitudine naţionalistă, antise-
mită, anticomunistă şi antisovietică,
la un an şi jumătate de închisoare, cu
interdicţia unor drepturi cetăţeneşti
şi ridicarea dreptului de a mai semna
articole de presă. Obligat să divorţe-
ze, pentru a-şi proteja familia,
George Pâslaru se va recăsători şi îşi
va dedica restul vieţii muzicii.
Autodidact desăvârşit, acesta se va
dovedi un compozitor de talent,
ceea ce îi va permite să fie primit în
Uniunea Compozitorilor din
România. A murit la 15 iulie 1961, la
Bucureşti, şi a fost înhumat la
Cimitirul „Sfânta Vineri”.
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EEXISTĂ oare ceva mai trist
decât un tânăr de 24 de ani
într-un cărucior cu rotile ?

Adrian a locuit 15 ani în
Minneso-ta, până când i-au murit
părinţii într-un accident de auto-
mobil. El a rămas singur prin cli-
nici de recuperare, apoi statul
american a fost de acord să-l în-
credinţeze bunicilor din România.
Vorbeşte cu greutate şi cântă nişte
cântece de jale cu un fel de chiui-
turi. E un tânăr zdravăn, cu ochii
negri ca ai unei păpuşi africane.
Un român autentic din SUA.
Ambasada îi trimite reviste şi
cărţi. Îşi dă examenele la universi-
tate prin corespondenţă. Se va în-
toarce acolo? Pentru bani. Noi ai
cui rămânem? Ai lui, „forever”.

E bine că cele mai cunoscute
cărţi ale omenirii sunt reeditate în
forme  prescurtate şi în desene
animate. A fost odată ca niciodată,
că, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. De
atunci, viaţa a devenit un joc în ca-

re fiecare dă ceva de care ceilalţi
au sau nu au nevoie. De cele mai
multe ori sfaturile şi vorbele de bi-
ne îţi intră în sânge şi distrug glo-
bulele albe, La o adică, nici cele
roşii nu mai sunt aşa multe, când
treci lama de ras peste vene. Dacă
nu te-ar opri strămoşii, ai face nu
ştiu ce prostie.

Mii de gânduri. Doar vreo
două-trei supravieţuiesc. Nimic
nu e imposibil din leagăn sau din
cărucior. 

După ce se înserează, stă
multă vreme afară.

– Mă uit la partea întunecată a
cerului.

Plânsetul unei bufniţe răsună
peste sat. Adrian încearcă să pună
totul într-o ramă neagră care să-l
separeu de trecut. Până la urmă,
lumina vine dintre frunze. E lu-
mea adevărată.

– Aerul lucrează pentru mine.
– Totul e să ai răbdare.
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O lume multicoloră umplea
sala de aşteptare a aeroportului.
Razele asfinţitului se luptau cu o
pâclă portocalie înainte de a cădea
pe vârful turnului de control.

Ţine-te tare!
Adrian este de nerecunoscut.

Obrajii lui au un roşu pătat cu un
fel de galben spre locul în care ar
trebui să se afle urechile. Viorica
strânge buchetul de frezii dintr-un
instinct în care mă trage şi pe mi-
ne. Băiatul zâmbeşte neomenesc
prin buzele croite din transplan-
turi. Îmi port privirea pe alte părţi
ale corpului şi mă întreb care sunt
proteze şi ce e adevărat şi viu în
trupul pe care altădată îl purtam
pe umeri, pe şaua calului, pe ghi-
donul bicicletei.

Umbra asta nu e bunicul? I’m
sorry. Nu e nimic de capul lui.
Poate părul, dar păcat că e atât de
alb, şi sprâncenele. Baba burtoasă
cred că e bunica. Zâmbeşte tot
timpul. O fi tâmpită? Nu trebuie
să mă iau după zâmbet.

– O.K. Eu sunt Adi, şuieră
băiatul.

– Noi suntem bunicii tăi. Maia
şi taiu. 

– All right, all right!
Înviorat de prelungirile trupu-

lui său, întrezărea în făpturile
îmbătrânite originea şi devenirea
sa. De aici încolo toate sunetele
vor merge spre cuvânt, dar cuvin-
tele se schimbaseră şi va trebui
regăsite.

Viorica cheamă timpul care îi
aduce zeci de imagini. În faţa aces-
tei apariţii copleşitoare simţi o
ciudă cum nu mai încercase din
anul pierderii singurului nostru
copil.

– Bieţii de noi!
– What?
Viorica: Slavă Domnului că…
Adrian: Ce mormăi?
Viorica: Vorbesc singură,

mamă.
Ce oboseală să creşti copii,

apoi nepoţi. Îi pare rău pentru
acest gând şi începe să-l acopere
cu altul. Caută prin viaţă ca printr-
un dulap cu vechituri. Sunt obo-
sită. Ce obosită sunt! Se uită spre
apus, dar soarele nu se mai lasă
privit. În ochii ei se oglindeşte un
astru stins. Ea ştie că suntem doi.
Rămânem doi. Umbrele noastre
sunt lipite în aceeaşi inimă, dese-
nând un monstru cu două capete
şi patru braţe.

– You, old man, vrei o ţigară?
– Nu fumez, dar nu ne deran-

jează fumul.
– Eşti emoţionat?
– Eu? Nu ştiu. S-ar putea.

Astăzi…
– Ai vrea să conduc eu?
– Doamne fereşte!
– Începem o viaţă nouă!

Şi, într-adevăr, am început.
Apă curentă. Încălzire centrală.
Calculator. Internet. Telefoane
mobile. Au dispărut încet-încet
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dezordinea şi stinghereala din
casă. Nu fără greutate, a dispărut
şi învălmăşeala din capul meu.
Locul îmi palce din nou şi mie; în-
cep să am melancolii.

Stăm zi şi noapte lângă el. Asta
gândim şi asta facem. Îl scot afară,
îl înfăşor într-o pătură. Pisica şi
câinele nu-l părăsesc o clipă. Visez
că merge singur, cum pe faţă îi
creşte o piele nouă şi fire de păr,
arătând ca bărbaţii.

Unii au impresia că singura
avere a omului sunt copiii. La 30
de ani, Viorica ar fi renunţat la ori-
ce, chiar şi la o parte din viaţă pen-
tru a avea un copil. Cu ce s-a ales
că la 32 de ani l-a adus pe lume pe
Ştefan, numai ea poate mărturisi.
Adevărul este că următorii 25 au
trecut cu toate nimicurile co-
pilăriei şi adolescenţei băiatului
care a devenit, la rândul lui, tată.
Eu plecam dimineaţa şi veneam
seara. Între noi a fost un perete în
spatele căruia Viorica vorbea, râ-
dea, plângea, dar astea nu se ve-
deau şi nu se auzeau. Se ştiau în
cer. Nici nu cred că are alte amin-
tiri, deşi într-un sfert de secol am
tăiat 30 de porci, am avut d mai
multe ori grindină şi de câteva ori
a fost secetă. Casa a avut nevoie
de mai multe reparaţii care au
înghiţit muncă şi bani, dar toate
astea pe ea au lăsat-o indiferentă.
Pe primul plan erau lecţiile lui Şte-
fan, oreionul, sinuzita, viitorul lui.

Dar nepotul?

Pentru el, Viorica s-a pensio-
nat înainte de vreme. Ca să aibă
timp să-i sterilizeze biberoanele,
să-i facă baie. Să-l ducă la
grădiniţă, să-l înveţe cântece şi po-
ezii. Obişnuită să vorbească încet,
ca să nu-i supere pe ceilalţi, nici
vocea nu i se mai aude bine. Parcă
sună slab şi îndepărtat. Eu? Ce să
spun? Alegeam orezul, râşneam
cafeaua, mulgeam caprele, şi
făceam multe alte lucruri. Am trăit
bine până când au plecat peste
ocean. Frumoşi, integri, în-
crezători.

– Nu ne e teamă! spuneau, cu
emfază, la plecare. 

Pentru ei zidurile se
prăbuşeau, îngerii cântau, viaţa se
schimba. Plutea în jurul nostru, la
Otopeni, o aromă de eter şi de
leuştean. Ceva amar şi ameţitor.
Razele străpungeau perdelele şi se
aşezau pe muchia geamantanelor.
Să creşti un copil, apoi un nepot
sunt lucruri pe care merită să le
faci. Dar cine nu face azi aşa ceva?

După 14 luni a apărut un zvon
limpede de viaţă, un ecou care ne-
a făcut dintr-odată să  credem că
vedem un film. Nici forţa
munţilor, nici tenacitatea apei nu
treziseră în sufletele noastre atâtea
sentimente. Adrian a făcut câţiva
paşi pe lângă zidul casei, ajutân-
du-se de mâini, dar mai mult de
cioturile din proteze. Dezorientat
ca un copil rătăcit. Ca un copac
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rupt de vânt. În vremea asta s-a
lăsat înserarea. O umbră vânătă
acoperea încet lumina. Pe cer
creşteau stele albe. Am nevoie de
mai multe clipe ca să le desluşesc.

Adrian stă acum în picioare,
cu palmele încleştate de barele
căruciorului. Pe frunte are şuviţe
de păr îmbibate cu sudoare. Uriaş
în avântul unei superbe renaşteri.
Mai erau şi alte lucruri pe care se
ferea să le recunoască. Învăţase să
vorbească cu păsările şi cu anima-
lele care veneau lângă el. Ele au
mutat paravanul din faţa minuni-
lor, l-au scăpat din strânsoarea
calculatorului şi a revistelor pen-
tru care devenise o pradă uşoară.
De aici încolo pot reînvia jocuri,
prietenii, călătorii, iubiri. Mai târ-
ziu va fi stăpân pe senzaţiile pro-
vocate de dans, de sărut, de aler-
gare, după cum va regăsi orori,
ciudăţenii, miracole. Îşi va
recăpăta controlul asupra luminii
şi universului.

– Cum e să stai în cărucior 30
de luni?

– Te face mai bărbat.
– Cum?
– Pot vorbi mai convingător

despre una şi despre alta.
– De exemplu?
– Despre Isus, despre rai, de-

spre iad.
– Şi acum?
– Pe moment, vreau să înţeleg

de ce nu mi-e somn.

Au mai trecut şase luni.
Adrian se poate ridica singur.
Merge binişor. Are mustăcioară.
După moartea soţiei, mie mi-a
crescut barba ca o dalie albă.
Omul înfloreşte la bătrâneţe, când
îi trebuie atâta curaj ca să
trăiască…

– Trăim ca să ne aducem amin-
te, spunea Viorica. 

– I’m sorry, i’m sorry…
Un vânticel de seară scărmăna

pomii şi se ivesc sfioase stelele.
Bezna vine încet din pădurile din
jur, de la miazănoapte de pe gor-
ganele cu tei de la miazăzi din ni-
fonele cu pini. Primii lilieci iau cu
asalt grădina. Toate par împăcate
şi la locul lor, iarba şi florile, aerul
de primăvară şi cărăbuşii cafenii.
Sufletele pământului se reped să
scormone văzduhul, să-l sfâşie
înaintea altora, şi lasă pe cer, până
când apare luna, nişte oase albe,
sprijinind primele constelaţii.

La sfârşitul lui august, călare
parcă pe o balustradă,  Adrian ga-
lopează spre trenul personal. Este
nespus de frumos. Nu contează
cum arăta mai înainte. Am uitat.
De ce se întoarce în Minnesota?
Acolo sunt patinoare, de-aia. Şi
bazine acoperite. Şi Nelly de pe
Internet.

Dar eu rămân al lui. Forever.
(Din volumul „14 POVESTIRI“)
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Timp de trei săptămâni am lipsit
din nou din oraş, dar odată reve-
nit am şi plecat grăbit spre cen-

tru, pentru a asculta ce se mai vor-
beşte pe acolo. L-a intrare m-am lovit
de un domn înalt, cu barbă, care ducea
strâns în mână două cărţi şi nişte ziare,
probabil din ziua aceea. Aşa cum mă
aşteptam, i-am găsit pe toţi trei în jurul
mesei cu trei picioare, acum uitându-se
unul la altul, până când Pantazescu
rupse tăcerea:

– Cine este dom'le ăsta, aşa conclu-
ziv şi plin de sfaturi?

– Ei, zise Papaşa, el este al 15.001-
lea specialist. Atunci când nu mai
găseau ăia niciunul dintre ăia 15.000, el
s-a oferit şi pe principiul că nu contează

ce ştie omul sau ce poate, numai tre-
buie să fie pus de noi, a fost uns pe un-
deva pe vreo funcţie importantă. Nu
ştiu ce a făcut pe acolo, dar de atunci
simte nevoia să îndrepte câte şi câte
sunt pe lumea asta.

– Păi cum, nu ai văzut, a vorbit şi a
plecat sigur că noi acum ne crucim în
urma lui de cât de deştept este.

– Ăsta este un caz mai fericit, ca să
zic aşa, continuă Papaşa, îl priveşte di-
rect şi personal dacă îşi mai revine sau
nu. Dacă nu o fi făcut mare brânză prin
funcţia aia, iar nu este de condamnat,
pentru că, de obicei, prin politică şi mi-
nistere fac cariere lungi oamenii me-
diocri, cei cu pregătirea profesională
precară sau care nu se pricep la nimic,
or' el a scris ceva poezie, şi este citit.
Dacă el crede că este singurul care face
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chestii d'astea, din nou: asta este nu-
mai problema lui!

– Ai dreptate, domnule, sunt pe
aici câţiva din ăştia care au făcut carie-
re lungi în administraţie sau diferite
funcţii, unde s-au mişcat printre oa-
meni cu adevărat talentaţi care au cre-
at şi lăsat ceva în urma lor, şi se cred şi
ei acum oameni de cultură veritabili,
creatori, deşi nu au scris în viaţa lor de-
cât procese verbale după tipic, astazi
scriu cărţi şi au o productivitate de in-
vidiat, pe care nici ei nu şi-o puteau
imagina în tinereţe. Scriu sau rescriu bi-
ografii romanţate sau dramatizate, a
şaptea monografie a oraşului...

– Dă-mi voie, zise Jurjak, asta cu a
nu ştiu câta monografie a oraşului e ca
şi cum m-aş duce eu la OSIM să spun că
am inventat halba de bere cu toarta pe
dreapta...

– ...sau a cincea carte despre nu
ştiu ce general, continuă Papaşa, care
fu întrerupt din nou de Jurjak.

– Şi asta e la fel cu faptul de a in-
venta băţul de chibrit cu catranul la
capătul celălalt, zise din nou acesta din
urmă, vrând poate să abată discuţia în
altă parte.

– ...şi, Jurjak lasă-mă să termin, cul-
mea, tot aceştia cunosc şi mecanismele
birocratice prin care ajung la banul pu-
blic şi semnează cărţile alea ca pe ce-
curi de bancă.

– Ha, ha! făcu Pantazescu, ştiu şi eu
despre din aceştia care fac boemă cu
ora, trec şi ei o oră două pe acolo pe
unde ştiu că se mai întâlnesc unii-alţii,
pentru a vedea ce se mai vorbeşte sau,

mai mult, pentru a fi văzuţi. Aşa, un fel
de „hai şi noi pe la boemă“ cum se du-
cea conu' Leonida pe la „rivuluţie“.

– Şi prin boema aia de care vor-
beaţi sunt mulţi care cred că tot ce le
trece prin cap trebuie adus neapărat la
cunoştinţa naţiunii, că dacă au scris câ-
teva rânduri şi careva, din politeţe, i-au
spus că sunt bune, s-au apucat să um-
ple lumea de coli scrise. S-o fi desfiinţat
ea cenzura, dar asta ar trebui să ducă
la mai multă prudenţă.

O doamnă care venise la casă cu
nişte cărţi cumpărate pentru ceva ne-
poţi, se amestecă pe neaşteptate în
vorbă:

– Aşa este, domnilor, uite cazul de
la noi din bloc, e un domn, domnu'
Melu, un om foarte de treabă era,
stătea de vorbă cu noi, ne spunea glu-
me frumoase, la o sămânţă, acolo. Nu
ştiu cum s-a făcut, că odată s-a dus pe
la ţară, unde părinţii lui au gospodărie,
şi acolo s-a înhăitat cu unul care cică e
ziarist, a scris pe la ziare, şi domnul
Melu a scris şi el o poezie, şi i-a arătat-
o, şi ăla a zis că e bună, şi de atunci l-am
pierdut pe domnul Melu, că acum scrie
tot timpul poezii din alea cu nepotul,
mânca-l-ar tata, şi se duce mereu la
scriitorii lui, ba am auzit că merge şi pe
undeva pe pământ rusesc. Doamne fe-
reşte, să nu se întâmple ceva cu dom-
nul Melu...

Văzând cum vorbeşte doamna, am
prins şi eu curaj şi m-am trezit vorbind:

– Domnilor, am zis, eu nu ştiu din
astea, asta este pentru a doua oară
când aud că la noi în oraş există scrii-
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tori, eu credeam că ei sunt numai pe
undeva pe la Bucureşti, şi trăiesc într-o
lume a lor, mai specială şi vreau să vă
povestesc ceva şi dumneavoastră, să
mă lămuriţi. 

Am zis totul dintr-un foc, şi m-am
oprit.

– Ia zi, dom'le, zise Papaşa, văd că
de la un timp stai pe aproape, pe aici.
Pantazescule, toarnă-i domnului un pa-
har de vin, iar tu ridică-te şi dă-i scau-
nul.

Am luat loc la masa cu trei picioa-
re, am băut paharul cu vin şi am zis:

– Eu sunt pensionat pe caz de
boală, şi un vecin mai bătrân ca mine,
care este student acolo, la o facultate,
la Casa de Cultură, avea examen într-o
zi şi m-a luat să mă lămurească, să mă
înscriu şi eu, că nu e greu deloc. El a in-
trat la examen, spunându-mi să aştept
până termină, urmând ca apoi să
meargă să vorbească pentru mine. În
aşteptarea lui, am mers să iau o cafea
la mesele alea cu umbrelă, înşirate de-a
lungul trotuarului. Era o dimineaţă fru-
moasă şi razele soarelui treceau razant
peste blocul de vis a vis şi încălzeau pe-
reţii Casei de Cultură împrăştiind în jur
o lumină caldă şi plăcută. Nimic mai
plăcut decât să stai la o masă lângă un
trotuar din centrul oraşului şi să pri-
veşti trecătorii, sorbind, în acelaşi
timp, din cafeaua aburindă. Era clar:
voi veni la examene aici şi voi sta pe te-
rasa asta la o bere în văzul oamenilor
ăstora care trec pe trotuar frumos
îmbrăcaţi, cu costum şi cravate, nu ca
la mine în cartier, în trening şi salopete.

La masa vecină, pe care era un braţ de
ziare, stăteau trei inşi care beau coniac,
citeau pe rând ziarele şi comentau din
când în când o ştire sau vreun articol.
Cel mai scund dintre ei avea o chelie
prelungită până spre centrul capului,
perciunii prelungi şi o barbă blondă cu
multe fire albe. Semăna cu un portret
pe care l-am văzut aici, într-un album,
şi pe care scria „Autoportret
Cezanne“. Cel mai înalt era subţirel şi
cu o figură asimetrică, iar celălalt avea
o barbă tunsă scurt şi neagră integral.
Cezanne ăla, care citea din
Evenimentul Zilei, zise la un moment
dat:

– Aţi citit careva „Confesiunile unui
negustor de cafea“? Uite, Dan C.-ul o
prezintă foarte favorabil aici.

– Eu am trecut prin ea, aşa... e vor-
ba de unul care a lucrat în comerţul cu
cafea înainte de '89 şi, printre altele,
aminteşte şi de oamenii de cultură,
scriitori, actori, artişti sau oameni poli-
tici, pe care îi servea cu cafea atunci
când nu se mai găsea, zise celălalt
bărbos.

– Măi, măi, măi, zise cel subţirel, nu
ajunge ca omul cu oarecare notorieta-
te, cu succes în carieră, să fie cu ochii
pe adversarul politic, pe concurentul
din domeniu, trebuie să fie atent cum
vorbeşte cu toţi cei care îi fac servicii,
ce ciubuc dai la frizer, la chelner şi nu
mai vorbesc la instalator, care intră şi
în casă. Nu se ştie niciodată care dintre
ei se apucă mai târziu să-i cotrobăie
prin viaţă şi-i face praf munca de până
atunci cu dezvăluiri incendiare despre
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cine ştie ce apucătură mai originală sau
tabiet navinovat.

Între timp, pe spaţiul dintre mese
şi Casa de Cultură, doi inşi înaintează
oblic spre intrarea unde, înainte, când
eram mic, era casa de bilete. Cel cu zia-
rele la subsuară era înalt şi slab, brunet
spre ţigănos, cocârjat, cu o siluetă adu-
când în linii generale cu a unui lăutar cu
vioara sub braţ, prins de bruma toam-
nei fără palton. Celălalt, mărunţel şi
gras, cu părul alb, căra o geantă cu
toarte, un fel de panou de vinilin.

– Uite-i, mă, şi pe Don Quijote şi cu
Sancho Panza, zise cel cu faţa asime-
trică. Unde vă duceţi mă? strigă el deo-
dată către ei.

Aceia nu răspund, grasul râde ca să
nu zică ceva iar brunetul arată cu mâna
spre intrare.

– Se duc la Papa literaţilor, zise cel
cu barbă neagră.

– Ăla grasu cine este? întrebă
Cezanne.

– E un poet de ultimă oră şi gene-
raţie veche, foarte prolific, pe care l-a
descoperit el prin gospodăriile de la el
de acolo, zise cel slăbuţ cu nasul în ziar.

– Dar el a mai scris ceva?
– Mai nimic, de multă vreme. Câtă

vreme mai turna spirtoase, mai pâlpâia
flăcăruia aia pe care o vedeau unii dea-
supra capului său, dar de când soţia i-a
tăiat băutura din meniu, s-a uscat şi
feştila spirtierei.

Vreo câteva minute, cei trei au
răsfoit ziarele în linişte şi au mai co-
mandat câte un coniac. Mă simţeam
din ce în ce mai bine, şi am mai coman-

dat şi eu o bere pentru a mai trage de
timp până iese vecinul de la examen. 

Deodată, Cezanne ridică ziarul sus
şi zise către ceilalţi:

– Măi, ţineţi ziarele sus să nu ne
vadă ăsta.

Cei doi se conformează şi întreabă
din spatele ziarelor:

– Cine mă?
– Marele biografist, acum vine şi

ne întreabă dacă i-am citit ultima carte
şi ne scoate de ignoranţi.

– Lasă că l-a prins pe Cănuţă, ia ui-
te ce prelucrează la el, zise cel cu barba
neagră.

Mă uit spre trotuar şi văd un bătrâ-
nel roşcat, plinuţ spre gras, care vor-
bea într-una obligând să-l asculte pe
unul puţin mai înalt ca el, cu chelia aco-
perită de nişte fire de păr trase de la o
ureche la alta, cu ochii oblici si botul
gros ca acela al unui chip văzut prin vi-
zor.

Chelul părea agasat şi se uita peste
capul celuilalt sugerând că se grăbeşte,
dar roşcatul îl ţinea de nasturele de la
sacou şi vorbea mereu. Căutând o
scăpare, chelul se uită în stânga, îi vede
pe cei trei şi-i salută.

– Ce faceţi măi? Vă salut!
Diversiunea i-a reuşit. Pisălogul se

uită în direcţia lor şi chelul profită şi
scapă. Biografistul, cum îi ziceau ei, vi-
ne la masa lor şi îi ia din scurt:

– Staţi şi vă îndopaţi cu coniac şi cu
ştiri stupide din ziare, în loc să citiţi o
carte bună, cea mai bună care s-a scris
vreodată despre...

...Tocmai atunci un autobuz plecă
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din staţia lui 7, cu pârâituri şi rateuri,
iar eu nu mai pot auzi.

– Mie îmi ajung cele trei volume de
memorii ale lui, zice Cezanne.

– Alea nu-s nimic, domnule, zise
roşcatul. Ce ştia el atunci? Uite colea,
am documente noi, o factură de che-
restea de când a făcut vila şi un interviu
cu un strănepot al celui care îi potco-
vea caii, spune el, şi le flutură prin faţă
o carte groasă scoasă din sacoşă. E ce-
va colosal, am referinţe critice de la cei
mai mari istorici, aşa ceva nu s-a mai
scris. Hai, scoateţi banii, nu mai pier-
deţi timpul.

– Auziţi, zice Cezanne, dăm noi un
coniac şi staţi aici şi ne citiţi documen-
tele alea noi.

– Nu, că mă grăbesc, am vorbit cu
un administrator de bloc şi face o
şedinţă de asociaţie iar la urmă fac eu o
prezentare de carte. Am plecat, mai
gândiţi-vă până mă întorc.

– Succes, succes, îi strigară cei trei.
După ce acela se îndepărtează, cel

cu barba neagră se ridică, îşi dă paharul
peste cap şi zice:

– Haideţi mă, goliţi-vă paharele şi
să mergem, că acum se întoarce şi ne
spune că a avut un succes colosal şi in-
ternaţional din moment ce o babă din
bloc avea o fată în Spania şi unul acum
venise din Italia.

Eu, văzându-i că pleacă şi bucuros
că am văzut şi eu scriitori în viaţă, îi în-
treb:

– Ce carte a scris domnul acela?
– Dacă sunteţi curios, mai rămâ-

neţi pe aici, că acum se întoarce şi vă

spune tot... haideţi mă, îi grăbi el pe cei
doi.

– Mai staţi mă numai un minut, că
uite, ne întâlnim cu veriga lipsă!

Ceilalţi se uită de jur împrejur, iar
unul dintre ei zice:

– Cine mă? Istoricul, romancierul
obsesiv? că amândoi vin încoace... Şi de
ce îi zici aşa?

– Păi nu vezi că nu este nici om, nici
maimuţă?

– De plecat plecăm, zise Cezanne,
dar unde mergem, că e devreme.

– Undeva pe la margine, la fum
gros şi umbră deasă, să nu ne mai
găsească nimeni, zise cel mai înalt.

Mi-am băut berea şi am plecat în
întâmpinarea prietenului care ieşea de
la examen. Acum, v-aş ruga frumos,
puteţi să-mi spuneţi şi mie cine erau
aceia, să ştiu şi eu cu cine am avut
onoarea?

– Pe cei trei ai să-i vezi pe aici, dacă
mai vii, că ei mai şi citesc, faţă de alţii
care numai scriu.

– Dar vreau să ştiu cum îi cheamă.
– Nu-ţi spunem, că mâine, poimâi-

ne, te apuci să scrii memorii şi te pier-
dem înainte de a apuca să dai ceva de
băut pe aici.

Discuţiile au continuat pe aceeaşi
temă, dar eu nu mai auzeam nimic.
Eram bucuros că oamenii aceia m-au
ascultat fără să mă întrerupă şi am ple-
cat acasă hotărât să mă folosesc de
ocazie şi să mă apropii mai mult de ei.
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A DOUA ŞANSĂ 

Paşii pe care îi auzi fără să vezi 
pe nimeni,

Au rămas suspendaţi în timp.

Te aşteaptă să-i faci.
Să te ducă unde trebuia, 
Unde nu ai ajuns
Sau unde ai ratat.
Fiindcă i-ai lăsat
Ca fantomele, 
Într-un viitor fără cuvinte
Şi fără gânduri,
În care s-a-ncuibat
Tăcerea...

AMINTIRI 
Se-ntorc, cum păsările primăvara, 
Fără să-si facă cuibul în acelaşi loc, 
Mânate de inexplicabil se întorc, 
Neştiind cine le-a ocupat cămara... 

Se-ntorc, tablouri fără semnătură...

ZI DE TOAMNĂ 
Durerea crengilor care
Trosnesc sub indiferenţa paşilor... 
Soarele de toamnă
Răsare de după o frunză,
După colţul de unde apar copiii
Când se duc la şcoală 
Şi miroase a vinete coapte... 

Ochii tăi răsar în ochii mei... 
De mâine
Or să vină zăpezile…

NU-L ÎNTREABĂ NIMENI 
in memoriam Ioan Florea 

Nu-l întreabă nimeni la timp
Dacă l-a durut, a urlat,
A râs, s-a împlinit.
Sunt curioşi: „Ce-o fi în mintea lui?“

De sufletul poetului 
Nu se interesează nimeni,
Uneori nici el.
Îl dăruieşte celorlalţi.

IADUL 
Iubim florile 
În vază, iar pe pământ 
Le strivim
Cu piciorul... 
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Există printre scriitori unii tru-
ditori care se sacrifică întru
glorie, precum marii lor îna-

intaşi, pentru a scoate la lumină din
arhive, biblioteci, colecţii etc., docu-
mente rare şi cu valoare excepţională
referitoare la viaţa şi opera unor per-
sonalităţi cu un destin tragic în isto-
ria noastră.  Au ales această muncă
titanică spre a reda publicului cititor
lucruri inedite, fapte şi întâmplări
care le-au marcat destinul şi de a
restabili, cu ce preţuri?, adevărul. Un
asemenea scriitor este prof. univ. dr.
Nicolae Georgescu. Bogata sa activi-
tate publicistică este marcată de pes-
te 14 titluri care se înscriu în această
generoasă temă, din care 8 (dacă am
calculat bine) sunt dedicate lui
Mihai Eminescu şi cunosc faptul că
nu se va opri aici. Este una dintre ce-
le mai autorizate personalităţi con-
temporane în studiul vieţii şi morţii
lui Eminescu. Clubul eminoscologi-

lor are un nou lider de necontestat.
Şi vom vedea de ce. Am primit de la
domnia sa, cu autograf, volumul
„Cartea trecerii – Boala şi moartea lui
Eminescu”, apărut la Editura Piatra
Seacă din Oradea, în anul 2009.

Din versiunile oficiale se cu-
noaşte că Eminescu s-a îm-
bolnăvit în anul 1883, de si-

filis, fiind tratat în mai multe clinici
şi sanatorii iar şase ani mai târziu, pe
15 iunie 1889, s-a stins din viaţă da-
torită acestei boli. Cercetări şi cer-
cetători, mai vechi şi mai noi, nu s-au
împăcat cu această versiune şi, por-
nind de la anumite date, au scormo-
nit cu râvnă descoperind documen-
te, mărturii, rapoarte medicale care
au răsturnat versiunea oficială.
Odată „adevărul” zdruncinat, după
teoria bulgărelui de zăpadă, au înce-
put să prindă curaj cercetătorii, de-
pozitarii şi publicaţiile, scoţând la
iveală adevărul care este numai unul.

Stan BREBENEL

CCAARRTTEEAA  TTRREECCEERRIIII

Boala şi moartea lui EMINESCU



Se pare că teoria conspiraţiei, în
bună tradiţie românească, de data
aceasta a funcţionat din plin şi poate
chiar mai funcţionează în cazul lui
pentru că mai sunt cercuri care opun
rezistenţă la aflarea unicului adevăr.

Ideea că Eminescu a fost asasinat
a fost (re)lansată imediat după
1989. Se crede, din ce în ce mai

mult, că nu a fost asasinat omul sau
poetul Mihai Eminescu ci gazetarul
Eminescu pentru editorialele sale
din ziarul Timpul, pentru cei şapte
ani de muncă neîntrerupă. Ziariştii
incomozi, pentru mai marii zilei, nu
au fost nicicând plăcuţi mai ales
atunci când dezvăluiau matrapazlâ-
curile lor. În aceste condiţii cel mai
mare ar fi dat ordinul: „Ia potoliţi-l
pe Eminescu!”. Şi l-au potolit. Sub
pretextul medical de epuizare fizică
şi psihică poetul a fost internat în
mai multe stabilimente şi „tratat” (a
se citi otrăvit) cu mercur, cu doze
din ce în ce mai mari, fiind supus
unui „tratament” pentru vindecarea
unor boli care erau reale. În ziua fati-
dică, de 15 iunie 1889, aflându-se in-
ternat la clinica doctorului Şuţu din
Bucureşti a fost lovit în cap cu o
cărămidă de un pacient, fost director
de liceu în Craiova, iar după jumăta-
te de oră de la lovitură s-a constatat
decesul. Faptul este relatat de un
martor ocular, Dumitru Comănescu,

fost coafor al Regelui, devenit frizer
şi prieten al poetului,care se afla în
vizită la Eminescu. Iată cum rela-
tează acest om întâmplarea: „Pe la
vreo 4, cum era cald în cameră,
Eminescu zice uitându-se lung la mi-
ne: «Ia ascultă, Dumitrache, hai prin
grădină, să ne plimbăm şi să te învăţ
să cânţi Deşteaptă-te, Româ-
ne!»(...) Cum mergeam amândoi,
unul lângă altul, vine odată pe la spa-
te un alt bolnav d’acolo, unu’ furios
care-a fost director sau profesor de li-
ceu la Craiova şi, pe la spate, îi dă lui
Eminescu în cap cu o cărămidă pe ca-
re o avea în mână. Eminescu, lovit
după ureche, a căzut jos cu osul capu-
lui sfărmat şi cu sângele şiruindu-i pe
haine, spunându-mi: «Dumitrache,
adu repede doctorul că mă
prăpădesc... Asta m-a omorât!» L-
am luat repede în braţe şi l-am dus în
odaia lui, unde l-am întins pe cana-
pea. I-am potrivit capul pe pernă, şi
când am tras mâna, îmi era plină de
sânge. Au venit doctorii, cu Şuţu în
cap, şi ne-au spus să tăcem, să nu s-
audă vorbă afară, că nu e nimic... Dar
după o jumătate de oră, bietul
Eminescu murise!”

Cu acestă destăinuire se deschi-
de cartea, destăinuire ce a fost făcută
publică în ziarul „Universul”, la 28
iunie 1926. De ce atât de târziu? De
ce biografi celebri ai poetului –
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George Călinescu, George
Munteanu, D. Murăraşu, Petru
Vintilă etc. – nu fac nici o referire la
această mărturisire?

Prin hăţişul de informaţii, une-
le contradictorii şi antagoni-
ce, Nicolae  Georgescu înain-

tează încet dar sigur, înlăturând spi-
nii dezinformării. Cu argumente ire-
futabile combate afirmaţiile din une-
le mărturii, scrisori, buletine medi-
cale, memorii, studii critice sau de is-
torie literară cu documente de ace-
eaşi natură sau oficiale. Este o
muncă de Sisif iar rezultatul ei îi este
pus spre analiză cititorului devotat şi
cercetătorului avizat. A reuşit
Nicolae Georgescu să dea un
răspuns tranşant şi fără echivoc?
Clar este un lucru: Eminescu a murit
cu capul zdrobit, ucis de un alienat,
pacient ca şi el în acel stabiliment.
Ce căuta Eminescu internat printre
nebuni când rezultă că el era şi se
comporta normal şi scria perma-
nent? Probabil făcea parte din scena-
riu. Faptul că scria este dovedit şi de
găsirea în halatul său, conform docu-
mentelor, a două poezii care nu
atestă nebunia: „Viaţa” şi „Stelele’n
cer”. Cert mai este un lucru iar
Nicolae Georgescu îl afirmă: „Ca în
atâtea alte cazuri, discutate sau nu în
cuprinsul acestei cărţi, adevărul spe-
rie, biografii, editorii, comentatorii

intră în panică şi încearcă să se agaţe
de «tradiţie». Este însă o tradiţie
nouă – care a întrerupt tradiţia cea
adevărată. Pe scurt: Nicolae Iorga şi
generaţia sa ştiau şi scriau aşa cum ve-
dem, mai sus am aflat că şi alţi inte-
lectuali, între care Mircea Eliade,
Rosa del Conte ori Al. Gregorian, vor
rămâne cu convingerea că Eminescu a
fost ucis de piatra din 15 iunie...”.

Mai sunt unele întrebări pe
care Nicolae Georgescu
parcă numai le sugerează

şi ale căror răspunsuri vor fi dezvol-
tate, cu certitudine, în viitoarele
cărţi. Nu a fost foarte bine definit ro-
lul, cred eu esenţial, în faza finală a
vieţii şi morţii lui Eminescu, a lui
Titu Maiorescu. Din corenspon-
denţa cu sora poetului Henrietta ar
părea că Titu Maiorescu ar fi intere-
sat de anumite lucruri, prin în-
trebările directe pe care i le adre-
sează, ca un veritabil organ al servi-
ciilor speciale. Meandrele rămase tot
mai puţine ale trecerii în nemurie ale
poetului naţional sperăm să fie des-
cifrate şi redate posterităţii cel puţin
la nivelul măreţei opere a creatorului
Luceafărului. De la această înălţime,
în sus, este idealul, în jos, suntem noi
epigonii. Să ne ridicăm măcar la
acest statut în pofida detractorilor.
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Undeva, în laboratoarele geopolitice ale FEDERAŢIEI RUSE, se prefigu-
rează planuri şi acţiuni cu bătaie lungă. Nu este de loc mai puţin important
de aflat ce ni se pregăteşte din partea singurelor puteri suverane ale con-

temporaneităţii: SUA, CHINA şi RUSIA, Uniunea Europea-nă. Ele işi proiectează
interesele pe plan global, fac previziuni în conformitate cu interesele lor în plan re-
gional şi global şi, mai mult decât atât, le înfăptuiesc pentru că au resursele, forţele
şi mijloacele capabile să le traducă în viaţă. Mai putin UE care se află in curs de
construcţie a pilonului de securitate şi apărare. Noi ce avem? Doar că suntem par-
te a unor părţi?  Mă tem ca nu avem un plan naţional, că în strategiile statalui nos-
tru, ori in cele ale unor instituţii naţionale de bază nu există măcar o schiţă, un mic
proiect. O fi secret, sau inexistent? M-aş bucura să fiu contrazis. Mă tem că ni s-au
dat alte priorităţi care ţin de supravieţuirea naţiuni, de grija zilei de mâine, ca să nu
avem timp să gândim cu perspectivă, precum Cantemir care croia planuri printre
cuţite şi pahare, cum zicea poetul. Firesc ar fi fost ca după evenimentele din 1989
să avem REÎNTREGIREA. Altfel, la ce bun atâtea sacrificii timp de 20 de ani?

Academia DacoRomână este interesată de astfel de previziuni, pentru ca ob-
iectivul fundamental al său, raţiunea de a fi, îl constituie eternizarea valorilor tem-
porale dacoromâneşti de pretutindeni,  iar cel strategic, imediat, priveste pregăti-
rea spirituală a reîntregirii naţiunii dacoromâne în graniţele sale fireşti,
desăvârşirea revoluţiei de unitate naţională. Aşadar, cum văd cele patru capitale
suverane DACOROMÂNIA, ca rezultat al refacerii proiectului dacic ancestral, vi-
sul de zece milenii al înaintaşilor noştri şi al generaţiilor noastre? Un exemplu îl
oferă un cercetător prin care vorbeşte Moscova. Şi este de mare actualitate acum:
România şi Republica Moldova – integrare sub ce semn? SUA sunt parte a procesu-
lui? Cum vede Beijingul problema desavârşirii revoluţiei de unitate statală şi naţio-
nală a dacoromânităţii? Patrulaterul suveranilor existent acum în lumea marilor
puteri incepe să facă pe dacoromân mai conştient de interesul naţional şi de re-
sursele capabile pentru îndeplinirea lui. Dreptul se impune, nu se cerşeşte!

La nivelul global sunt, în fapt, patru mari puteri care acţionează sau tind să
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acţioneze global, iar de acestea trebuie să ţinem seamă în indeplinirea idealurilor
de unitate naţională, mai ales că noi, cum spuneau cronicarii cei inţelepţi avem
ţara aşezată cam in calea tuturor răutăţilor. Iată, două imperii în relativă cădere:
SUA şi Federaţia Rusă, şi alte două imperii în relativă urcare: Uniunea Europeană
şi China. Se pare că nu e limpede gruparea lor. De la distanţă parcă cele două în
cadere, dar şi cele două în urcare şi au dat mâinile două câte două. Nu este exclus
ca în finală să ajungă Uniunea Europeană drept  liderul global, doar şi România es-
te europeană... Dar până atunci, UE impreună cu China vor avea mult de luptat…

De regula, Fundaţia STRATFOR proiectează interesele SUA la nivel global,
iar interviul recent al dlui George Friedmann privind România este sincer şi sem-
nificativ. Presa noastră a făcut cunoscut punctul de vedere al americanilor privind
România, mai mult sau mai puţin subtil. Pe scurt, suntem la mijloc şi vom rămâne
singuri, sfâşiaţi, in momente de criză. Ca de fiecare dată occidentul ne lasă baltă:
DESCURCAŢI-VĂ! Să ne descurcăm cu răsăritul? UE este tot occident şi suntem
parte. Şi chiar corp comun in NATO şi UE suntem şi noi, dar mai de mâna a do-
ua, ca incepători. Cu Rusia care a muşcat din teritoriile noastre ori de căte ori a
vrut să se invecineze cu noi şi unde tezaurul s-a făcut pierdut? Cu China care e de-
parte, departe, dar vine repede din urmă? Oare cât i-ar trebui Chinei să ajuncă cu
blindatele la Nistru?? Ea ar fi nevoită să treacă per pedes apostolorum cu infanteria
şi pe la cotul Donului, dar din direcţie inversă.... Cu China nu am avut dispute te-
ritoriale, probabil nici o dispută de când cele doua naţiuni matcă, una a Asiei şi al-
ta a Europei există simultan. Ea ne-a ajutat mereu şi ne mai poate ajuta. De ce şi
până când? Iată, de exemplu, pentru a ieşi România din criză, cu un imprumut de
100 de miliarde de euro de la China, cu un termen de graţie negociabil... China ar
face din România o ţară suverană sau aproape suverană, cu un imprumut cu care
ne-am reveni din crizele induse de cine ştie cine că am fost pedepsiţi fără vină. Şi
Beijingul ştie cine ne-a pedepsit. In geopolitică nu există decât interese, nu senti-
mente, numai calcule reci pentru că totul depinde de raportul de forţe dintre inte-
rese. Se pare ca de milenii, dacă au existat centre de putere la graniţa
DacoRomâniei iar noi ne am aliat cu unul, celelalte s-au aliat intre ele si ne-au cre-
at probleme. Singura dată cand a fost bine pentru noi a fost cand se certau ele in-
tre ele si pe noi ne lasau in pace. Dacă se inţelegeau, o făceau şi pe seama noastră,
sau numai pe seama noastră adică muscau din teritoriul vechii Dacii care se intin-
dea, la vremea ei, de la izvoarele Dunării la Marea Baltica, Marea Adriatica, Marea
Egeea si Mediterana, la Persia si Munţii Urali. Apoi vatra a devenit tot mai mică şi
mai mică, până când, la orizontul lui decembrie 1989 ar mai fi rămas doar o mică
Valahie in Subcarpaţii de sud de la Olt la Buzău, după unele planuri secrete...

Şi atunci China ne-a ajutat, ca şi in 1968... Poate că ne salvam identitatea şi se-
curitatea naţională în afara cercului vecinilor din apropiere... Cineva care poate în-
cercui cercurile care ne încercuiesc să devenim tot mai mici şi mai umili...

Interesant punctul de vedere al lui Dughin expus cu mai mult timp în urmă,
suficient timp pentru proiectarea unor interese ruseşti pe termen lung. Numai
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dacă nu cumva timpul a fost depăşit cu succes. Recentele contre ruseşti faţă de
NATO şi UE, OSCE sunt relevante pentru faptul că Rusia joacă tare, adică tare bi-
ne pentru ea. Iar alegerile recente din Moldova sunt semnificative asupra luptei ce-
lor patru mari puteri, jocul lor suprapunându-se peste interesele noastre naţiona-
le, unele în sens negativ, altele în sens pozitiv.

Dughin afirmă că România şi Moldova reprezintă două părţi ale unei regiuni ge-
opolitice unice, populată de un etnos ortodox unitar – urmaşii dacilor care vorbesc o
limbă din grupa romanică şi care au acumulat într-o mare măsură, elementele cultu-
rale, lingvistice şi rasiale din anturajul slav. (Aici, el nu cunoştea atunci disputele
noastre privind faptul că ipoteza dacică este mai aproape de adevărul istoric din ca-
re rezultă că la o reperiodizare a istoriei DacoRomâniei, ţara şi limba ei sunt ur-
maşe ale identitaţii atlanto-pelasgo-ramano-traco-daco-valahilor, iar termenul de
dacoromân care reuneşte într-uncuvânt zece milenii de istorie veche, arată, pe
scurt, că între limba dacilor şi limba românilor nu exista nici o deosebire; latina
însăşi este o derivată şi componentă a limbii dacoromâne. Cât despre marea
măsură a acumulării, să fie oare un pretext? Nu mai spun că despre sclavi, pardon,
slavi s-a vorbit de vreo mie de ani, despre strămoşii noştri de vreo zece mii).
Interesantă ni se par afirmaţiile sale că „din punctul de vedere al geopoliticii, inte-
grarea României şi a Republicii Moldova este iminentă, dar Moscova trebuie să se
străduiască să înfăptuiască această unificare în interesele sale, pentru a include acest
spaţiu în zona unde deţine controlul strategic nemijlocit. Cultura României repre-
zintă în ansamblu modelul tipic ortodox care uneşte direct aceste pământuri cu
Eurasia. Singurul obstacol pentru a integra definitiv aceste pământuri în Rusia îl con-
stituie factorul lingvistic şi apropierea geopolitică de regiunile catolice. Pe lângă toate
acestea în vestul României, în Banat, este semnificativ procentul ungurilor-catolici şi
al românilor-uniaţi. Prin România, Republica Moldova şi Ucraina Centrală trece o
fâşie neîntreruptă, populată de popoare ortodoxe, care uneşte pământurile Rusiei cu
Serbia, avanpostul Eurasiei în Balcani. Este în interesul Eurasiei, ca acest ţinut să se
transforme într-o regiune strategică şi culturală unitară - de fapt într-o singură ţară.
Aceasta înseamnă ca tocmai Moscova să fie iniţiatoarea integrării moldo-române;
pusă de la bun început sub semnul ortodox şi eurasiatic. Totodată, este important ca
enclava ortodoxă românească, din răsărit, şi din apus, să unească popoarele ortodo-
xe slave - ucrainenii şi sârbii -, asigurând în felul acesta continuitatea integrării teri-
toriale, bazată nu atât pe particularităţile etnice, cât pe cele confesionale şi pe înrudi-
rea culturală. Totodată, un asemenea “bloc ortodox”, de la Nistru până în
Muntenegru, în centrul căruia trebuie să se afle România unificată, trebuie să se for-
meze în colaborare cu Berlinul, căruia i se oferă partea cea mai de vest a Europei
Centrale, din Prusia, prin Cehia şi Slovacia, spre Ungaria şi Austria, apoi spre
Croaţia, până la Marea Adriatică. Dacă adăugăm la toate acestea extremitatea de
răsărit a Poloniei şi a Prusiei răsăritene, care mai spre nord îi revine Germaniei,
atunci continuarea firească a Rusiei spre vest, în regiunea balcanică, va fi logică şi ac-
ceptabilă, nu va încălca echilibrul geopolitice ale Europei Centrale care, din punct de
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vedere geopolitic, aparţine sferei de influenţă a Germaniei.” Nu comentez. Las pe
măria sa, cititorul, să judece!

Şi pentru a judeca în cunoştinţă de cauză adăugăm un document elaborat de
Academia DacoRomână şi publicat din decembrie anul trecut, intitulat MANI-
FEST 2010. Iată conţinutul:

„Fundaţia Academia DacoRomână prin statutul său legal este o societate liberă
constituită pentru studii şi cercetări în domeniul dacoromânisticii – ca ştiinţa despre
conştiinţa şi acţiunile şi inacţiunile naţiunii dacoromâne de la origini până în viitorii
posibili –, pentru promovarea şi eternizarea valorilor temporale şi comterriste daco-
româneşti în ţară şi în lume. Ea are ca obiectiv strategic pregătirea spirituală a re-
naşterii pentru reîntregirea naţiunii dacoromâne de pretutindeni în contextul valori-
lor temporale, europene şi universale. A.D.R. contribuie, independent de stat, la
întărirea legăturilor dacoromânilor din ţară cu dacoromânii din afara frontierelor
ţării şi acţionează pretutindeni pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea iden-
tităţii dacoromâneşti sub aspect etnic, cultural, lingvistic şi religios, cu respectarea le-
gislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt ei în momentul de faţă. În anul 2012 se împli-
nesc 200 de ani de la răpirea teritoriilor răsăritene ale dacoromânităţii prin viclenie
şi împotriva voinţei naţiunii noastre.

În actuala conjunctură internaţională, România şi Moldova au şanse istorice de
a realiza reîntregirea istorică în Uniunea Europeană prin mobilizarea forţelor ei
sănătoase, astfel încât data de mai sus să nu fie comemorativă, ci un prilej de
sărbătoare naţională. Acum, ca niciodată, idealul Reîntregirii este aproape. Stă în pu-
terea generaţiilor noastre împlinirea acestui ideal.

Membrii A.D.R., ca urmare a cercetărilor proprii prezentate la sesiunile de co-
municări de aproape doua decenii, susţin că organizaţiile sociale din România şi
Moldova pot contura şi pune în aplicare strategii paşnice, active, susţinute pentru a se
implini visul naţional până în anul 2012. Unirea se construieşte în inimi, cuget şi
simţire românească, nu vine singură. În conjuncturi potrivnice ea cere sacrificii, nu
singulare, ci în proporţii de masă. Prima premiză o constituie faptul că, anterior,
naţiunea noastră a fost unificată de Burebista ca urmare a unificării spirituale
înfăptuite de Zamolse, apoi, de Regalian. Cei care au înfăptuit fie şi pentru puţină vre-
me Unirea, precum Mihai Viteazul, au dat exemplu pentru refacerea Daciei mici sub
Alexandru Ioan Cuza şi au făurit România Mare interbelică. A doua premiză o con-
stituie forţa spirituală a naţiunii, care năzuieşte la unire ca la idealul de veacuri ca
stare de normalitate. Mareşalul Ion Antonescu a refăcut cu demnitate graniţele la
Răsărit, cu jertfe uriaşe, dar a făcut-o în conjunctura tragică reprezentată de Al
Doilea Război Mondial. A treia premiză porneşte de la realitatea istorică recunoscută
de toţi, că românii încă se mai învecinează cu românii. Contextul politic în care
Moldova intră în concertul valorilor europene şi că inclusiv Serbia a solicitat adera-
rea la Uniunea Europeană constituie o perspectivă excepţională pentru unitatea da-
coromânităţii.

Reîntregirea trebuie să fie cerută de către românii din afara graniţelor Vatrei
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României de azi. Iniţiativa trebuie să pornească de la cei pe care vremurile i-au situat
în afara graniţelor politice actuale împotriva voinţei lor, a naţiunii şi a statului.
Acţiunile Reîntregirii trebuie duse de organismele societăţii, care se raportează la
naţiune şi nu la stat ca entitate politică. România ca stat, la fel ca şi statele vecine, are
alte probleme, mai grave sau mai puţin grave de soluţionat în vreme de criză.
Revoluţia pentru desăvârşirea unităţii naţionale este singura revoluţie pe care naţiu-
nea română o doreşte cu adevărat şi la începutul acestui mileniu. Cine crede că uniri-
le se întâmplă singure greşeşte. Cu orice clipă pierdută naţiunea se risipeşte, e
dezrădăcinată şi înstrăinată. Suntem o naţiune neunită, poate singura naţiune euro-
peană, în afara naţiunii irlandeze, care nu şi-a implinit unitatea naţională.

După intrarea în vigoare de la 1 Decembrie 2009 a Tratatului constituţional de
la Lisabona, se impun noi modificări ale Constituţiei României. După modelul
Germaniei trebuie să introducem acel articol constituţional care a permis şi a folosit
unificării naţiunii germane. Avem doi ani la îndemână recunoscând că e nevoie de o
pregătire serioasă, care să includă şi sacrificii naţionale şi că Renaşterea națională a
început la Chişinău.

Noi credem că este datoria Moldovei să vină acasă împreună cu nordul
Bucovinei, sudul Basarabiei şi a Tinutului Herţei. 

Strategiile pot corespunde unor scenarii care pot fi imaginate ca viitori posibili
pentru a fi pregătiţi cu noi căi, metode şi procedee adecvate scopului reîntregirii. Este
de dorit să obţinem reîntregirea fără să tragem un cartuş, fără să curgă sânge româ-
nesc şi nici chiar străin. Trebuie să avem răbdare, să consolidăm forţa spirituală, tre-
zirea sentimentului naţional, cunoaşterea limbii, a istoriei, culturii şi civilizaţiei da-
coromâneşti de la origini până în prezent. Trebuie să realizăm un spaţiu economic co-
mun, să ajutăm multilateral românii de peste Prut, să ajutăm la constituirea unui
spaţiu juridic, ştiinţific, cultural, spiritual-creştin comun, să asigurăm libera circulaţie
a capitalului, forţei de muncă, a ideilor şi presei de orice fel. Odată înfăptuite cele de
mai sus, graniţele politice intraromâneşti nu mai sunt necesare, ele devenind, practic,
spaţiu intern european.

Fundaţia Academia DacoRomână TDC susţine Renaşterea dacoromânească în
Uniunea Europeană. În programul său este prevăzută renaşterea moral-politică a
naţiunii prin componentele sale, în principal bazate pe reîntregirea paşnică şi demo-
cratică a naţiunii, concomitent cu refacerea identităţii naţionale, a simbolurilor, a
imaginii publice a personalităţilor de seamă care au făurit istoria, cultura şi civili-
zaţia noastră şi care constituie modele pentru generaţiile prezente şi viitoare.
Moldova devine pe zi ce trece mai aproape de independenţa reală, de valorile comu-
ne ale României şi Europei Unite. Trebuie să ascultăm mai mult România
Răsăriteană, românii de la sud de Dunăre, dacoromânii de pretutindeni.

O cale în forţă nu este agreată în contextul internaţional actual. Calea paşnică
este cea mai potrivită, pentru ea trebuie să avem răbdare, altfel mii, sute de mii, poa-
te milioane de români ar pieri sau ar fi mutilaţi pentru totdeauna, ar fi un sacrificiu
nepermis de mare. Comerţul peste Prut ar putea constitui o cale paşnică excelentă. 
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Aici, în vatra strămoşească românii au cele mai mari misiuni de îndeplinit.
Trebuie să ţinem România democratică în plină dezvoltare, să constituim modelul eu-
ropean pentru Moldova. Noi trebuie sa fim mai atractivi decât Rusia. Să nu le fie
ruşine de ei că sunt români la fel ca noi.

Avea dreptate Eminescu când spunea „acel care e cu totul înlăturat de la condu-
cerea acestei ţări şi suplantat prin această plebe este poporul românesc însuşi,
adevăratul popor românesc de rasă, gens Quiritium. La noi cestiunea socială e o ces-
tiune de parazitism“.

Eliminarea corupţiei de stat trebuie înfăptuită şi în numele reîntregirii. Nu sun-
tem singura naţiune în situaţie dramatică. Iată, de fapt, drama naţiunii ruse este că
nu îşi cunoaşte hotarele etnice, pentru că nu a avut graniţe etnice. Unde era graniţa
imperiului, acolo era graniţa Rusiei. Iată drama Ungariei, care credea că îşi va refa-
ce graniţele pe seama şi cu sprijinul Rusiei; Bulgaria şi Serbia au probleme de identi-
tate foarte delicate. Ucraina are un rol foarte important, dar încă mai constituie o di-
ficultate pentru reîntregirea României, iar perioada electorală şi postelectorală este
problematică.

Uniunea Europeană vede problema naţională la statele nou aderate cu totul
aparte. Ea, rezolvându-şi de mult această problemă, nici nu se mai gândeşte la pro-
blemele altora. Maastricht-ul operează cu majorităţi, dar înlocuieşte comunismul cu
ideea comunitară. Un comunism întors, şi merge înainte, până la sinucidere. U.E. în-
locuieşte ideea naţională cu ideea minorităţilor, pulverizand naţiunea. A.D.R. consi-
deră că adevărata Europă viitoare este o Europă a Naţiunilor. De fapt, nucleul eu-
ropean franco-german nu are de gând să-şi dizolve naţiunile, ci să le potenţeze valo-
rile comune. Din acest cosmopolitism european răzbat, totuşi, unele idei antinaţiona-
le, pro-minoritare, în favoarea unor centre oculte. Trebuie sfărâmat „Zidul
Berlinului“ transferat acum pe Prut, în interiorul României. 

Avem nevoie de idei, de gândire, acţiune calculată, de sacrificii şi tenacitate, de
acţiune identitară, de măsuri pragmatice substanţiale, constante, susţinute şi decisive.
România este la ora examenului identitar. Nu putem face pauze, nu putem renunţa,
nu putem da înapoi. Fiecare om este un factor de unitate, de educaţie permanentă.
Timpul lucrează, iar noi nu trebuie să aşteptăm momentul potrivit. Trebuie să fim în
stare să îl creăm. În lume mai sunt ţări care nu şi-au realizat idealul unificării: China,
Coreea, ţările arabe, sud-americane etc. Ele pot fi aliaţii noştri diplomatici.
Dacă vom rata momentul care vine, până în 2012, naţiunea va mai avea probabil ast-
fel de momente clare pentru desăvârşirea idealului naţional deabia, poate, peste o
sută de ani...

Chemăm toate forţele sănătoase ale dacoromânităţii să se unească pentru ca anul
2012 să reprezinte anul Reîntregirii naţiunii dacoromâne de pretutindeni!

Bucureşti, decembrie 2009
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NNu avea aură (exterioară) ci
numai nimbul (interior) al
unei inteligenţe inconforta-

bile. Era un Profesor atipic, de
competenţă universitară.  Dicţiona-
rele buzoiene ni-l descriu eliptic şi
derutant. El era una din marile enig-
me „hrănitoare“ ale existenţei mele
ca elev firav. Transforma lecţiile de
istorie în prelegeri despre artă şi căra
după sine, de fiecare dată, albume
greoaie cu reproduceri negru-color,
pe care ni le transla din mână în
mână, cu explicaţii uluitoare asupra
detaliilor (ispititoare pentru noi, no-
vicii, la Rubens şi suprarealişti).
Ilustrul profesor observa olfactiva
noastră dilatată şi, cu o vehemenţă
acidulară, înăbuşea ignoranţa ochilor
spre centrul cu simetrii de aur ale ta-
blourilor (ah, dificilul El Greco, pe
trei planuri suprapuse, care a devenit,
mai apoi, pasiunea mea „definit-
ivă”!).

Ilustrul Profesor purta pe figură
un rictus zâmbitor (oximoron, desi-

gur!) permanent. O silă superioară
zvârlită în ochii dogmatici ai ideolo-
giei servil-comuniste. Şi această stare
tensionată ni se transmitea ca un flux
magnetic, până ne bubuia sângele pe
nas. Noi eram clasa a VIII-a D.
Alături de noi preda „genialul” pe-
dant Păunel, matematician „legend-
ar” (lesne dădea notă mare), dar fără
licenţă şi fără mari urmaşi. Era dual,
sever şi servil, impunea doar printr-o
atitudine sticloasă şi ipocrită.

Prin modestia lui netrucată,
Profesorul Traian Cristescu plutea
prin prin straturi puternic alimentate
de lanternele trecutului. Umbla
şleampăt (blachiuri la tenişi), nu
pentru poză – ci din sărăcie şi pentru
uşurinţa înălţării în iluzoriul halou te-
meinic asimilat, universitar, al cimen-
tatului nostru liceu de băieţi.
Arhitectura liceului era şi a rămas o
cazarmă sau o închisoare pe care ma-
rile generaţii de elevi (printre care şi
George Emil Palade, divinul „nobel-
ist”) le-au tocit scările, prin timp.

Gheorghe ISTRATE

PROFESORUL TRAIAN CRISTESCU

Medalioane encomiastice ____________
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Profesorul Traian Cristescu, la
bec, lumânare sau lampă cu gaz, se zi-
dea în peştera camerei sale bizare,
eminesciene – şi de acolo ieşea doar
pentru noi, elevii (mulţi mediocrii,
ca şi mine, dar îmbătaţi, ca buretele
spumos, de mireasma aceva necunos-
cut şi ademenitor ce ne învăluia per-
petuu. Omul mirosea enorm a carte
şi a istorie blestemată. A mucegai
dulce de mort, a sfânt.

Dăruia aură acelui oraş la frontie-
ra de nord a Munteniei – Buzăul nos-
tru –, el, ardeleanul busolic, cu patru
cadrane fixate în ochiul de mijloc al
României Mari.

Intuindu-ne sensibilitatea lite-
rară (frecventam cenaclul „Al. Sahia”
al creatorului de valori ing. Gh.
Ceauşu), ne-a invitat acasă, pe mine
şi pe colegul meu Vasile Ţigău, viito-
rul arhitect, pe strada întunecată de
castani, probabil „Agricultori”. Am
pătruns sfioşi în imobilul vechi şi
dărăpănat şi mucegăit de munţii de
cărţi cleioase stivuite până-n tavan.
Profesorul dormea pe un pat cazon,
din fier, înghesuit între mormane de
volume cu cotoareuşor desfoliate,
printre care trebuia să te strecori cu
umerii îngustaţi, într-o dungă. Pe sus,
erau sfori ţintuite de la un perete la
altul, pe care atârnau reviste vechi
despicate şi prinse-n cârlige de rufe.
Lângă pernă, pe o mică noptieră, sta-
tive de conserve, zeci, de toate cali-
brele.

Profesorul ne şi se extazia cu pre-
zenţa noastră invitată. A deschis mo-

numente de cărţi (iorga, Călinescu,
Pârvan – şi alte nume „necunoscute”
de noi), cu peste mii de pagini în-
gemănate, şi ne-a arătat sistemul lui
de lectură: sublinieri colorate, de-a
lungul rândurilor tipărite, sau în ca-
pul pasajelor, cu adnotări minuscule
şi prescurtate. Acest obicei l-am
moştenit şi eu până astăzi, devorând
aproape toate cărţile citite. Unele,
„sfinte”, le-am ocrotit pentru
(postum) irealitatea altei existenţe.

La „Istorie”, n-am avut niciodată
note mari. Mă obseda mai mult plas-
ticitatea lecţiilor D-lui Profesor
Cristescu. Împrumutam, subversiv
(graţie unei Doamne sublime, biblio-
tecară), din sanctuarul secret şi in-
terzis al Liceului, volume greoaie şi
ca voluptăţi, şi ca putere de pene-
traţie. Dar tactilitatea cărţilor mari
m-a transfigurat totdeauna. Acolo era
o magie a unor înţelesuri ermetice
(iarăşi oximoron!) pe care aveam să
le pricep mai târziu. Profesorul mă
descifra.

Şi astfel m-a descoperit îndrăgos-
tit de eleva P. Z. (liceul de fete „M.
Eminescu”, de pe Independenţei,
lângă piaţă). Acolo erau covrigi calzi
şi fete fierbinţi, încă înainte de a se
lumina de ziua (celebrele simigerii
buzoiene!). Delicat, Profesorul săpa
în noi cu gheruţe de înger. Lumea
spulbera pe atunci legende şi varian-
te despre viaţa de familist a profeso-
rului însingurat (fost celebru legio-
nar ardelean). Unii spuneau că nu-
cleul lui a fost spulberat de o butelie



de aragaz (înscenare criminală?), ori
dispărut sub presiune politică.
Certitudini nu există nici până astăzi
– restul, doar aproximaţii biografice.

Domnul Profesor era un mare in-
telectual nealiniat la regim. Reclama,
irealitatea şi inexistenţa detaliilor din
monstruoasa istorie a lui Roller (eu
am cumpărat-o recent de la un anti-
cariat de cartier), pe care ne implora
să n-o citim, erau impulsul să-l cre-
dem pe cuvânt pentru cele ce ne ros-
tea EL. Doar El. Rostirea îi ţâşnea,
mierită, printr-o dantură defectuos-
neglijată.

Profund armonios şi muzical, nu
suporta stihiile instinctuale din om.
Când se producea un zgomot, anume
provocat în fundul clasei, vitupera: –
Uite-te la ei, dacă nu scapără din idei,
scapără nevolnic din copite!

Pentru dânsul, unica verticalitate
era intelectul.

Rostea, în scârbă, despre fotbal:
22 de haidamaci care aleargă nemer-
nic „după o beşică”.

Mi-am notat multe din aceste re-
plici, pe care le-am înecat în noianul
meu de hârtii inutile. Am 73 de caie-
te „zilnice”, de peste 150-200 de pa-
gini fiecare, cu însemnări, con-
semnări, poezii „total” inedite, pe ca-
re le voi dărui ghenei (aşa se scrie?)
sau focului. Copiii mei nu gustă litera
– ci doar abeceul de calculator! 

Revenind la Profesor: aşa cum
spuneam, m-am îndrăgostit total ne-
pregătit şi dânsul m-a vizualizat:
„Vei suferi enorm!”

Într-o după-amiază ne-a dat
amândurora întâlnire pe o băncuţă
sub streaşina Bisericii „Sfinţii Îngeri”
din piaţa centrală. Era cu totul alt
om: tmid şi pitit în el însuşi. Cine ştie
ce convulsii şi ecouri mai vechi rever-
berau sub pleoapele lui subţiri de lec-
tor noptatic, sub becul lui simplu,
prins cu o sârmă în tavan, deasupra
patului său de mare anonimizat
oştean al marii culturi-istorice.

Ne-a mângâiat pe creştet şi ne-a
întrebat:

– Şi cum şi cât vă iubiţi voi?
– Pământeşte, Domnule

Profesor! (eram încă virgini, dar pul-
sam către clipa supremă).

– E mai bine aşa, a rostit
Profesorul, atâta timp cât încă sunteţi
tineri. Acolo, în slavă, se iubeşte cu
totul altfel. Şi privea în cerul amur-
gului său ardelean.

Eu, apoi, m-am pierdut, precum
şi pe marele meu Profesor, care
rămâne o mică-mare nişă secretă în
spatele urmei mele viitoare. Viitorul
e mereu mult prea aproape. Am fost
o generaţie mare mereu presată de
diavol, dar niciodată părăsită de în-
ger. Nu poţi ucide tălpile unei ţări cu
atâtea rădăcini plurimilenare. Va tre-
bui, totuşi, să spălăm Pământul de
multele lui otrăvuri acumulate. Aşa
gândea şi Prof. Traian Cristescu.
DOMNUL PROFESOR TRAIAN
CRISTESCU.

Nov. 2010
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***
cine nu are credinţa  
e ca un orb care face focul
ca să lumineze camera.
numai că orbul nu vede lumina
dar se poate arde.

***

eu te pot iubi dacă tu
o să mă faci să uit de casa mea şi
de faţa mamei mele
de pădurile de lângă satul meu şi dacă
vei şterge apa mare din ochii mei când
plâng
eu te voi iubi şi mai mult. 

***

pentru ei, Crăciunul nu venise 
niciodată
nu ştiau ce e acela cadou şi ce e aia 

bucurie.
dar, într-o noapte de iarnă
câteva păsări s-au aciuat în copacul din
curtea lor
şi au început să danseze.
atunci copii au ieşit şi au zâmbit în faţa
pomului
plin de viaţă.
au sărbătorit toată noaptea.
spre zori

un poet şi o poetă au plâns
şi au gonit păsările.

***

când norilor le va plăcea
vântul
atunci zâmbetul unui copil
moare
şi când cineva fură din ochii mei
nuferii sufletului meu
poezia mea se va întrista.

***

când dai un papagal unui prost
el îţi va spune
că tot carnea de pui
e mai gustoasă

Riad AWWAD



AAfăcut el ce-a făcut şi a reuşit să su-
pere pe toată lumea. Dacă stai şi te
gândeşti, până la urmă nu e puţin

lucru să atingi culmea antipatiei generale şi a
dizgraţiei totale, în vremuri când sunt tot fe-
lul de ong-uri pentru protecţia animalelor, a
păsărilor, a tuturor vieţuitoarelor. Pentru o
pisică vin de îndată pompierii cu scara să o
salveze de pe bloc, de prin copaci sau de pe
unde s-a mai căţărat. Mă şi mir cum de nu s-
a sesizat vreo asociaţie civică bugetivoră să-l
sancţioneze în vreun fel pentru insolenţa de a
irita atâţia stimabili concetăţeni! Declataţia
sa de avere e un adevărat scandal: de 20 de
ani e mereu aceeaşi: un apartament şi o
maşină Dacia. Şi a fost, slavă Domnului, de
toate, Consilier Municipal (ales în 1992 şi
2000), Deputat (ales în 2000 şi 2004),
Profesor (38 de ani), Director de instituţie
culturală (28 de ani).

Un individ care enervează pe toată lu-
mea chiar că ar trebui luat în primire de ci-
neva, pentru nesăbuinţa de a-i supăra pe toţi,
dar pe toţi fără excepţie, fie că îi sunt rude,
vecini, prieteni, cunoscuţi, ca să nu mai spun
de colegii de serviciu ori de colaboratori. Sau
de presă şi de autorităţi. Mai ales de auto-
rităţi!  Mare performanţă, tristă afacere.
Sunt supăraţi pe el până şi părinţii. Maică-sa

nu mai e. I-a părăsit anul acesta, în
Săptămâna Luminată, mutându-se la veşni-
cul lăcaş. Dar taică-su da, e foc de supărat pe
el. Cum, zice, io am venit pe jos din război,
tocmai de la Brno, din Cehoslovacia, am de-
filat pe sub Arcul de Triumf de zvârleau cu-
coanele, bucureştenii cu flori pe noi, să văz io
cum îl înjură toţi. Nu trec pe lângă unu să
nu-l înjure. Cică tu-le muma-n c... de parla-
mentari... Da ce le-a făcut băiatu’ meu, că el
nu minte şi nu fură, nu se atinge de un bob de
mei din ce nu-i aparţine.Că aşa l-am crescut:
să nu pună mâna, şi să nu facă rău nimănui.
Io, dacă văz o furnică pe cărare, fac pasul
mai mare. Şi nu sunt rele mai mari ca min-
ciuna şi hoţia. De-aia şi io sunt supărat pă el.
Nu trebuia să se bage el în troaca aia, că io-
te, îl mănâncă porcii... E supărat frate-su.
Cică toţi ăia, din Parlament, îşi ajută fraţii,
le dau fonduri europene, le aranjează ploile
să ia tractoare, combine, le fac intrări la
miniştri, le fac benzinării, câte şi mai câte. El,
nu. Nici pentru el, nici pentru alţii. Cică ide-
alul lui e să stârpească hoţia din România...
Ştie că nu va reuşi, dar zice că exemplul lui
contează  şi fiecare să accepte ideea că mai
există oameni curaţi, şi patrioţi în România.
Or fi, şi ce dacă? Unde-am ajuns în 20 de ani
de jaf şi anarhie? Alţii se îmbuibă, iar el su-
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Mircea COSTACHE
(fost deputat 2000 - 2008)

Răsplata binelui public



feră de-i crapă pielea de nevoi. Şi pe lângă el,
copiii lui şi noi toţi...

Supărate sunt şi neamurile, verii, ne-
poţii, finii, cum de alţii pot şi el nu poate şi nu
poate?! Ce, el nu e om ca ăilalţi...? Toţi fac
ceva pentru ai lor. Supărare mare şi la ser-
vici. Că, el e singurul om din România care s-
a întors după 8 ani de Parlament, la fostul lui
loc de muncă. Aleargă, se zbuciumă, zadar-
nic. Supăraţi sunt şi colaboratorii. Ce domne,
ăsta nu mai pleacă de aici să mai respirăm şi
noi alt aer. I-au şi spus odată să-şi ia
tălpăşiţa. Orice ar face, el supără pe toată lu-
mea. Supăraţi sunt şi cei din presă care l-au
tachinat şi măscărit când şi cum le-a fost che-
ful sau comanda. Exasperat de tot unul chiar
a strigat în redacţie: Băi, ăsta ce vrea, ce
urmăreşte, de nu fură şi el ca ăilalţi?! Îi ceru-
seră bani de publicitate să-şi felicite, chipuri-
le, alegătorii de Crăciun, iar el le-a zis că n-
are, că abia dă nişte sacoşe cu alimente la
săraci, dar fără presă, fără fotografi ori ca-
mere de luat vederea, fiindcă acelea au neno-
rocit poporul, intoxicându-l şi maniplându-l
împotriva propriilor interese.

Ieri, 27 noiembrie, o ţaţă care vinde le-
gume la tarabă în Piaţa Mare, zice hai dom-
nu’ să-ţi dau varză murată. Am varză
bună... Nu iau, zice omul nostru, m-am în-
vrednicit de-am pus. Am! Aha, când erai se-
nator, aşa-i că nu puneai, acuma dacă nu
mai eşti, ai pus! Am pus întotdeauna şi n-am
fost senator, am fost şi eu un deputat care
vroia să vă facă vouă bine. Dar n-a putut fi-
indcă vă sunt mai dragi hoţii... Toţi sunteţi la
fel, mi-a mai zis. Şlagărul ăsta îl aud de mult
şi nu le iese unora din cap nici dacă îţi tai ve-
nele...Aşa că toată lumea e supărată pe el.
Păi, pe cine să se supere, pe mafioţi?! Să vezi
supărare pe cei ce scot Almanahul. Ce dom-
ne, nu mai e loc. Gata, l-am făcut. Acum s-a
trezit şi el?

Şi o furie nebună îl apucă iar, ca de atâ-

tea ori. Cine i-o fi băgat în cap chestia asta cu
cinstea, cu iubirea de neam şi de ţară, fiindcă
uite ce păţeşte. A ajuns să-l usture sufletul, să
simtă cum totul se năruie şi că viaţa, câtă
mai are, e un calvar... De ce?  Pentru că nu s-
a prins şi el în hora hoţilor, pentru că nu s-a
lăsat ademenit de comisioane, de malver-
saţiuni cu banul public, cu avuţia naţională?
Cine nu fură, nu are bani, nu are cu ce mitui,
nu e agreat de nimeni, nu e împins spre
posturi mănoase. Cine nu e şantajabil, nu are
sprijinul cercurilor influente şi nu mai poate
candida la nimic. Ce, nu-i ajunge postura de
individ care deranjează de oriunde s-ar afla
şi care supără pe toată lumea?! E şi ăsta un
rang, o virtute, după o viaţă” irosită” în cin-
ste, în ţara hoţiei suverane...
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Magul cititor în rune

Avorbi/scrie despre Ion Gheorghe este o temeritate. G. Călinescu se ridica
la înălţimea „personajelor“ Istoriei... sale; oricum, făcea marele efort spi-
ritual şi cinstit de a „conversa“ cu faptele unei literaturi mari şi fosfores-

cente.
Noi, cei de astăzi, mărunţi, cum să „conversăm“ cu Ion Gheorghe? Limbajul

şi expresivitatea lui vin dintr-o peşteră secretă a lui Zamolxe, numai de el des-
coperită. Nu ne umilim în faţa versurilor sale, fiindcă le ştim pe dinlăuntru ca pe
o icoană cu care ne hrănim zi de zi. 

Ion Gheorghe nu ne inhibă – el dezleagă! Are carisma şi puterea profeţilor
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care comunică direct cu cosmosul. Noi, deabia, cu salcâmul şi salcia.
Rog pe Ion Gheorghe să mă ierte că nu scriu, acum, mai mult despre Dânsul.

Abia m-am ridicat din nişte boli proaspete, provocate de mine însumi. Oricum,
condeiul meu este gravid în ce priveşte introspecţia lucidă a geniului său indis-
cutabil.

Am clarviziunea că Ion Gheorghe este ultimul clasic român în viaţă – şi la
pontonul lui îmi leg şi eu mica mea luntre secetoasă, ivită din lanurile de costrei
ale Limpezişului natal, învecinat cu Florica Măriei Sale.

Aici, la noi, bărăgănenii, e o taină, o uzină a pământului şi a adâncurilor lui,
un magnetism puternic, care ne consumă, convulsionat, în înfrăţiri nesfârşite,
prin logosuri inscripţionate pe granitul arhaicităţii.

Eu mă târăsc cu paşi de urs în spatele arheului Ion Gheorghe, amuşinând
descoperirile sale uriaşe, un tezaur care echivalează cu tot aurul Daciei subte-
rane de azi şi pentru totdeauna. Cine ştie să citescă, dar mai ales să pipăie lite-
rele, înscrisul, răbojul lacrimilor milenar-pietrificate, e un înţelept.

Ion Gheorghe are vârsta celestă a lui Labiş, un astru reformator al liricii
postbelice. Şi tocmai de aceea ucis. Au locuit în acelaşi sanctuar al visătorilor
autentici şi au dat curs liber verbelor literaturii române, înnăbuşite vreme de
peste un deceniu.

Eu, cel care, uneori, măresc excesiv cantitatea de admiraţie –, cazul lui Ion
Gheorghe îl contemplu echilibrat pe cântarul neiertător şi sacru al perenităţii,
acolo unde îi şi este locul.
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16 august 2010 – Aniversare la Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu“ Buzău



M-am reîntâlnit cu Maestrul Ion
Gheorghe citind Sutrele ţăranului
Iancu Arsene (Editura Rafet,

2010). Anevoie, căci nu putem face nimic
important pe lume fără fireasca încordare.
Eram student când Maestrul a publicat
monumentala lui lucrare Elegii politice. Nu
ştiam la acea vreme de furtunile ideologice
pe care, zic unii, le-ar fi stârnit apariţia ele-
giilor. Îmi amintesc, însă, de senzaţia de ca-
tedrală pe care am trăit-o cu intensitate în
timp ce încercam să intru în atmosfera
densă a elegiilor. Nu ca un cititor oarecare,
ci, mai ales, ca un individ preocupat de ar-
ta de a da puteri nebănuite cuvintelor.
Departe de mine gândul de a emite ju-
decăţi de valoare, care ar putea contribui
la încadrarea demersului poetului Ion
Gheorghe în ansamblul demersurilor
poeţilor români, dintodeauna şi de pretu-
tindeni. Voi încerca, însă, să exprim, sinte-
tic, trăirile, pe care mi le-a răscolit sau lim-
pezit lectura dificilă a sutrelor. Încă odată
am înţeles că poetul sutrelor are suflu.
Felul în care intră cuvintele în scenă

seamănă cu o deplasare masivă şi ordo-
nată de trupe, cu scopul de a înfrânge re-
zistenţa inamicului. Inamicul numărul unu
prezent în Sutrele ţăranului Iancu Arsene,
este timpul, a cărui combustie pârjoleşte,
lent dar sigur, fiinţa omului. Îndelung mo-
delată de istoria, neconsemnată cu toate
amănuntele ei în letopiseţele orânduirilor.
Monumentală strădania şi deopotrivă iscu-
sinţa poetului de a smulge din ghearele
efemerului adevăruri, pe care lumea s-ar fi
putut sprijini, fără teamă, încă o mie de
ani. Ochiul demiurgului Ion Gheorghe isco-
deşte înţelesuri adânci acolo unde călăto-
rul grăbit nu vede decât o adiere de clipe.
Destinul singular al ţăranului Iancu Arsene
s-ar fi putut întâlni altfel cu destinul singu-
lar al muncitorului Şerbănescu. Din întâlni-
rea lor, prelungită şi multiplicată de legile
firii şi ale timpului, ar fi putut ţâşni altă lu-
me. Dar, omul este construit în aşa fel, în-
cât niciodată nu are suficient timp pentru
a pune umărul la îndreptarea lumii.
Autorul sutrelor s-a ridicat deasupra revol-
tei şi a tristeţei care străbate elegiile politi-
ce. Calm, învăţat, implicat cu toată fiinţa,
autorul sutrelor s-a ridicat, pe deplin şi
deasupra timpului, în ghearele căruia va fi
pierit dintodeauna ţăranul Iancu Arsene. 
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Încerc de aproape doi ani să găsesc
un fir, un capăt de care să apuc spre
a scrie câteva cuvinte despre marele

poet român Ion Gheorghe. Poet buzo-
ian, poet şi al câmpiei, unul dintre cei
mai sinceri iubitori ai clasei ţărăneşti,
cea mai umilită şi mai batjocorită în toa-
te timpurile şi mai ales în vremea comu-
nismului.

O întâmplare de azi m-a apropiat
din nou de masa de scris. La sf. liturghie
de 1 februarie, preotul de la biserica Sf.
Andrei a povestit o parabolă a păcătosu-
lui care n-a făcut nimic în viaţă, n-a
mers la biserică niciodată, nu s-a rugat,
un om fără Dumnezeu şi al nimănui.
Ajuns în iad, începe să se roage şi după
o vreme un înger îl vesteşte că
Dumnezeu i-a ascultat ruga şi îl va scoa-
te afară să trăiască o altă viaţă în cre-
dinţă şi în rugăciune. Îngerul i-a trims o
sfoară de care să se prindă, şi când a în-

ceput să urce de sfoară s-au mai agăţat şi
alţi păcătoşi. Necredinciosul a început
să-i lovească cu picioarele de frică să nu
se rupă frânghia cu atâţia. Sfoara nu s-a
rupt, ceilalţi au ieşit din Iad, iar păcăto-
sul a căzut din nou direct în flăcările
Gheeenei.

Nu pot aprecia de ce azi după ce am
venit de la biserică m-am apropiat de bi-
bliotecă, mi-a venit în minte idea de a
scrie şi am luat în mână ELEGII POLI-
TICE, ed. Cartea Românească, 1980.

Pe 8 martie 1980 Ion Gheorghe se
afla la o întâlnire cu elvii de la Şcoala
Pedagogică din Buzău. Iată ce am găsit
scris pe exemplarul dăruit mie de Ion
Gheorghe, în iule 2006, la Sărăţeanca,
unde am mers vreo 3 săptămâni în fie-
care zi să mă întâlnesc cu poetul: În
viaţă există o permanentă luptă. E lupta
trecutului şi a viitorului. Viitorul cedează
trecutului secundă cu secundă. Cândva,
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viitorul îşi va recuceri măcar o secundă.
Iată firul de care aveam nevoie, eu,

păcătosul aflat o secundă în iadul de pe
pământ, sperând să ies la suprafaţă. De
acelaşi fir cu mine se află legat poetul
Ion Gheorghe, poet al câmpiei, născut
la Florica, judeţul Buzău,  la 25 de km
de satul meu, Cocora, din judeţul
Ialomiţa. Am găsit şi eu un fir, din vasta
operă poetică a lui Ion Gheorghe, se
găsea în biblioteca mea, mi-l dăruise
acum doi ani poetul aflat în vacanţă la
Sărăţeanca împreună cu alte cărţi pe ca-
re le-am citit, le-am recitit, am încercat
să mă dumiresc ce este cu acest diluviu
care te acoperă, care te roteşte şi în care
te afunzi fără speranţă de a te mai slava.

Cine se ocupă îndeaproape de poe-
zia lui Ion Gheorghe sfârşeşte prin a-i
deveni fan pentru totdeuauna, cu rezul-
tatul zdruncinării definitive a con-
cepţiei sale despre istorie, neam şi ros-
tul nostru pe pământ.

„Mesianic”, poetul este exponent al
clasei ţărăneşti şi îşi face datoria de a o
apăra „în templu“, împotriva „profeţilor
mincinoşi“: Eu, dormind încă-n pântecul
clasei/ Materne; eu, ca peştele-n matca
râului, / Eu ca fëtusul în lichidul primor-
dial,/ Eu, ca puiul de pasăre-n matricea
oului, / Eu, ca mielul în casa naşterii – /
Am fost scăpat pe lume, din durerea /
Loviturilor în burţile ţărăncilor / Bătute
pe grămezile de porumb, încovrigate / Pe
sacii de floarea-soarelui – de-şi apără şi-
acuma / Pâinea şi laptele pentru copii. //
Ci eu în templu,/ Mă-nfrunt cu înţelepţii
mincinoşi. (EP, 163).

Dezvoltând o teorie originală de-
spre istoria naţională, nerecunoscută de
cercurile academice, poetul se află într-
o luptă crâncenă cu autorităţile, cu lu-
mea academică, cu toţi cei care n-au
reuşit nici până azi să stabilească
adevărata origine a poporului nostru,
adevăratul drum în istorie şi perspectiva
istorică prin care să ne coagulăm din
nou şi să căpătăm sentimentul adevărat
şi sfânt al apartenenţei la un neam.

Viitorul îţi aparţine
(Scrisoare adresată lui Ion Gheorghe)

Iată că te-am regăsit, domnule
părelnic însingurat. Cel care scrie ca tine
nu e niciodată singur. Am citit undeva că
un scriitor care are trei cititori fideli n-a
scris degeaba. Sunt unul dintre ei şi mă
identific cvasitotal cu tot ce-ai scris şi mai
ales cu ce faci. Plecarea în trecut printre
pietre e o realiatate care te onorează în
cel mai înalt grad. Mutul este o genialita-
te. Ore numai el? Şi piatra e mută, dragul
meu coleg, dar câte nu spune ea, celui ca-
re ştie să o citească. Intelectual nu este cel
pe care s-a dărâmat biblioteca, ci acela
care a scăpat teafăr de la răsturnarea ei
şi a luat-o la fugă printre pietre, nu ca să
se împiedice de ele, ci ca să le afle rostul. 

Am impresia că timpul de azi îţi este
potrivnic dintr-o adâncă ignoranţă.
Oricum, eu te asigur atât cât îmi permite
întinderea intelectualităţii mele fără ca-
dre raţionale să te vestesc, îmi permit să-
ţi zic prietene al meu, că viitorul îţi
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aparţine. O operă este durabilă dacă de-
vine nemuritoare. Ca şi piatra cea mută,
într-o zi, piatra ta va rosti cuvântul ma-
gic. Iată istoria necunoscută a unui popor
din care am făcut parte şi eu. 

Cu bucurie şi cu o piatră luată de pe
inima mea prin această scurtă mărturisi-
re, Aurel Anghel 

* * *

Povestea reîntoarcerii la Ion
Gheorghe este de dată recentă.
Alexandru Oproescu m-a rugat

să mergem la Izvorul Dulce
(Sărăţeanca) să mă prezinte lui Ion
Gheorghe, să-l cunosc şi eu. Am zâmbit
adânc. Pe Ion Gheorghe îl ştiam din pri-
mul an de şcoală pedagogică. Întâmpla-
rea a făcut să respirăm un an întreg ae-
rul din acelaşi dormitor. Îmi citea poe-
zii. Nu avea prea mulţi elevi care să as-
culte poeziile lui. Îmi mai citea poezii
încă un coleg de-al lui, Vasile Bâra, din
Focşăneii comunei Vadu Paşii.

Încă din prima toamnă, Vasile Bâra
m-a invitat la el acasă, la mama lui,
văduvă de război. Am plecat pe jos, pe
linia ferată, am trecut podul peste
Buzău îngrozit de apropierea vreunui
tren şi de înălţimea prea mare la care
ajunsesem deasupra unei ape curgătoa-
re. Am stat o noapte la el, într-o casă ca-
re semăna cu a noastră de la Cocora.
Am băut must, m-am transferat pentru
câteva ore la noi, acolo departe, la o
noapte de mers cu căruţa. Mi-a citit po-
ezii, avea un caiet cu versurile scrise or-
donat, nu ştiu ce m-a apucat şi i-am

spus că şi eu scriu. M-a luat la cenaclul
literar al domnului Ceauşu.

Dincolo de Banca Naţională era o
clădire cu o faţadă rotundă, clădirea sin-
dicatului, nu-mi mai amintesc care…
La prima şedinţă a citit Ion Gheorghe,
cel care dormea la două paturi de mi-
ne.A citit câteva poezii, s-a oprit, dom-
nul Ceauşu, un om de o rară fineţe şi in-
telectualitate a cerut celor prezenţi să
spună ce părere au. Pe vremea aceea nu
aveam habar de poezie. Ştiam multe po-
ezii pe de rost învăţate de la mama, de la
bunica, ştiam cântece, dar nu cred că
ţinusem în mână vreo carte de poezie.

Au vorbit câţiva cenaclişti, unii vor-
beau, alţii zbierau, era un fel de ceartă,
o adevărată nebunie din care n-am
înţeles nimic. Ion Gheorghe s-a ridicat
în picioare, a zbierat şi el la cei prezenţi,
a intervenit cu blândeţe domnul
Ceauşu, a rostit câteva cuvinte din care
am reţinut cu claritate: Ion Gheorghe
va fi un mare poet. Şi cu bucurie repet
cuvintele acestea afirmând că şeful ce-
naclului nu s-a înşelat.

Am mai fost de câteva ori la acest
cenaclu, am citit din Sahia, n-am înţeles
de ce se dăduse cenaclului acest nume.
Mi s-a făcut tare dor de acasă, am înce-
put să primesc de la domnul director
Ţane cărţi, am citit, iar am citit, şi la ce-
naclu nu m-am mai dus. Scriam câte ce-
va şi rupeam imediat ceea ce scrisesem
de groaza de a nu cădea scrisul meu în
mâna vreunui coleg, ca nu cumva să
râdă cineva de mine.

O întâmplare cu un coleg de clasă
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care mergea şi el la cenaclu, Marcel
Câmpeanu, m-a lecuit de poezie pentru
o bună vreme.

– Ia să vedem ce aţi mai citit, a în-
trebat dirigintele, profesorul Petre
Cucu. Marcel Câmpeanu, ce roman ai
citit?, doar tu mergi la cenclu.

– Am citit 3 romane de Ion
Creangă: Acul şi barosul, Inul şi
cămeşa, şi Cinci pâini. 

Dirigintele a zâmbit ironic, colegii
au râs cu poftă.

– Te rog să ne citeşti o poezie de-a
ta.

– Nu scriu poezii.
– Citeşte-ne un „roman”, a bodogo-

nit ironic dirigintele. Clasa era în delir.
– Nu scriu nici romane.
– Atunci, de ce dracu te mai duci la

cenaclu?
– Eu vreau să ajung critic literar.
Câmpeanu rârâia ca un francez cu

pronunţie perfectă. Clasa râdea cu
poftă. Am fost cel mai fericit că pe mine

nu m-a întrebat nimic despre ce fac eu
la cenaclu, dar deja luasem hotărârea, să
nu mai merg în viţa mea la un cenaclu li-
terar. Parţial am respectat această
hotărâre copilărească. M-am ţinut de-
parte de cenacluri, de pătrunderea uno-
ra cu bocancii în intimitatea scrisului
meu. Mi-am luat curajul de a publica
destul de târziu,când poate spune orici-
ne: „Scrie şi ăsta, ca toţi moşii care nu
mai au ce face şi povestesc fel de fel de
prostii”. E oare chiar cazul meu?

Ion Gheorghe a plecat în anul
următor la Şcoala de literatură la
Bucureşti şi peste ani, când ştiam bine
ce e poezia şi când se serveşte ea la o
masă festivă, am citit cărţile lui Ion
Gheoghe cu mult interes şi cu bucurie.
M-au impresionat în mod deosebit Vine
Iarba, dar şi Elegiile politice. Sunt în
raftul cu cele mai bune cărţi pe care le
iubesc şi le recitesc. Găsesc în aceste
cărţi acel „umăr literar” de care mă spri-
jin în rătăcirile mele printre cuvinte.

16.08.2010, Buzău
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ÎÎ
ntr-un interviu din revista „Pagini
Româneşti în Noua Zeelandă”,
scriitorul Ion Miloş, îi mărturisea

critricului literar Adrian Dinu Rachieru:
„Mă înclin în faţa culturii române, ea
însăşi o deltă care îşi adună apele. Am
încercat, după puterile mele, s-o slu-
jesc. Zic că n-am fãcut puţin. Şi observ
cu tristeţe că alţii nu se sinchisesc. Dar
cred în destinul ei. Amin!” Lucrurile se
nuanţează în răspunsul la întrebarea:
„Cum priveşti reproşurile (Gh. Grigurcu
e campionul) adresate unor mari nume
ale literaturii noastre: Sadoveanu,
Călinescu, Marin Preda. Sau Nichita, de
exemplu, care – spune Grigurcu – s-a
lăsat „oficializat”, a fost un lider „con-

fecţionat de partid”, a gustat din cupa
succesului, a fost idolatrizat, a creat o
modă ş.a.m.d.” „Prostii! – răspunde
scriitorul suedez, născut în Banatul
Sârbesc – Toţi dorim gloria. Nichita n-
avea fibră civică. Dar a fost un foarte
mare poet. Acum e uşor să vii să  spui
că e blamabil pentru «indiferentism
etic». Dar ceilalţi ce-au făcut. Mi-e silă
de atâţia procurori morali, de atâţia
«dalmaţieni» care atunci moţăiau şi
acum dau lecţii şi pun note. Halal!“

Că literatura română are probleme
în a-şi recunoaşte valorile şi că o mulţi-
me de A. Toma ai momentului au deve-
nit „judecătorii” ei irefutabili, mânuind
cu abilitate ghilotina doctrinară (aia
împrumutată recent), nu trebuie să
surprindă pe nimeni. A...tomiştii în cau-
ză ar fi expulzat de pe orbită – în cazul
supravieţuirii comunismului – toate
„abaterile“ kulturale ale oamenilor de
condei, chiar dacă azi strâmbă din nas,
cu dispreţ, în faţa operei unor mari
scriitori – Nicolae Labiş, Eugen
Jebeleanu, A.E. Baconski, Ion
Gheorghe, Adrian Pãunescu, Fãnuş
Neagu etc. –, pentru simplul motiv cã
aceştia sunt... de stânga. Tâmpit argu-
ment!
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Nimeni n-a îndrăznit să-i „scoată”
din literatura lumii pe Maiakovski,
Pablo Neruda (căruia i s-a conferit
Premiului Nobel), Louis Aragon,
Federico García Lorca, Panait Istrati
etc., etc, etc...

Neantizarea valorilor literare ro-
mâneşti merge însă mult mai departe,
„guma tăcerii” ştergând cu asiduitate
din „ceasloavele” bunului lor plac, nu-
me precum: Marin Sorescu, Ion Bãieşu,
Petre Stoica, Geo Bogza, Radu Tudoran
(un mare scriitor nedescoperit nici în
viaţă, nici în moarte), Cezar Baltag şi
atâţia alţii.

Să ierte cititorul această – poate –
prea lungă introducere, la rândurile ce
evocă (ne)sărbătorirea marelui sacer-
dot al poeziei româneşti Ion Gheorge,
la împlinirea vârstei de 75 de ani. De
fapt... nimic nou sub soare! Iată ce
scria Claudiu Komartin în revista
Transilvania, în urmă cu 5 ani: „La 70 de
ani, marele poet Ion Gheorghe nu nu-
mai că  nu a fost sărbătorit aşa cum pe
drept cuvânt ar fi meritat un scriitor
atât de viguros şi de original, dar opera
sa poetică (comparabilă, ca întindere şi
„greutate”, doar cu a câtorva poeţi ro-
mâni de după Arghezi şiBlaga) este în
mod constant denigratã sub ridicole
pretexte ideologice şi politice.  Preju-
decata şi lipsa de sinceritate a celor ce
fac jocurile istoriei literare în stricta
contemporaneitate, prin manevre de
culise abil orchestrate, dar şi graţie
consecvenţei sale faţã de principiile de-
o viaţă, fac din poezia pe care Ion

Gheorghe continuă să o scrie (parcă ex-
pulzată, şi acum, la 49 de ani de la pri-
ma sa carte, dintr-un vulcan noroios în
plină erupţie), o raritate de mare preţ
pentru cititorii, câţi or fi ei, de poezie
româneascã, la începutul acestui nou
mileniu.

Că Ion Gheorghe şi-a păstrat crezul
politic şi încrederea neţărmurită în lim-
baj, că tabletele dacice pe care susţine
că le-a descifrat nu sunt acceptate „şti-
inţific” (dar nici măcar de o cercetare
care să confirme sau să infirme pentru
totdeauna adevărul spuselor poetului
nu pot fi în stare arheologii şi istoricii
Academiei?) nu mai are importanţă
când avem de-a face cu astfel de poe-
me splendide, adânc înrădăcinate în
tradiţia şi în mitologia românească, as-
tăzi refuzate cu suficienţă de postmo-
dernii cosmopoliţi ca nişte semne ruşi-
noase, aparţinând unei lumi dispărute. 
În definitiv, poate că lumea din care co-
boară Ion Gheorghe nu a fost de tot în-
gropată – este un gând, acesta, pe ca-
re ar fi bine să nu-l alungăm în clipele
de adâncă reflecţie şi cumpănă”.

Anul acesta, evenimentul din 16
august – ziua în care poetul a împlinit
75 de ani, s-a desfăşurat în aula... (o,
nu, nu a Academiei!) Bibliotecii
Judeţene „Vasile Voiculescu” din
Buzău. Din respect pentru ierarhii, vom
începe enumerarea invitaţilor cu cei
care nu au fost prezenţi: reprezentantul
Preşedinţiei (instituţie decorativă nu
doar în sensul în care acordă – uneori –
decoraţii), reprezentantul Academiei
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Române (cum spunea Fănuş Neagu:
„Poetul şi Academia sunt două instituţii
separate!”) reprezentantul conducerii
U.S.R. (care a ratat astfel şansa de a
premia cea mai bună carte de poezie
apărută în România de după revoluţie
– „Sutrele ţăranului Iancu Arsene” şi
volumul amar „Concluziile senectuţii”),
reprezentanţii instituţiilor culturale bu-
zoiene şi oficialităţile, precum şi ceilalţi
reprezentanţi.

Au fost prezenţi admiratorii şi prie-
tenii poetului, în numele cărora facem
aceste rememorări: „Sunt născut din
dragostea pentru pământ străin / ce-o
nutrea Anton D. Gheorghe, însurat /
cu-o săteancă, – Filofteia D. Marin, /
căreia atâţia ani de flori i-a scuturat. //
Şi-am venit pe lume lanţ de aur ca să
leg / fata ceea, de flăcăul care n-o iu-
bea, / ce păcat că nu m-am rupt şi c-am
rămas întreg / şi i-am priponit: pe ea de
el, pe el de ea...” (Născut din dragoste
pentru pământ); „Contemporanii mă
ocolesc, se fac a fi uitat de mine, / Sunt
tot mai singur şi îmbătrânesc bine, /
Neruşinarea lor s-a preschimbat în pri-
goană, / Calomni de tot felul îmi toarnă
sare  pe rană (...) / Trăiesc mai departe
greşelile şi izbânzile timpului meu, /
Unii mă cred nebun, alţii zeu.”
(Schimbarea cămăşii); „Pe ruinele tem-
plelor stau eu şi mă descalţ /
Deşertându-mi sandalele de seminţele
de iarbă. / De-acum pot deosebi eveni-
mentele de faptul fals, / Pot zice că
Istoria, cu băutura ei tare, mi se prelin-
ge pe barbă. / Pe la poarta casei mele
fluviul timpului trece: / Zilnic beau şi

mă-mbăt pentru că are gustul izvorului
/ de pe Istriţa: este limpede şi rece.”
(Simpla beţie a timpului)

* * *
Cum aceste rânduri s-ar putea să

apară în almanahul „Renaşterea
Buzoiană”, prin amabilitatea truditori-
lor care-l editează an de an, mă simt
dator să adaug un fragment din mărtu-
risirea autorului Sutrelor, căreia i-am
fost martor privilegiat, împreună cu
Nistor Tănăsescu şi prof. Stelian
Grigore, într-un vârf de cer de pe
Dealul Istriţei: „Faptul mitologic, ca
atare, n-a mai interesat pe nimeni. Una
după alta, generaţiile au fost distruse
cu «program». Generaţia mea a avut
mari poeţi, cum s-a spus adeseori că
sunt şi eu. Dar ne deosebim mult, pen-
tru că eu aparţin clasei mele arhaice
dar şi înnoitoare, prin naşterea succesi-
vă a lumilor. E clasa de origine, pe care
cei mai mulţi scriitori au pierdut-o, tre-
când de partea micii burghezii proleta-
re, a ţăranului «sărăcit», devenit iubi-
tor de manele. Mahalaua lui e tot un
sat, dar unul de izbelişte, extrăgându-şi
esenţele de la suprafaţa lucrurilor, nu
din profunzimea lor (...)

… Vremurile pe care le trăim
acum? S-a trecut de la minciună la un
adevăr odios. Scapă cine poate, dar eu
nu vreau să mă salvez. Eu am
Sindromul Cotigă, un ţăran pe care l-a
târât vaca şi a murit, nu din cauza răni-
lor ci pentru că a fost umilit. Tocmai de
aceea n-o să mă las, niciodată, târât de
vaca vieţii…”                                        �
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Un popas retrospectiv, în
anii când am funcţionat
ca profesor de limba şi li-

teratura română şi ca director de
şcoală într-o comună de la porţile
Bărăganului, îmi prilejuieşte
amintiri vii despre colegii mei de
breaslă, dar, mai ales, despre ele-
vii deosebiţi. Îmi amintesc, cu
mare plăcere, de acei copii care
priveau, cu seriozitate, munca de
elev, învăţând temeinic, zi de zi şi
fructificând, astfel, toate bogăţiile
oferite de ea. Gândurile mi-au fu-
git, cu mult, în urmă. Pe una din
paginile memoriei, mi-a apărut
chipul luminos al elevului Toma

V. Constantin. Îl ţin bine minte.
Născut într-o familie de harnici
gospodari din Ţinteşti, a cunos-
cut, din fragedă copilărie, viaţa şi
munca de la ţară şi a simţit nevo-
ia, elev fiind, ca în timpul liber şi
în vacanţe, să fie de real ajutor,
părinţilor şi bunicilor, în gos-
podărie şi la muncile agricole. Era
un copil cu bun simţ, un suflet
curat şi luminos. Era, în el,
adevărata dragoste de carte, era,
în el atâta foame de a citi, de a afla
cât mai multe, din tainele vieţii!
Era sincer, drept şi apropiat, faţă
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de colegii săi de clasă şi de şcoală.
Era stimat şi apreciat de toate ca-
drele didactice. Avea multă
voinţă, dârzenie şi putere morală
şi a reuşit să ia de la şcoală, mai
mult decât i-a dat ea. De timpu-
riu, şi-a format deprinderea de a
depăşi hotarele manualelor şi ale
lecţiilor, a dat curs setei de cu-
noaştere, curiozităţii de a afla me-
reu, mai mult. Pasiunea vieţii sa-
le şi-a descoperit-o, treptat, prin
studiu permanent, în liceu, facul-
tate şi în biblioteci. Patronul de
azi, de la Grup Romet Buzău, in-
ginerul Constantin Toma, este
elevul de altădată, de la şcolile din
Ţinteşti şi Pogonele. Acum, pot
aprecia, cu adevărat, că şi-a făcut,
cu succes, datoria de elev. Pe te-
melia anilor de şcoală, şi-a croit
trainic pasiunile şi preocupările,
ce, azi, l-au făcut cunoscut în ţară
şi peste hotare. Împrejurările
vieţii l-au obligat să gândească şi
să muncească, mult, singur, să
aibă îndelungi convorbiri interi-
oare, dând profunzime fiecărui
amănunt din viaţă. Iscusitul ma-
nager, pătruns de o mare dragos-

te, pentru tot ce face temeinic, ştie
să înfrunte greutăţile şi să insu-
fle, colaboratorilor săi, idealuri
înalte. Şi, acum, un amănunt, ce
merită menţionat. Nu a uitat,
niciodată, de unde a plecat. Vine
la Ţinteşti, la cuibul copilăriei, la
scumpa sa mamă, Luxa, împre-
ună cu fratele său Ion şi cu cele
două surioare, Elena şi Victoria,
discută cu consătenii şi cu colegii
săi (azi, şi ei, oameni în toată fi-
rea), despre diversele probleme ale
vieţii. Multe dintre obiectivele şi
acţiunile realizate, la nivel de co-
mună, pe... linie de biserică,
şcoală, grădiniţă de copii, edilitar-
gospodărească şi cultural-spor-
tivă sunt legate de numele acestui
Om. Sunt pe deplin convins, că
am descoperit, în personalitatea
patronului Constantin Toma, ele-
vul de altădată, destoinic, harnic
şi inimos, care s-a deprins cu o ac-
tivitate disciplinată, ce l-a condus
la succesul de azi.

05.06.2010
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