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de ani de la nasterea 
Luceafarului 

Poeziei Românesti

Sărbătoarea naşterii poetului
Mihai EMinEscu aduce în fiecare an
lumină şi binecuvântare spiritului româ-
nesc, miruit de inefabila respiraţie a ver-
surilor lui. 

Da, este o sărbătoare a Poeziei,
o sărbătoare a cugetării poetice, o
sărbătoare a iubirii, credinţei şi culturii
române, chiar dacă sunt şi se-meni care
nu simt ca noi. Că s-au plictisit de Emi-
nescu, că nu vor să-l mai citească, că nu le
place statuia de la Constanţa sau aceea
din faţa Ateneului şi au varii simptome
ale bolii de ei înşişi, sunt problemele lor. 

Nu intrăm astăzi în polemică, nu
supunem exegezei operele eminesciene
(au făcut-o pasionaţii eminescologi cu
aleasă pertinenţă). Noi doar simţim
nevoia sufletească să-i cinstim opera Po-
etului nostru reprezentativ, având în faţa
ochi-lor spre recitire creaţiile zămislite,
citând aici câte un vers, o strofă, nu
neapărat geniale, ci dintre cele mai puţin
comentate de-a lungul timpului.    
Omagierea acestui POET nu ne-a fost şi
nu ne este dictată, impusă, comandată
nouă, cititorilor fără titluri de nobleţe
literară, din afara graniţelor elitei scriito-

rilor, criticilor; existăm şi noi „neim -
portanţii”, „nepremianţii”, doar ca sim-
pli admiratori anonimi care am pus ure-
chea la armoniile fermecătoare din fiinţa
poemelor fără pereche, semnate Mihai
Eminescu. Îl omagiem cu sufletele lim -
pezite în răsărituri şi apusuri de soare
magice, noi, „anonimii” care, citindu-i sti-
hurile Poetului, l-am însoţit prin galaxii şi
universuri de visare.  

Cinstirea lui Eminescu izvorăşte
din bătăile inimii noastre, din rădăcinile
lacrimilor, nădăjduirilor acelora care au
fost, acelora care suntem şi acelora care
vor veni după noi. Veneraţia lui, ca şi
eternitatea Poetului îşi au izvorul în
opera lăsată moştenire, operă care s-a
ridicat la rangul suprem al expesiei geni-
ului creator hărăzit poporului român. Aşa
credem, după mintea noastră, noi
„anonimii”. 

Chiar dacă este ştiut, o spunem şi
noi a-cum: pentru Poetul profunzimilor
(preocupat de lumina versului din pan-
teonul veritabilei Poezii) nu gloria de mo-
ment a fost importantă. Nici faima
postumă şi măririle trecătoare nu au con-
tat. Nici năşiile, cumetriile, aranjamentele
literare sau linguşelile nu l-au interesat.
Despre toţi acei care au avut asemenea 

Prof. Traian Gh. Cristea

emineScU
şi neliniştitea versului „Şi oare tot n-aţi înţeles...”

,
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ţeluri poetul spunea: Toţi acei ce-n astă
lume .../ Vor ceva... mă lese-n pace, / Eu nu
voi nimic, nimica / Decât pace, pace, pace.
Puritatea sufletească, intenţiile versurilor
sale erau de a-l scoate pe cititorul însetat
de marea Poezie, din ceaţa traiului diurn:
Da, la voi se-ndreaptă cartea-mi, / La voi
inimi cu aripe./ ah! Lăsaţi ca să vă ducă /
Pe-altă lume-n două clipe. („Aducând
cântări mulţime”) 

Acesta a fost EMINESCU al ar-
moniilor intime. Regretul nostru constă
în faptul că, după amar de vreme, trebuie
să repetăm şi astăzi la urechea unor con-
temporani, spusa poetului: Şi oare tot 
n-aţi înţeles...  

Eminescu a cucerit generaţii suc-
cesive şi continuă să-i cucerească pe cei
care-l citesc adânc şi-l recitesc temeinic,
pentru că scrierile lui iscă noi interogaţii,
îi provoacă la descoperirea inepui za -
bilelor mine de aur ale gândirii lui. Iată
câteva versuri dintr-un sonet în care eul
liric judecă existenţa atâtor enigme pe
pământ şi în univers: Oricâte stele ard în
înălţime, / Oricâte unde-aruncă-n faţă-i
marea, / cu-a lor lumină şi cu scânteierea /
ce-or fi-nsemnând, ce vor – nu ştie nime.
Poate contesta astăzi cineva legea des-
tinului implacabil al omului trecător prin
lume sau adevărul că, într-un târziu,
uitarea ne va acoperi definitiv? Iată, Poe-
tul nu a putut fi atins de uitare, oamenii
comuni, da.   

Desigur, nu Eminescu a des co -
perit aceste legi, însă el le sugerează în
versuri divine ce-i poartă amprenta: Deci
cum voieşti tu poţi urma cărarea. / Fii
bun şi  mare ori pătat de crime,/ acelaşi
praf, aceeaşi adâncime, / iar moştenirea
ta şi-a tot: uitarea. („Oricâte stele”)  

Îl omagiem pe Eminescu, deşi ni-

meni nu ne îndeamnă să-lcinstim pururi
pe cel care ne-a lăsat moştenire un teza-
ur de spiritualitate deschis tuturor celor
ce vor să-l cerceteze. Nu-l cinstim cu ar-
doare ca să facă plăcere cuiva, ci pentru
că îl simţim, prin tot ce a scris, parte
integrantă a spiritualităţii noastre şi a
celei universale.  

Nimic altceva decât mintea, sim -
ţirea ne împing spre a-i reciti genialele
sau modestele poeme, căci fiecare
conţine, mai mult sau mai puţin, flacăra
aceea nestinsă a respirărilor divine atât
în durere, cât şi în extaz. Şi noi continuăm
să-i purtăm stihurile în pleoapa sufletului.
Nimeni nu ni l-a impus pe Eminescu. Să
ne amintim că, şi cât a fost în viaţă, şi
chiar după ce s-a înălţat la cele veşnice,
au fost destui care ne-au ferit de anumite
opere de-ale sale ori le-au ciuntit, ori ni 
le-au prezentat în culori pestriţe. Însă,
prin recitire, noi i-am simţit lava din abisul
poemelor, prozelor, articolelor sale. 
Revenim la enunţul cu sens interogativ
care există şi nu e luat în seamă, pitit în
spatele urechilor surde: Şi oare tot n-aţi
înţeles... 

Ei da, unii chiar n-au înţeles nici
astăzi că Eminescu nu-i perimat; el e ac-
tual, păstrând to-tuşi proporţiile situării
în timp. Orizontul operelor eminesciene
impune o anume sensibilitate şi un
vizionarism care scapă catalogărilor,
fiindcă luciditatea şi puterea de pă -
trundere a realului şi irealului au confe rit
scrierilor sale determinaţii majore, uni-
versal perene. 

Eminescu n-a scris numai pentru
contemporanii săi, nici pentru bani sau
alte avantaje, ci pentru a comunica alt-
fel cu sine, cu lumea de aici şi de pre-
tutindeni. Interesul lui a fost unul major,
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de asigurare a calităţii structurilor lirice
prin conţinutul şi forma creaţiilor. Se
poate spune că era perfecţionist, aşa se
explică variantele atâtor poezii şi
mulţimea manuscriselor lăsate în urmă.
În sistemul poetic neticluit, spontan, apar
izbucniri demiurgice ale elementelor de
mitologie indiană, esenţiale motive din
folclorul românesc şi universal, idei asimi-
 late din Heraclit, Platon, Schopenhauer
sau din filozofia kantiană. Îndrăznim să
credem că genialitatea eminesciană a re-
alizat o aservire productivă, nicidecum
eclectică, a influenţelor filozofice în
ficţionalitatea compozită din capodop-
erele sale, care îndreptăţeşte anticiparea
postmodernismului. Pe baza acestor
consideraţii, se poate afirma că opera
eminesciană scapă de încadrări stricte, în-
guste, nefăcând-o culpabilă de perimare,
ci, dimpotrivă, propulsând-o într-o anu -
me actualitate şi în uni-versalitate.  

Ar fi jenant să continuăm sus -
ţinerea a ceea ce s-a demonstrat deja în
marea majoritate a lucrărilor şi cărţilor
care au luat în discuţie valoarea incon -
testabilă a scrierierile aparţinând lui Mi-
hai Eminescu. S-a scris considerabil şi se
va mai scrie despre Poetul legat prin  in-
finite fibre de marile spirite ale neamului
românesc şi din toată lumea. 
Să amintim nu capodoperele, nu scrierile
eminesciene din programele şcolare, ci
piese lirice mai puţin cunoscute în care
strălucesc mărgăritare ale gândirii aces-
tui mare creator de Poezie. Doar aşa se
va înţelege că la şcoală s-au învăţat
fărâme din Eminescu şi că abia după
şcoală, prin recitirea integrală a scrierilor
sale, vom descoperi matca din care a
izvorât genialitatea şi eternitatea operei
eminesciene. 

Stihuri emblematice, ivite din

suferinţă atestă indiferenţa poetului faţă
de recunoştinţa posterităţii: nimic să se-
audă de umbra vieţii mele, / să trec ca o
suflare, un sunet, o scânteie,/. Definind
ce este Poetul, părintele LUCEAFĂRULUI
se defineşte pe sine: cine-i poetu-n lume
şi astăzi ce-i poetul?/ La glasu-i singura tic
s-asculte cine vra. / necunoscut stre -
coară prin lume cu încetul / Şi nimene
nu-n-treabă ce este sau era... / O boabă
e de spumă, un creţ de val, un nume, / ce
timid se cutează în veacul cel de fier.
(„Pierdut în suferinţa...”)

Râvnind armonia universală, de -
clarându-se duşman al Răului din lume,
Eminescu pledează pentru Binele instau-
rat sub forma seninului în suflete şi pre-
tutindeni. Aşadar, convingerea lui despre
frumuseţea mult râvnită era: ... în se  ni   -
nul, / În liniştea adâncă sufletească, /
acolo vei găsi adevărata, / unica fru -
museţe... („Odin şi Poetul”)

Iată de ce rostind o frântură din
plăsmuirea acestui Poet ne primenim
spiritual şi nu avem neapărat nevoie de
două zile pe an (ziua naşterii şi aceea a
morţii Poetului) în care să ne amintim de
el, să-l chemăm sub lumina cinstirii şi iu-
birii veşnice. Nici astăzi, şi nicicând nu ne
temem că astrul eminescian va apune
sau va fi atins de evanescenţă. 

Îl omagiem pe Poetul etern care
nu eclipsează pe nimeni, ci întruchipează
pe toţi confraţii lui cuceritori ai veşniciei
prin forţa talentului, a geniului creator,
nu a ambiţiilor deşarte. 

Căci Mihai Eminescu reprezintă
sinteza comorii de spirit, aparţinând în-
tregii umanităţii. E suficient să ne a -
plecăm auzul interior la pieptul genialelor
sale plăsmuiri pentru a ne convinge şi a per-
cepe răsunetul, parcă premonitor, al ver-
sului: Şi oare tot n-aţi înţeles...  
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Ritualurile 
poetului 

Gheorghe Istrate

Ritual
Doamne iar ni se întâmplă
să stăm tâmplă lângă tâmplă
năduşeala Ta divină
mă-nlumină în lumină

vorba Ta e carnea lumii
lunecă prin ea postumii: 
nenăscuţii, visătorii
din bisericile florii...

Ritual
eu văd pământ numai pământ
în ochii mei e un mormânt
în care de vecii durează
o sabie ce scânteiază

eu dacă mişc trudit din pleoape
aud troznind în ceruri ape
şi-un înger rătăcit şi gol
pierzându-şi haina de nămol

lumina mea-i cu glasul mic
un clopot strâns peste nimic
un lan cu nopţile în spic –

aşa cum umblu şi mă-nsfânt
sunt doar pământ numai pământ

Gheorghe Istrate
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Ritual
eu vin de departe din tâmple de piatră
din osul anilor vechi ne-nceput
din insula semnelor sacră
pe care apasă un deget necunoscut

Ritual
pe ţărmu-acesta-ncremenit de cretă
tăcerea mare-a lumii mă repetă
să pot răbda oceanul ce-mi depune
sub tălpi întunecatele lui dune
s-aud cum se descarcă alb sub valuri
timpul bătrân nesfărâmat de maluri
cum izbucnind prin apa-ntunecoasă
ea se va sparge-n lutul de sub casă
cum pruncii dulci din vremi neîncepute
vor murmura-ntâmplări necunoscute
pe ţărmu-acesta-ncremenit de cretă
unde tăcerea lumii mă repetă

Ritual
maica mea lumina mea
rana mea de-a pururea
mi-am făcut din dor o stea
să mă-mbrăţişez cu ea
maica mea lumina mea

din ţărâna mea bolnavă
ţi-am pus candelă şi slavă
din pământul meu sfielnic
ţi-am pus smirnă şi jertfelnic
...
Când va fi cândva să mor
Mă voi face un izvor
Ca să umblu sub pământ
Cu picioare de argint

Să te plâng să te găsesc
În mormântul tău regesc
Fiindcă te-am cătat în stea
Dar în stea nu se murea -
acolo se nemurea
Maica mea lumina mea
Rana mea de-a pururea

Ritual
curge memoria – veşnica plută
a neamului nostru umbros
umblă Cuvântul pe gura mea mută
asemenea tălpilor lui Hristos



Almanah 201510

Ritual
Copil al pietrelor – învăţ să tac
Magnetul tainei înapoi mă strânge
Aşa cum trec orbind din veac în veac
Sunt pruncul repetat de-acelaşi sânge

O ce lumini se-apropie-adunând
Tărâmul lor neînceput de rună
Ninsori de clipe-mi flutură prin gând
Închipuind statuia mea străbună

Nu mai sunt singur – din fiinţă vin
Întors în ochiul morţii care plânge
Şi ies din ceaţa trupului virgin
La piept strângându-mi vorbele de sânge

Mai sus de sori e-o noapte abisală
Pe care Dumnezeu o ţine-n poală.

Ritual
din lucruri pe furiş curg lacrimi
din noapte se preling planeţi
peste fiinţă peste patimi
n-ai timp să-nveţi să mai regreţi

se-adună lumea-ntr-o lumină
ca floarea-ntr-un grăunte viu
abia atinsă de-o albină
ce soarbe clipa din târziu

un prunc se-ntoarce în sărut
în moartea care vrea să moară
precum pământu-n început
precum lumina în fecioară
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O căruţă cu o mândreţe de cal, un
copil de vreo zece ani, inocenţa întru-
chipată, ai zice, şi un bătrân care mân-
gâie efectiv cu biciul crupa animalului,
ca şi când l-ar apăra de gâze. Atelajul
opreşte în staţia de autobuz din răscru-
ce. Bunicul îi predă nepotului biciuşca şi
hăţurile, cât timp el coboară să facă o
întrebare şi să-i cumpere ceva dulce de
la buticul din faţa şcolii. Mă pregătesc
să-mi mut atenţia către dealurile Istri-
ţei, impecabile şi astăzi, ca un wallpaper
de Windows, când murgul, oarecum
mai relaxat din frâu, scutură capul şi-i
alunecă absolut firesc fierul zăbalei din
gură. „Inocenţa întruchipată” devine
brusc violent, plesnind calul peste bot
cum n-am mai văzut niciodată pe cineva
să se comporte astfel chiar şi faţă de
obiecte. Ba da, am mai văzut aşa ceva
în poligoanele de jocuri de forţă de prin
bâlciuri şi în sălile de antrenament ale
boxerilor: e vorba de mingea aceea me-
dicinală imensă, cât un craniu de ele-
fant, fixată pe o pârghie în perete şi lo-
vită din ce în ce mai accelerat cu exte-
riorul pumnului, până când sunetele 
disparate ale loviturilor se contopesc în-
tr-un muget continuu, înfundat. Conco-
mitent, cu mâna stânga, mai rar, ce-i

drept, dar şi explicabil, fiindcă e stângaci
şi încă departe de a fi un adevărat băr-
bat de bărbat, puştiul împunge animalul
în beregată cu coada metalică a biciu-
lui. Aş minţi dacă aş spune că nefericitul
animal părea împăcat cu ce i se întâm-
plă. Violenţa scenei, venită dincotro nu
mă aşteptam, mă ia realmente prin sur-
prindere, îmi gâtuie toate reacţiile şi mă
face să mă simt ca ultimul laş din lume.
Sunt salvat însă de reapariţia bunicului
şi de reintrarea la fel de subită a copilu-
lui în tabloul idilic de la început, de
această dată mângâind, vizibil stinghe-
rit, botul calului. Îi povesteşte tătăiţului
o versiune nevinovată a întâmplării de
mai înainte, trăgând totodată cu ochiul
la mine ca la un martor incomod care 
i-ar putea periclita afirmaţiile. În timp ce
încerc să ghicesc ce-ar fi făcut Ion Ghe-
orghe în situaţia mea, cum probabil l-ar
fi luat sau nu l-ar fi luat pe călău de
urechi sau de perciuni, calul, bunicul şi
neomenia în scutece de şcolar îşi văd li-
niştiţi de drum, lăsându-mă în urmă,
complice şi învins pentru toată ziua. Mai
asist, până la sosirea autobuzuluiîn sta-
ţie, cum alţi draci de copii din Sără-
ţeanca aruncă cu pietre după Simion 
Lunatecu’ şi îi vorbesc necuviincios, dar

(fragment din volumul de convorbiri cu acelaşi titlu,

în pregătire editorială)

Nistor TăNăsescu
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momentan nu mă mai interesează abso-
lut deloc suferinţa oamenilor, animalelor
sau plantelor. Eu am treabă, am o carte
neapărat de scris despre nerisipirea exem-
plelor de demnitate civică şi culturală ofe-
rite cu duiumul, în toate împrejurările vie-
ţii, de către poetul Ion Gheorghe!

Ion Gheorghe: … În fine, domnule,
să nu te miri de etică de popi; am auzit
o chestiune şi mai clară: când s-a in-
staurat contrarevoluţia asta, adică du-
pă căderea regimului socialist al lui
Ceauşescu – cum zic ei, dar n-a fost al
lui Ceauşescu, a fost regim românesc
–, se duce cineva într-un sat şi a mers
şi la biserică, la popă, probabil a vrut
să-l înspăimânte, să-l dea la o parte sau
probabil să-l recalifice profesional. Însă
popa a dat o replică antologică: Eu nu
plec de-aicea fiindcă pe mine m-a pus
domnul cutare, colonel de la securita-
te! Şi-au plecat ăia rupând poarta…
Aşa că ce să te miri. Asta e situaţia la
români! Parcă ce, uită-te la ai mei, lite-
ratorii: Marinică Sorescu şi sublimul Ni-
chita au purtat valijoara de informaţii a
Securităţii. Vezi că derbedeul ăla de
Măgureanu a divulgat, lucru cunoscut,
că Nichita era informator – a spus-o
Măgureanu, n-o spun eu! Iar Marinică
fusese elev de liceu militar pe la Iaşi.

Nistor Tănăsescu: Deşi eu, unul,
mă cam îndoiesc asupra seriozităţii de
eventual informator a lui Nichita… 

Ion Gheorghe: Mulţi se îndoiesc, în
afară de Măgureanu. Da, dar uite că
Nichituş, fiind rus şi mergând prin Iu-

goslavia, a întreţinut o legătură cu sâr-
bii. Nu uita că a mijlocit un aranjament
politic, şi acesta trebuia răsplătit.
Adam Puslojici, micul sârb, a recitat în
televizor o poezie de Nichita, în care se
făcea elogiul curvei patriotice securis-
te. Nu mă interesează, totuşi, raţiunile
pentru care el a primit coroana de la
Struga, fiindcă erau pe vremea aia încă
zece poeţi care o meritau. Cununa de
aur, şi de la Struga şi din alte părţi, şi
„Herder”-ul, cum am spus, erau opera
sublimă a serviciilor de informaţii ro-
mâneşti, aranjamentele de-acasă!

Să-ţi spun o poveste adevărată în
sensul ăsta. La un moment dat, în Ro-
mânia, după ce au desecat lacurile de
apă dulce de pe malul stâng al Dunării,
comuniştii s-au gândit la o industrie a
pescuitului oceanic şi-au comandat, în-
tr-un sfârşit, 2 traulere, vapoare de
pescuit din Japonia – unul „Constan-
ţa”, celălalt „Galaţi”. Noi eram trei ti-
neri la aceeaşi masă la Casa Scriitorilor
– Ioan Alexandru, Marin Sorescu şi eu,
Ion Gheorghe. Fiind foarte entuziaşti,
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eu sau nu ştiu care a zis, hai să ne ce-
rem la Tovarăşu’ să mergem pe va-
poarele astea de pescuit! O jumătate
de an de zile, vedem lumea, vedem
Oceanul… Zis şi făcut. Şi vorbim cu Eu-
gen Barbu care, fiind redactor şef la re-
vista „Luceafărul”, avea legături direc-
te de lucru cu tovarăşul de la propa-
gandă, Leonte Răutu – mare tip, mare
de tot, a învârtit pe degete toată pro-
paganda şi cultura română, toată
mass-media socialistă el a format-o şi-
a organizat-o! I-am cerut, deci, lui Eu-
gen Barbu, care comunica foarte exact
cu Leonte Răutu, să ne mijlocească o
călătorie pe Oceanul Atlantic cu aces-
te vapoare. Barbu ne-a promis să vor-
bească, să vedem ce se poate face. În-
tre timp, nu trece o săptămână, şi ne
întâlnim din nou toţi trei la Casa Scrii-
torilor: Ce mai facem cu chestia Ocea-
nului? La care îi văd pe ăştia - Marinică
Sorescu lăsând capu-n jos; zice Ioan
Alexandru: Eu am primit o bursă, mă
duc în Germania. Şi-ălălalt, Marinică,
spune: Şi eu am primit o bursă! Astfel
eu am rămas singur să merg pe vapor.
M-am dus pe vapor şi-am scris cartea
„Scrisori esenţiale - Nopţi cu lună pe
Oceanul Atlantic”, precum se ştie, vezi
Marin Mincu, „Poeţi români de azi”.
Am definit astfel aventura mea şi nu-
mai a mea.

O lămurire de context se impune
aci. Când Ceauşescu a prelucrat cazul
Pătrăşcanu, s-a petrecut următorul act
foarte ciudat. El suferea, precum se

ştie, de sensibilitate la coardele vocale
şi avea întotdeauna la îndemână pe
pupitru o carafă şi un pahar de apă, de
cristal; la un moment dat a dus mâna
la pahar şi, de când l-a luat şi până l-a
dus la gură, a zis aşa: „În ceea ce-i pri-
veşte pe scriitori, să nu se mai petrea-
că ce s-a petrecut cu Nicolae Labiş!”
Deci, ducea mai departe ideea că Se-
curitatea a represat ţărani, intelectuali,
nu mai vorbesc de abuzurile şi crimele
pe care le-au făcut ăia cu vipuşcă al-
bastră împotriva luptătorilor ulterior
reabilitaţi ca Pătrăşcanu, Marcel Pau-
ker ş.a.m.d. Am amintit acest nota be-
ne pentru că din momentul prelucră-
rii, Securitatea şi-a schimbat stilul de
lucru, de la brutalitatea ucigaşă a tre-
cut la coruperea patriotică din care au
gustat şi un Breban, un Goma etc. Dar
mai înainte trăisem un episod pe care
trebuie să-l scriu şi de aceea trebuie 
să-l declar aici.

Când eram la înmormântarea lui
Nicolae Labiş, în cimitirul Bellu, cu toţii
acolo, care mai de care, am aruncat şi
eu bolovanul ăla de pământ pe sicriu:
m-a podidit plânsul şi-am plecat pe o
alee. În timpul ăsta vine un ins, mă ba-
te pe umăr şi zice: Dacă nu murea ăs-
ta, dracu vă lua pe toţi!

Acum vin şi leg cele două mo-
mente: zicerea lui Ceauşescu referi-
toare la moartea lui Labiş, care este
lucrarea ticăloasă a serviciilor de se-
curitate ale lui Alexandru Drăghici, şi
felul cum au evoluat mai târziu relaţii-
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le dintre securitate şi scriitori.
Nistor Tănăsescu: Deci, moartea

lui Labiş nu a fost chiar un accident ne-
fericit, cum s-a susţinut oficial.

Ion Gheorghe: Nu a fost un acci-
dent. A fost opera Securităţii. De vre-
me ce secretarul general spune asta,
ce vrei altă dovadă! Din momentul ală
s-a schimbat politica Securităţii faţă de
scriitori. Nu i-a mai omorât, i-a promo-
vat! Pe cei din generaţia mai tânără cu
vreo şapte ani decât mine, toată seria,
au fost trimişi băieţii pe burse - Ana
Blandiana şi nimenea ăla de Romulus
Rusan cu bursă în America, Marinică
Sorescu, Ioan Alexandru la studii. Şi
astfel s-a construit între generaţia
mea, adică generaţia Labiş, şi generaţia
lor un hiatus de percepţie şi de atitu-
dine. Din momentul ăla Securitatea a
început să lucreze cu scriitorii, vezi ca-
zul Blandiana, vezi atâţia şi-atâţia dizi-
denţi. Cu mine nu le-a reuşit. Întâi de
toate fiindcă eram mai în vârstă şi fu-

sesem martor în cazul Labiş. S-a creat
astfel o distanţă între generaţia Labiş
şi generaţia asta nouă, care a căutat şi
a reuşit să facă un corp comun cultural
pentru politica lui Ceauşescu. Şi s-a
creat joncţiunea generaţiilor: degeaba
zic ăştia acum, chiar şi Dinescu, un co-
pil de trupă tânără, a fost recrutat la
Securitate. Mie-mi vine acum foarte
greu să mă bat cu toţi, nici n-am inte-
resul să mă bat cu toţi, pentru că ăştia
care o fac acum pe dizidenţii, pe eroii
opoziţiei, ai rezistenţei - n-a fost nici o
rezistenţă, domnule! - pentru Ceau-
şescu au lucrat toţi până l-au urcat în
caleaşcă alături de regina Angliei. Ce
vreţi mai mult! Şi-atunci, de unde toa-
tă nebunia asta cameleonică, schim-
barea la faţă cu neruşinare istorică!?
Din ceea ce-am putea numi penibila si-
tuaţie a intelectualului român, un pic
săltat deasupra mediei, dintr-o cultu-
ră a oportunismului intelectualului ro-
mân, distrugătoare până la urmă, vezi
trecerea de la comunişti la social-de-
mocraţi - este o degringoladă, un dez-
măţ indeologic al intelectuelilor de ne-
descris. Mizeria asta nu se poate să nu
lase urme pe faţa viitorului! 

Acesta este fondul moral, degea-
ba umblă ei să se lepede de el, pentru
că nici generaţia lui Cărtărescu, de Mir-
cea Dinescu nici nu mai zic, nici gene-
raţia optzecistă nu-i aşa de curată pe
cât se pune în vitrină. Tatăl lui Cărtă-
rescu a fost activist de partid, ce mă-sa
... purităţii de conştiinţă!
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Lasă-mă, din când în când,
să rătăcesc printre gândurile tale.
Port în braţe amintirea iubirii
precum nisipul umbre de valuri.
Aşchia unei clipe de fericire
mi-a rămas împlântată
în mână şi mă doare
când îţi mângâi
obrazul încrustat cu regrete.
Ce a mai rămas din noi
în afara amintirilor ?

Ovidiu cameliu 
PeTRescu

Invidiem munţii.
Ei stau cu frunţile printre nori
şi ascultă triluri de păsări.
Ei nu au mers niciodată
nici la Mahomed, nici la Ivan şi nici la
Johnny.
Ne-au privit tăcuţi şi ruşinaţi
Când noi ne-am plecat frunţile

şi au lăcrimat cu mii de izvoare
de dorul lui Burebista
şi al lui Mihai Viteazul.
De vom fi precum munţii
Poate vom simţi
stropul de veşnicie
rătăcit în suflet.

,
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Strâng în braţe, cu disperare,
amintirea primului sărut.
Zâmbetul tău, 
prizonier într-o lacrimă,
mi se prelinge
printre cutele sufletului.
Prinde-mă de mână
până când valurile timpului
îmi vor risipi făptura.

Timpul, câine hulpav,
mi-a mai sfâşiat
nişte amintiri.
Clipele petrecute împreună
se preling în neant.
Într-o zi voi uita
şi primul sărut, 
iar viscolul clipelor
îmi va risipi fiinţa
spre alt tărâm.
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Magda uRsAcHe

„Priveşte mut în inimă şi scrie”.
Aura Christi

Simpozionul din 5 iunie, 2014, de
la Piatra Neamţ in memoriam s-a nu-
mit (mulţumesc, Adrian Alui Gheor-
ghe!) Cărturarul Petru Ursache în cău-
tarea „omului frumos”, dar tot atît de
bine s-ar fi putut numi Neverosimilul
Petru U. De ce? Pentru că etnologul, is-
toricul literar, criticul, publicistul Petru
Ursache a mers, în toate cărţile lui, în
răspăr cu estetica urîtului. Şi nu la Karl
Rosenkrantz mă refer acum, ci la fap-
tul că populaţia României preferă să se
uite în geanta Elenei Udrea şi-n lenje-
ria intimă a Mihaelei Rădulescu, nu în
fîntîna trecutului (e sintagma lui Tho-
mas Mann), în ignorarea lui Benedetto
Croce: „Istoria e totdeauna istorie con-
temporană”. Bătrînul meu, cum îi spu-
nea lumea literară iaşiotă (deşi era ne-
verosimil de tînăr, un tînăr de 82 de
ani) s-a împotrivit cu toată fiinţa urîtu-
lui care vine din trecut, dar şi urîtului
actual. Petru a trăit în respectul valori-

lor reale, după preceptele educaţiei lui
ţărăneşti. A făcut ascultare la preot şi
la învăţător, i-a venerat pînă la sfîrşitul
lor şi al lui. „Cum merg lucrurile acum,
n-aş fi avut acces la liceu”, mi-a spus cu
infinită tristeţe Petru. Ei, învăţătorul şi
preotul, l-au îndrumat întru existenţă
autentică. Da, Bătrînu meu a deţinut
ştiinţa fiinţei, ontologia. Cine-i va răsfoi
cărţile donate Bibliotecii „G.T. Kirilea-
nu” alcătuind Fondul Petru Ursache va
vedea ce anume sublinia predilect cu
creioanele lui: om ales în primul rînd,
morală, adevăr, bine, frumos.

„Cînd se uită în trecut, generaţia tî-
nără vede altceva decît trebuie să va-
dă. E ajutată în acest sens de  încropeli
corect-politice. Uite, Magda”. Şi mi-a
arătat chapeau-ul unui reportaj dintr-o
publicaţie (studenţească?), semnat
Adriana Zăvoi: Aiudul şi-a cioplit păca-
tele. Despre tinerii revoltaţi contra co-
munismului, torturaţi şi ucişi intra muros:



Vă mai amintiţi definiţia intelec-
tualului formulată de Michel Foucault?
„Un individ cerebro-spinal”, cu creier
suplu, agil şi cu coloană vertebrală
dreaptă, „cît e necesar”. Petru Ursache
a avut de parcurs o cursă cu obstacole
şi a cîştigat-o N-a pierdut-o el, ci cei ca-
re l-au luxat, politrucii. A fi un cărturar,
un erudit, un savant şi a nu fi recunos-
cut ca atare, iar ca faptul acesta să nu
te doboare înseamnă să ai o putere
peste cea a unui ins oarecare. Pentru
neverosimilul Petru U. n-a fost o tra-
godie, o sursă de nefericire lipsa pre-
miilor, medaliilor, indemnizaţiilor. N-a
avut pretenţii, deşi se cuvenea să le ai-
bă. Defectiv de pragmatism, atît de
stingher într-o lume pragmatică în ex-
ces, a trecut prin două orînduiri şi, to-
todată, prin două nereuşite sociale pe
potriva calităţilor lui. Cu toate astea, nu
s-a considerat un învins, vă rog să mă
credeţi.

Petru Ursache a făcut proba exce-
lenţei prin cărţile lui de etnologie, a
condus doctorate în domeniu, dar Fa-
cultatea de Filologie, postsocialist de
Litere, nu i-a oferit cursul nici după ce
activistul Vasile Adăscăliţei a fost pen-
sionat. Petru Ursache a predat un curs
de Antropologie la Facultatea de Filo-
zofie, graţie decanului, profesorulNicu
Gavriluţă.

*
Petru a trecut prin viaţă neînco-

voiat (e vocabula lui Adrian Dinu Ra-
chieru). Persecuţiile, marginalizarea nu
l-au încovoiat. Cum? L-a ajutat cutu-
ma; şi-a tras forţa, siguranţa, speranţa
din norma morală a tradiţiei. Nu-i de-
loc un fapt obişnuit, cum ar părea la
prima vedere, să trăieşti normal în
anormalitate, păstrîndu-ţi curat cuge-
tul. E chiar neverosimil.

Datele lui? Modest şi onest, lipsit
de trufie (nu-i plăcea să se recomande
profesor universitar). Petru a fost im-
pecabil în bunăcuviinţă, generos şi afa-
bil cu discipolii. A crezut în frumuseţea
religiei; s-a dovedit bun creştin pe cru-
cea patului de spital. Sunt calităţi obiş-
nuite cele enumerate mai sus? Nu, e
neverosimil să rămîi om sporit, îmbu-
nătăţit pînă la capătul capătului. Şi da-
că onest înseamnă frumos şi bun în-
seamnă frumos, atunci Petru a fost om
frumos, de cinstit şi blînd ce era.

*
Petru Ursache era prea ca să pla-

că politrucilor. Prea instruit pentru ei,
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Petru ursache



prea modern (Bătrînu meu a fost tînăr
pe viaţă), prea temerar în abordarea
temelor, prea personal, prea refuznic
al „sarcinilor”. O situaţie din multe?
După violentul Decembrie, deţinuţii
politici l-au propus Inspector şef la Cul-
tură, în locul lui Ion Ţăranu. Cam la
vreo lună, primarele i-a cerut să se
ocupe de primirea cu fast a lui Ion Ilies-
cu. A refuzat şi a demisionat. Petru s-a
dus la scris, la Mănăstirea Neamţ şi s-a
întors cu o bijuterie de carte, Sadove-
ninzînd, sadovenizînd… 

Neverosimil, nu-i aşa? Cum a scris
cartea? Casa Academiei se desfiinţase
(chit că Visarion Puiu, proprietarul de-
posedat la naţionalizare ar fi preferat
să fie casă de creaţie, nicidecum loc
pentru chiolhanuri mănăstireşti). Pe-
tru stătea la părintele Paisie, într-un fel
de şură-chilie, fără lumină electrică.
Cînd m-am dus să-l iau acasă şi strîn-
geam lucrurile, am auzit un ticăit.

Ceasul, vezi să nu-ţi uiţi ceasul, Pe-
trucu. Şi am dat să pipăi după el pe sal-
teaua de paie.

„Nu-i ceasul, mi-a spus uşor şovă-
ielnic. Suporţi ceva neaşteptat? Şarpe-
le face aşa”.

Am sărit în sus de pe pat.
„Zău, e cumsecade, nu-ţi fie frică”.
Şarpele alb al casei se cuibărise în

salteaua de paie. Ticăia nopţi în şir, îi
ţinea companie, dornic şi el de suflet
de om alături.

„În fond, mi-a spus Petru, cine de-
cide care-i zeu bun şi care-i fals? Cine

acordă statutul de animal domestic?
Care s-a născut legitim bun de îmblîn-
zit şi care s-a născut sălbatic? Vulpea
lui Saint-Ex nu voia decît să fie domes-
ticită”.

*
Îl simt acum ca pe părintele meu

sufletesc. Sufletul lui, bun de pus la ra-
nă (şi am avut destule răni de pansat),
ironia lui cordială, izvorîtă din inimă se-
nină.

„Lasă, Magda, te-au scos din pre-
să, ţi-au interzis semnătura,dar n-ai
apucat să-l lauzi pe Ceauşescu. Ai scris
ca şi cum ai fi trăit într-un loc liber. Fă-
ră echivoc”. Şi a deschis Cartea Xun Zi
la pledoaria pentru „Omul cel bun.
Omul ales”.

„Omul ales nu este îngîmfat, nu
este nici ascuns şi nu este nici orb, ci cu
băgare de seamă îşi urmează drumul”.
Aşa scrie Sun Ţi (Petru îi pronunţa ast-
fel numele, dacă o fi corect): „Cine
merge pe două drumuri deodată nu
ajunge nicăieri. Ochii nu pot privi clar
două lucruri deodată, nici urechile nu
pot auzi clar două lucruri deodată”. Cu
alte cuvinte spuse peste aproximativ 3
secole, nu-l poţi sluji şi pe Dumnezeu
şi pe Mamona.

Petru Ursache nu figurează în vo-
lume de omagii ceauşii. I s-a propus,
cînd a dat la tipar Titu Maiorescu este-
ticianul să pună eseul sub semnul unui
citat din to’arşu’. Ca motto. „Dacă îmi
arăţi, i-a spus directorului editurii Juni-
mea, unde a scris Ceauşescu despre
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Maiorescu, atunci îl pun, pun  citatul”.
A căutat şi a descoperit frumosul.

O face şi acum Petru. Deschideţi revis-
ta „Confesiuni” de mai (2014) şi-l veţi
regăsi scriind despre Frumosul uman. 

O repet: trebuinţa modelului de la
Petru o deţin. Şi respectul adevărului.
S-a luptat o viaţă cu neîncrederea în
document. A replicat „recenţilor” care
publică iarăşi istorie cu omisiuni voite
de informare. „Ne trebuie un Raport
versus Raport. Cel final contribuie la
bulversarea relaţiei istorie-adevăr. Fe-
nomenul Piteşti, vîrful terorii, e dimi-
nuat. Nu un susţinător al comunismu-
lui, chiar al Ceauşescului, re-socializat
în formator de opinie anticomunistă,
trebuia să se afle în fruntea trebii”.

Cînd a văzut că mass media au or-
ganizat amnezia programată privind
disidenţa reală, iar oponenţii adevăraţi
au fost înlocuiţi cu cei „lepădaţi” opor-
tun de marxism (ca Petre Roman, pre-
mierul în pull roş, trecut de „Le Figaro”
pe lista disidenţilor înaintea lui Paul
Goma), Petru Ursache a scris Omul din
Calidor, despre omul frumos al litera-
turii române, Goma. Iar Paul Goma,
după cîte ştiu, are o singură traducere
sponsorizată de ICR sub directoratul
Patapievici, în timp ce Norman Manea
deţine 9, Nina Cassian 3, Eminescu 1,
Eugen Ionescu, Ion Barbu, Arghezi, Re-
breanu, Preda, Breban – zero.

*
Petru Ursache a luptat cu macula-

rea neruşinată a neamului său, a pres-

tigiului ţării. Rara lui abnegaţie e neve-
rosimilă.

„Tare ne mai place, ricana el, să
vorbim de inferioritatea şi de provin-
cialismul culturii noastre, să ne pre-
zentăm distrofici intelectual, nehrăniţi,
firavi, gata să sucombăm. Îi spunem lui
Anton Dumitriu „Pa, Toni!”, rîdem de
Coloana lui Brâncuşi ca „sula lui Guţă”,
ne numim tribul cu idoli ca „idiotul na-
ţional Eminescu”.

Seria ETNO, pe care o editez îm-
preună cu Valentin Ajder (Petru a pus
ochiul lui albastru pe el la un Librex şi s-
a dovedit editorul frumos) dovedesc
contrariul. E vorba de Etnosofia, Etno-
estetica, Etnofrumosul sau Cazul Mă-
rie, Moartea formei.

Ce enervat a fost Petru citind în Is-
toria nocturnă a lui Carol Ginsburg că,
în satul tradiţional românesc, adică
acela autentic, colinda a devenit „pre-
text de pomană şi cerşit”. Nu, spune
P.U.: „Poate aceasta să se fi practicat
în alte comunităţi europene mai vechi
ori mai noi. Nimic n-o dovedeşte pe te-
ritoriul şi în cultura română”. Şi conti-
nuă, argumentînd: Colindul lui Dum-
nezeu se cîntă la icoane, în casa mare,
ca gospodarul să aibă ajutor de sus în
spor şi-n belşug. Colindătorii primesc
„produse binecuvîntate în schema jo-
cului ritualic”, vin, mere, pîine (colaci):
„obiecte de cult simbolice şi spirituali-
zate”...
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Piatra Neamţ, 5 iunie, 2014; 
Satu Mare, 19 iunie, 2014.
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E adevărat, până și cuvintele trec prin

stomac;

un chirurg genial mi-a refăcut trupul,

literă cu literă –

acum locuiesc într-un alfabet nou,

într-o limbă românească particulară.

Nu e mare lucru să port numele meu

vechi,

mai greu e să fiu primit înăuntrul său!

despre genii
Din când în când, din două una : or

Dumnezeu găsește câte o borsetă pli-

nă cu viață

și o înapoiază amărâtului care a pier-

dut-o,

or, pur și simplu plouă cu apă minera-

lă direct

din munții Cerului

darwină
cei bogați își cumpără boli ciudate

cavouri tutankamonice,

cu piscine sub cruce; în timp ce

bietul măgar din Bethleem

nu are loc de odihnă

nicăieri

și nici toate maimuțele

nu sunt oameni de rând

Buzăul prenatal
orașul moare, în propria-i maternitate

prin gară își părăsește trupul hăcuit

de arhitecți chirpicari

spre vreun spital din secolul trecut;

orașul e grav bolnav și prefăcut

ca un escroc care

mereu își mănâncă ultima grevă a foa-

mei

în văzul mulțimii miloase

Somnoroase coţofene
iată-l pe heidegger sforăind

la umbra brună a filozofului andrei,

între timp, moașa berzei înlătură pla-

centa

unui neuron încolțit

în crăpătura unui gând mai tare

ca piatra

mai iute ca neclintirea

MarIN IfrIM

casa cuvintelor
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aţa albă
Vanitas vanitandum, et omnia vanitas

literă cu literă citind

când nu e ceață deasupra pământului

exceptând Marele Zid Chinezesc

doar un singur lucru se mai poate zări:

un fir de ață albă

cu care este cusută

pârtia poetului invizibil Volumescu

spre Premiul Nobel

Prin ordonanţe capilare
Numai aici, în gura cu placă dentară de rai etnic,

sângele se transformă în apă și apa e

tot un pământ și pământul o apă; numai aici e dincolo

de lumea de Apoi.

Din cerul gurii cad asteroizi mioritici, în gura cuvintelor,

cu iarbă pe limbă, lăcuste hulpave devoră nisipul

unei clepsidre cu mijloc de trubadur greieros;

numai aici viața e un credit cu dobândă mai mare

decât moartea prin ordonanțe capilare.

definiţie ratată
odată pusă pe litere

poezia devine o bucată de carne congelată

într-o cochilie de melc leneș,

v-o spune un robot cardiac c-o poftă de citit

mai necesară decât alcoolul tectonic

din degetele pianistului orb

confort 
hei cititorule crispat și criptat

bine ai venit

în casa cuvintelor

când descoperi poezia

ar trebui să dai de odihnă

precum o pasăre

într-un avion care zboară

drumul cuvintelor
colecție de scrisori nedesfăcute –

întâmplări ferecate,

somn liniștit, filozofie

viața este cel mai lung drum

care poate străbate un om

în sens unic:

îl cară, îl lasă undeva

și o ia de la capăt –

viața, drumul cuvintelor
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Şantier în dezafectare
La capătul resemnării nu te așteaptă

nicio băncuță de lemn și nu-ți miroase călcâiul vulnerabil

niciun câine de rasă; la capătul resemnării dormi în piatra

spartă de sculptori urologi, înfășurat în nisipul unei statui

căzute în implozia unei cariere de calciu și nimic

nu se compară cu locul din care, de bună voie, amintirile

ajung înaintea ta, fiind deja purtate de alți pretendenți

la mâna unei eternități de second hand – ca și cum dincolo

de cuvinte cresc niște guri, ca niște basculante noi

încărcate cu guri la rândul lor pline cu basculante vechi:

o coloană de guri pleacă, o coloană de mașini vine

toate cu același șofer adormit sub cerul negru al gurii

cu capul pe volanul unui dric de Formula 1 barat

ca să spui adevărul
Nici prin gând nu simți cum dimineața,

prin fața casei neuronilor tăi, trece silențios

mașina de tuns cuvinte,cum gardul viu de sentimente,

dintre tine și ceilalți, e din ce în ce mai ornat

cu nervuri de sârmă ghimpată;

nici prin gând nu mai poți pleca de acasă,

fără ca perdeluța de sub pleoapa cuiva să nu fie

trasă discret într-o parte, pentru că, peste tot

în aer, în apă și în pământ, patria multimilenară a reînviat

viermii au ajuns la vârsta zborului,

cerul a coborât, din nou, până sub creștetul capetelor,

și-și ține sub strictă iluzie optică fiii rătăciți în propria lor limfă.

Teoretic, tu ești patria; practic, patria e-n toate cele ce nu-s

și mâine vor face plajă sub neant.

Despre patrie, ca să spui adevărul,

nu trebuie să juri pe vreo carte;

Aceasta e ca scrisul, are un singur anotimp: acum!
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Eram elev anul întâi al Şcolii Peda-
gogice, fostă Normala „Spiru Haret“
din Buzău când am aflat de existenţa
în oraş a unui cenaclu literar, graţie
răspândirii printre viitorii învăţători a
unei plachete de versuri „Într-un an de
zile“, un soi de bilanţ de activitate al
Cenaclului „Alexandru Sahia“. Vreo ze-
ce, cincisprezece autori cu poeziile lor.
Printre ei, doi elevi ai şcolii noastre:
unul Boris Chilat şi altul Petre Popa,
dar frecventau şi alţii acel cerc unde se
ţineau prelegeri despre literatură şi se
citeau compuneri aşa-zicând literare,
cel care m-a dus pe mine acolo fiind
domnul elev din anul III, Dinu Gheor-
ghe, care mai târziu a lucrat la Cenzu-
ra locală, unde apărea ziarul „Viaţa
Buzăului“. Modelul era Petre Popa, cu
zece pe toata linia, copil de oameni să-

raci din satul Vadu-Paşii. La el ţinea di-
rectorul şcolii, nea Nicu Ţane. Impu-
nea prin memoria, volubilitatea şi iu-
ţeala de minte; cu deosebire se făcuse
remarcat şi devenise celebritatea lite-
rară a oraşului acela cu numeroase li-
cee bune, seminar şi câteva şcoli pro-
fesionale, printr-un poem „Cimpoe-
şul“, pe care îl recita cu artă, patimă şi
priză, făcând, cum se zice, furori: leşi-
nau elevele, profesoarele şi deopotri-
vă profesorii şi autorităţile, „delegaţii-
le de muncitori şi ţărani“ aduse la şe-
zătorile literare şi mitinguri în sala pră-
fuită şi cu duşumelele zgâite, stropite
în fugă, ale unui vechi Atheneu, un fel
de Hală cu scenă şi balcon. Un bătrân
păstor şi cântăreţ din cimpoi îşi poves-
tea către tovarăşul Stalin viaţa amară
de argat pe la boieri şi chiaburi şi îi ura  

(Din volumul de memorii „Deochiul Gorgonei“, 
Ed. Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2013)

Ion GHeORGHe
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genialului părinte al popoarelor mulţi
ani de viaţă pe meterezele bastionului
păcii. Delira poporul tânăr, o isterie po-
litică le cuprindea pe sutele de fete
când crainicul şezătorii-miting declama
numele autorului şi al poemei deja în
apogeul celebrităţii. În acelaşi an, Pe-
tre Popa a primit de la autorităţile so-
vietice un abonament cvasi-viager la o
revistă de ştiinţă, îmi pare că „Nauka i
Jizni“, iar de la cele româneşti un sac
de cărţi premiu pentru „Cimpoeşul“ ce
fusese transcris frumos, căci autorul
avea şi caligrafie şi desen, fiind în toa-
te de zece, şi trimis de către comitetul
judeţean de partid pe filiera Arlus, aso-
ciaţia română de strângerea legături-
lor cu Uniunea Sovietică, să ia cunoş-
tinţă de ea genialul generalissirn. Om
s-a făcut Petrică şi, cu tot nasul lui ma-
re pe chipu-i de spoitor, se bucura de
simpatie; avea fler şi vocaţie demago-
gică, bine primit oriunde, femeietul nu-
i rezista, fiind panglicar mare, mare tri-
şor la vorbă, abil, iute de mână la mici,
nevinovate găinării: împrumutându-l
într-o zi cu o sumă „până mâine“ n-a
găsit timp să mi-o achite decât după
vreo câteva luni dându-mi din sacul ăla
de cărţi opul academicului sovietic E.
V. Tarle, „Napoleon“ de care aveam eu
nevoie în vremea aceea de nici nu vă
trece prin cap. Însă eu l-am respectat
cu admiraţie până astăzi, blândeţea lui
şi tactul, geniul de-a se face popular şi
agreabil au rănas pentru mine miraje.
Cu deosebite priza la public îmi impu-

nea ca fenomen care m-a preocupet
până la bătrâneţe, studiindu-l cu iluzia
că voi ajunge şi eu vreodată într-o sală
unde, numai numele anunţându-l pre-
zentatorul să declanşeze acel potop de
aplauze care să-mi dea gigantism inte-
rior. În această privinţă sunt un căzut
de pe cal, abia pot să mă adun pe câm-
pul de luptă dându-mă la o parte prin-
tre picioarele cailor elocinţei şi gloriei
de public ale celorlalţi.

Două exemple rămân edificatoare:
le-am studiat făcându-le autopsia ani
mulţi. Primul este loan Alexandru, cu
vocaţie şi pregătire de amvon: boteza,
ţinea predici şi a salvat de la măcel Se-
natul când au intrat minerii peste „ale-
şii poporului“ în numai un sfert de oră
de discurs disperat cu spumă mistică
pe buze. Mi-a căzut în mână la un se-
minar cu privire la „rolul scriitorilor în
apărarea pacii“, organizat de către
Uniunea Scriitorilor la Timişoara, cu
vreo cinci ani înaintea dubioaselor eve-
nimente care aveau să aducă răstur-
narea ordinii socialiste în România. Cu
vreo oră înaintea începerii colocviului
cu pricina, m-am întâlnit cu autorul Im-
nelor în micul hol de la intrarea în sala
aceea festivă. Încercând să leg vorbă
cu el, după obiceiul vechi dintre noi, m-
a rugat să-l iert, să-l păsuiesc deoarece
se pregăteşte să ia cuvântul. Era con-
centrat, murmura agitându-se discret
în spaţiul acela, ordonându-şi ideile,
căutându-şi pacea creaţiei oratorice. (...)
Într-o zi era s-o păţesc şi eu: când a ve-
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nit autobuzul, un „Zil“ de la Piatra 
Neamţ către Bicaz, în loc să oprească
în staţie cum se obişnuia a frânat câte-
va secunde şi a luat-o din loc brusc
exact în momentul în care pusesem pi-
ciorul pe scară şi timp de-a mă prinde
cu mâna de bara de rigolare n-am mai
avut. Am căzut ghem la un lat de pal-
mă de roata din spate. Alarmat de cei
ce văzuseră scena, şoferul a oprit în fi-
ne, eu m-am scuturat de praf şi m-am
urcat. Sesizam privirile pline de reproş
ale pasagerilor şi chiar mânia celor
mai cu experienţă: inconştient, se
aruncă din mers! Tot eu eram vinovat
în ochii lor de fii ai Gorgonei. De fapt
zeii crimei politice experimentaseră
pe mine ceea ce-i pregăteau lui Nico-
lae Labiş. Poate că dacă eu aş fi fost
victima de răsunet a unui accident ru-
tier, ca acela de la Tarcău, s-ar fi aler-
tat autorul Primelor iubiri şi lecţia
morţii mele stupide l-ar fi salvat. Dar
a fost să fie el năprasnicul avertis-
ment al generaţiei noastre.

Căderea de la Tarcău a umplut
potirul subconştientului meu încât în-
tr-o noapte, la câteva săptămâni, am
avut un vis. Se făcea că eu mă aflu că-
lare pe un cal alb-petat cu albastru;
era şi nu era iapa noastră care mă
trântise pe podişcă. În faţa mea, trei
garduri înalte: şi nu văzusem în viaţa
mea curse de cai cu obstacole. Am să-
rit primul gard, am trecut şi pe-al doi-
lea, am dat buzna şi peste al treilea
gard, însă am căzut peste obstacol cu

bidiviul sub mine murind. M-am măr-
turisit unui coleg Gh. D. Vasile şi acela,
mai în vârstă decât mine, oltean dră-
cos, mi-a tălmăcit că am să fiu mare
poet la români, dar că să mă aştept în
final la o cădere. Acum, când mă uit 
înapoi, bag seamă că se adevereşte:
odată cu prăbuşirea regimului socialist
sub loviturile contrarevoluţiei mondia-
le a căzut şi cota mea publică până la
zero. Căderea peste cădere!

Peste câteva zile de la acel vis am
scris poezia Pegasul meu, pecetluind
„debutul mare“ la revista Viaţa Româ-
nească, asistat de către acea doamnă
minunată „zeiţa cu sprânceana albă“
Aurora Cornu, o brunetă sănătoasă, cu
oase lungi şi boiul de ţărancă, femeie
mult citită, cu blândă dragoste de soră
mai mare faţă de mine. O cronică lite-
rară în cotidianul Informaţia Bucure-
ştiului semnată de unul Titus Priboi mă
batjocorea ca o bâtă. Am înghiţit şi mi-
am văzut de treabă cu multă obidă şi
urâtă cicatrice exact în dreptul inimii.

Peste ani, trecând din întâmplare
pe strada Brezoianu, în faţa acelei ca-
se cu tipografie şl redacţii am sesizat
ceva lume adunată. Când m-am apro-
piat am văzut un bărbat pe faţa căru-
ia cineva punea ziare; un fir subţire de
sânge se prelingea pe trotuar şi în
preajmă se comenta că ăla se arunca-
se de la etaj cu un bilet în pumn, cu
mesaj de soiul: Jos regimul! Şi astăzi
sunt convins că ăla a fost pseudoni-
mul Titus Priboi. Aia cădere de pe cal!  
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Daniela ŞoNTICă

Scripcarul pe acoperiş 

Sunt scripcarul pe acoperiş,
vreau să spun de pe toate acoperişurile lumii.

copiii de lapte mă ştiu
se sperie de paşii ce se aud înfundat

până în inimă,
pisicile mă recunosc - noaptea alergăm împreună

şi râdem de versurile noastre triste,
doar voi nu mă cunoaşteţi 

cu ceasurile voastre 
potrivite după un alt timp.

îmi pare rău, dar 
când scrieţi poezie 

din plictisul grăsuţ al fericirii
mâinile voastre stângi ivesc excrescenţe în loc de mângâieri,  

iar mânile voastre drepte 
nasc o mare umbrelă de carne

să vă adăpostească de posibile întâmplări

Şi nu este ceea ce credeţi
ploaia cade pe acoperişurile de tablă,

pisicile alunecă de pe coame,
hohote se înalţă din oraşul de carne fericită.
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duminica străzilor înguste

N-o să uit prea curând
acel început de vară,
acea duminică a străzilor înguste
asediate de vânzători ambulanţi de cire-
şe,
văsusem copii cu feţe transfigurate
de promisiunea unei vacanţe nesfârşite,
eu însămi trăiam sentimentul unei im-
inente plutiri,
nu ştiu cum se făcuse dar reuşeam să le-
vitez    

la nivelul cuiburilor.  
Si totuşi neconsolată m-a găsit
acel bocet ivit din cimitir
Daniel, Daniel, unde te-ai dus…
Orice moarte e mai tragică vara,
am apucat să gândesc 
şi am căzut la rădăcina copacilor.

Poezia mă pedepsea
ori profeţia se întorcea împotrivă-mi,
transformându-mi cordul într-o cireaşă
pe care iubirea o scuipa 
cu sâmbure cu tot. 

Dacă aţi încercat vreodată să treceţi prin sunetul ploii 
fără să vi se vadă cearcănele şi fără să purtaţi 
doliu pentru ultima clipă de delir,
mai ales dacă nebunia aţi reuşit 
să o numiţi stăpână peste altcineva

dacă aţi avut numai întâmplător 
desenate pe haine oase de morţi cuviincioşi 
în timp ce umbra vi s-ar fi alungit peste poate,
dacă aţi fi văzut migdalele cum stăteau pe ram 
şi el nu reuşea să le pună un nume 

dacă spre porţi n-ar fi alergat spunând 
că eram femeia 
din care înflorea sângele lui  

dacă măcar spre zăpezi ar îndrăzni 
să spună da, doamne, am greşit

dacă dintr-un zâmbet ar împrăştia în grădină 
toate cuvintele limbii primordiale, 
o, dacă din coasta 
lui ar izvorî 
un râu 
pentru 
setea aceasta.  
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Apariţia şi continua dezvoltare a căilor
ferate române a fost în strânsă conexiune
cu alte interese economice, în principal
cele agricole. Calea ferată reprezenta mij-
locul cel mai sigur pentru aducerea ce-
realelor în porturile dunărene sau mariti-
me, favorizând astfel exportul. În timp, un
alt domeniu de activitate care avea nevo-
ie de transportul feroviar, a fost cel al ex-
ploatărilor forestiere.

Guvernul a decis în anul 1900 să lase
construirea unor asemenea căi ferate la
latitudinea investitorilor privaţi. Atunci ţa-
ra trecea printr-o gravă criză economică,
iar guvernul era decis să limiteze la maxim
cheltuirea banului public.

Au apărut o serie de proiecte, finanţa-
te din diferite surse, care intenţionau con-
struirea unor căi ferate, pe teritoriul jude-
ţului Buzău. Primul care a dorit să dezvol-
te un asemenea proiect a fost Constantin
Ştefănescu-Savigny, care profitând de
apariţia în Monitorul Oficial nr.291 a „Le-
gii pentru construcţia şi exploatarea căi-
lor ferate din iniţiativă privată” a cerut, în
aprilie 1900, Ministerului Lucrărilor Publi-
ce, autorizaţia pentru construirea şi ex-
ploatarea unei căi ferate între Buzău şi Pă-
târlagele. Urmare a acestei cereri, condu-
cerea ministerului s-a adresat prefecturii
judeţului Buzău, la 20 aprilie, cu rugămin-

tea „să procedaţi la o anchetă care să con-
state foloasele şi inconvinientele acestei
linii, cerând Consiliului Judeţean şi comu-
nelor prin care are să treacă linia avisul
asupra unei eventuale autorisări.”  

Prefectura s-a conformat şi a redactat
un memoriu, în care punea în evidenţă
avantajele pe care le-ar aduce construirea
unei linii feroviare între Buzău şi Pătârla-
gele. Exploatarea bogăţiilor din această
zonă şi anume cerealele, produsele vini-
cole, petrolul, cărbunele şi pădurile ar fi
fost intensificate. Linia urma să constituie
un avantaj şi pentru populaţia zonei,
aceasta beneficiind de un mijloc de trans-
port modern. Prefectura estima că apro-
ximativ 76 de localităţi, aflate în imediata
apropiere a căii ferate şi la o distanţă de
maximum 8 kilometri urmau să benefi-
cieze de această investiţie. Printre aces-
tea erau identificate Simileasca, Verneşti,
Gura Nişcovului, Cândeşti, Pleşcoi, Gura
Aninoasei, Pârscov, Măgura, Vipereşti, Ci-
slău sau Mărunţişu. Construirea căii fera-
te Buzău-Pătârlagele urma să urce pe ma-
lul stâng al râului Buzău, evitându-se con-
struirea de poduri, pentru a nu creşte
prea mult preţul investiţiei. 

Un proiect complementar a fost pro-
pus Ministerului Lucrărilor Publice de doi
mari ingineri ai epocii şi anume 

Prof. dr. Viorel GheorGhe
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D. A. Budişteanu şi Alexandru Grigore
Ionescu. Cei doi au cerut autorizaţie pen-
tru construirea unei linii de cale ferată în-
tre Albeşti şi Cislău, pe Valea Cricovului.
Motivaţia acestei investiţii era prezentată
în memoriul adresat ministerului. În aces-
ta se menţiona” prin construirea liniei Bu-
zău-Sibiciu, marele bogăţii ale Văii Buzău-
lui îşi vor găsi debuşeul şi exploatarea fa-
cilă. Produsele acestei văi se vor împărţi
naturalmente în două categorii; o parte
din produse se vor exploata şi vor lua în
mod natural calea Buzău-Constanţa; o al-
tă parte însă, se vor utilisa în ţară şi vor fi
atrase de centrile importante Ploieşti şi
Bucureşti.” În viziunea celor doi ingineri,
această linie trebuia să plece din staţia
CFR Albeşti şi să urce pe Valea Cricovului
până la Cislău. Linia urma să treacă printr-
o serie de localităţi prahovene şi buzoiene
precum Albeşti, Urlaţi, Vărbila, Gorneţu,
Lapoş, Predeşti, Cislău. Cei doi ingineri
precizau că ecartamentul liniei era nor-
mal, cu terasamente de 4 metri, iar raza
minimă a curbelor era de 180 metri. Po-
durile şi gările se intenţiona a se construi
din lemn, dar după toate regulile artei.
Materialul rulant prevăzut era compus din
trei locomotive, două vagoane pentru
manipulanţi, două vagoane tip A.B., şase
vagoane de tip C şi douăzeci de vagoane
de marfă. Tariful estimat era cu 18% mai
mare decât cel de la CFR. 

În conformitate cu articolul 3 din legea
care permitea aceste investiţii, conduce-
rea ministerului a cerut prefecturii să
efectueze ancheta în rândul comunităţi-
lor locale vizate de acest proiect. 

Consiliul Comunei Cislău s-a întrunit în
data de 23 mai 1900, pentru a discuta pe
marginea acestui proiect. În urma dezba-
terilor, consiliul a luat decizia de a „admi-

te cu mulţumire a se face acea cale fera-
tă.”  Două zile mai târziu s-a întrunit şi
Consiliul Comunei Lapoşu, ce ţinea în acei
ani de judeţul Buzău. Acesta a considerat
că „ înfiinţarea liniei ferate Cislău-Albeşti
ar aduce o mare înlesnire locuitorilor
acestei comune.” De aceea, Consilul în
unanimitate era de acord cu construirea
acestei căi ferate.  Atât cei de la Cislău, cât
şi cei din Lapoş conştientizau că această
investiţie urma să aibe efecte benefice
pentru comunităţile lor. Calea ferată a
fost sinonimă în acei ani cu progresul, atât
tehnic cât şi economic. Apăreau locuri de
muncă, de obicei plătite destul de bine,
oamenii aveau posibilitatea de a călători
în condiţii moderne iar economia zonei
prospera. Este deci uşor de înţeles entu-
ziasmul acestor comunităţi în faţa acestor
proiecte.

Mult mai greu de înţeles a fost reacţia
Delegaţiei Judeţene. Acesta a considerat
că „înfiinţarea unei ...reţele de cale ferată
între Cislău şi Albeşti nu poate fi conside-
rată decât păgubitoare intereselor gene-
rale ale judeţului şi în special ale oraşului
Buzău.”  Probabil, cu greu s-ar mai fi putut
găsi în acea perioadă oameni care să se
opună progresului. Din păcate pentru unii
locuitori ai judeţului Buzău, Delegaţia Ju-
deţeană era formată din asemenea per-
sonaje. Teama, până la urmă nejustificată,
a fost aceea că odată cu construirea ace-
lei linii de cale ferată, produsele de pe Va-
lea Buzăului ar fi luat o altă destinaţie de-
cât aceea a oraşului Buzău. Pentru un in-
teres iluzoriu al negustorilor buzoieni au
fost sacrificate interesele unor comunităţi
din judeţ. Din păcate, fie din cauza relei
voinţe ale consilierilor judeţeni, fie din
cauza crizei economice prin care trecea
atunci ţara, cele două proiecte nu au prins
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viaţă, iar buzoienii au ratat un mo-
ment propice în dezvoltarea lor economi-
că. Au trebuit să treacă câţiva ani, pentru
ca un alt proiect să apară şi să prindă via-
ţă. În 1907 a început construirea căii fera-
te Buzău-Nehoiaşu, lucrare finanţată de
către Banca „Marmorosch-Blank” şi so-
cietatea „Goetz”, cea care exploata pădu-
rile din Munţii Buzăului. 

Construirea căii ferate şi a gării a dus la
expansiunea oraşului spre sud. Treptat,
de-a lungul căii ferate au apărut cartiere,
iar din zona centrală venea noul Bulevard
„Regina Elisabeta” până în dreptul gării.
După anul 1900, zona de dincolo de gară
se conturează ca un posibil spaţiu de dez-
voltare industrială. În 1914, de exemplu,
între şoseaua Buzău-Urziceni şi şoseaua
Buzău-Brăila se găseau Societatea
„Steaua - Română”, Societatea „Saturn”,
Societatea „Nafta”, magazia Gogu Stă-
nescu, magazia Alexandru Marghiloman.
În apropierea căii ferate se găseau pro-
prietăţi deţinute de Societatea „Goertz”,
de dr. Somnea, iar C.F.R.-ul era în nego-
cieri cu Primăria Buzău pentru achiziţio-
narea unui teren, necesar înfiinţării gării
de triaj. 

Zona industrială a Buzăului s-a conso-
lidat după primul război mondial, prin
apariţia unor noi societăţi dar şi prin con-

struirea unui nou cartier.  În anul 1922 a
apărut, dincolo de calea ferată, în dreptul
gării, Moara „Zangopol”. Până în anul
1928 a funcţionat ca societate în nume
colectiv, după care s-a transformat în „So-
cietate Anonimă Română” cu numele de
„Moara Zangopol S.A.R.”  Moara „Zago-
pol” măcina anual circa 18.000-20.000 to-
ne de grâu, producând făină, griş şi tărâţă.
Aprovizionarea cu grâu se făcea din judeţ
şi oborul local, iar atunci când acest lucru
nu era posibil, din judeţele mărginaşe. 

Importanța economică a orașului Bu-
zău și legătura strânsă a acestuia cu lumea
rurală este evidențiată și de construirea
unui mare siloz de cereale, de importanță
regională, la sfârșitul anilor 1930. Intere-
sant este că inițiativa acestui proiect a ve-
nit de la guvern. Prin legea, publicată în
Monitorul Oficial nr. 197, în 26 august
1938, pentru autorizarea Ministerului Ae-
rului și Marinei, de a construi și exploata
prin Administrația Comercială a Porturilor
și Căilor de Comunicație pe Apă silozuri
unde să fie depozitate produsele agrico-
le, s-a decis ridicarea unui asemenea
obiectiv pe raza orașului Buzău.  Terenul
ales pentru construirea silozului era în ve-
cinătatea Morii ”Zangopol”, lângă calea
ferată ce mergea către depozitele ”Sa-
turn” iar proprietarul terenului era 
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Primăria Orașului Buzău. Pentru reali-
zarea acestor silozuri într-un timp cât mai
scurt, guvernul a dat un decret prin care
terenurile erau expropiate fără răscum-
părare. Marele Stat Major a intervenit și
a considerat că acest proiect trebuie rea-
nalizat, pentru că aceste silozuri nu erau
construite în apropierea căilor ferate. Ca
urmare, decretul privind expropierile a
fost anulat, iar guvernul a fost obligat să
găsească alte soluții. În cazul silozului re-
gional de la Buzău, acesta corespundea
criteriilor Marelui Stat Major, astfel că în
toamna anului 1938 a putut demara
construcția sa, chiar dacă problema
proprietății terenului nu era încă rezolva-
tă. A fost primul siloz regional, care avea o
capacitate de 6000 de tone, construit în
România, după concepții moderne.  Ingi-
nerul Emil Prager, prin firma sa de
construcții, a fost responsabil de acest
proiect.  Lucrările au început în ziua de 4
decembrie 1938, în prezența mai multor
miniștrii și trebuiau încheiate, conform
devizului pe 31 iulie 1939  , la un preț de
13.775.367 lei.  Acest siloz există și astăzi,
nefiind afectat de război sau cutremure,
fiind încă o dovadă a calităților de con-
structor ale lui Emil Prager.

Industria și transporturile nu au
schimbat caracterul negustoresc al
orașului. Buzăul a rămas în continuare lo-
cul unde se țineau numeroase târguri, un-
de țăranii din apropierea orașului veneau
pentru a-și vinde produsele. Târgul săpta-
mânal se ținea joia și sâmbata și era pen-
tru vite, lemne de construcție, cherestea,
piatră “și el functioneaza din vechime”.
Târgul anual era organizat de Comuna, pe
teritoriul acesteia, dar în afara orașului și
se numea târgul Râului Buzau sau Drăgai-
ca. Acest târg era aprobat de Ministerul

Comerțului cu ordinul nr. 984 din 7 iunie
1864. Era un târg general pentru toate
mărfurile și se organiza între 16 si 24 iu-
nie, în fiecare an.    

În perioada interbelică, orașul s-a ex-
tins, atât către sud, cât și spre nord. Au
apărut, în zonele mărginașe, noi cartiere
unde au primit loturi pentru construirea
de case, veteranii de război, funcționarii
de la primărie sau muncitorii de la calea
ferată. Unul dintre aceste cartiere a fost
”Regele Ferdinand”, ridicat între bulevar-
dul Brătianu și strada Transilvaniei. Aces-
ta s-a extins foarte repede spre nordul
orașului, până la limita cu comuna Simi-
leasca. Ca urmare, în anul 1927,
oficialitățile comunei Simileasca au cerut
obținerea statutului de comună suburba-
nă, în conformitate cu legea unificării ad-
ministrative.

La 21 ianuarie 1927, consiliul comunal
al orașului Buzău s-a întrunit într-o
ședință, pentru a discuta de principiu
această problemă. 
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În conformitate cu articolul 84 din le-
gea unificării administrative, consiliul co-
munal a hotărât înființarea unei comisii,
care să stabilească printre altele situația
geografică, numărul locuitorilor, mijloa-
cele de alimentare, starea sanitară și igie-
nică, aprovizionarea cu apă, etc. Această
comisie, formată din doi reprezentanți ai
comunei Simileasca și doi ai orașului Bu-
zău, trebuia să redacteze un raport pen-
tru consiliul comunal al orașului Buzău. 

Decizia privind alipirea comunei Simi-
leasca la orașul Buzău a fost luată în ziua
de 10 februarie 1927. Consiliul comunal
din Simileasca a fost convocat în ședință
extraordinară, pentru a lua hotărîrea fi-
nală, care a fost luată în unanimitate.  Pri-
marul Nicu Nicolau a arătat că prin trans-
formare în comună suburbană, Simileasca
are doar de câștigat.

Comisia desemnată să stabilească
situația comunei Simileasca și-a încheiat
lucrările în ziua de 25 februarie 1927, iar
raportul a fost trimis primarului orașului
Buzău în data de 28 martie. Acesta pre-
zintă comuna Simileasca din punct de
vedere geografic, economic, social și cul-
tural.

Comuna Simileasca era o continuare
a orașului Buzău, fiind flancată de comu-
nele Vernești, Lipia și de râul Buzău. Pe te-
ritoriul acesteia trecea și gârla ”Iazul Mo-
rilor.” Populația însemna 2250 de locui-
tori, dintre care 518 aveau drept de vot,
419 pentru Camera Deputaților și 208
pentru Senat. Mai erau și câțiva locuitori
străini, adică 2 italieni, 1 cehoslovac și un
ungur. Populația comunei deținea 230 de
cai, 425 de bovine, 498 de oi, 600 de porci
și 10 capre. Suprafața agricolă era repre-
zentată de 847 hectare pentru cultivarea
cerealelor, 200 hectare pentru grădini de

zarzavat, 19 hectare vie altoită și 8 hecta-
re vie terasată. Comuna avea un local de
primărie modern, o școală de tip urban cu
patru săli mari de clasă, un post de jan-
darmi propriu, o biserică și două cimitire.
Un fapt inedit îl reprezenta existența în-
tre ”Iazul Morilor” și râul Buzău a unui ci-
mitir pentru câini. 

Simileasca se putea mândri în 1927 cu
existența unor obiective industriale. Fa-
brica ”Bazaltul”, care era cea mai impor-
tantă producea țiglă și cărămidă, iar im-
pozitele către stat se ridicau la peste 500
milioane lei anual. A doua fabrică ca
importanță după nivelul impozitului era
fabrica de mobilă a societății ”Creditul In-
dustrial”, cu aproape 18 milioane. Mai
exista fabrica de făină ”Speranța”, o fabri-
că de cărămidă presată, două mori de apă
și trei mori cu motor. Era preconizată con-
struirea unei rafinării de petrol lângă gara
CFR Simileasca.  Datorită acestor activități
industriale, bugetul comunei Simileasca
pe anul 1926 a fost excedentar. Dintr-un
total de 248 milioane lei, primăria a chel-
tuit doar aproape 150 milioane lei și a
avut un excedent de peste 88 milioane lei. 

Ca urmare, orașul Buzău a avut de
câștigat de pe urma transformării comu-
nei Simileasca, în comună suburbană. Te-
ritoriul localității s-a mărit, ponderea
activităților industriale a crescut, iar orașul
și-a consolidat poziția economică. Din
această alipire au avut de câștigat ambe-
le părți.

Sunt doar câteva dintre relațiile ex-
trem de complexe dezvoltate în timp de
către orașul Buzău și comunele din jur. Ele
exprimă până la urmă o realitate econo-
mică și socială și sunt un indicator al
evoluției orașului Buzău, în strânsă legă-
tură cu localitățile rurale din apropiere.
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TraNDafIr roŞu 
îN zăPaDă

Miracolele în care cred s-au

lepădat de muţenia zeilor,

ele sunt bucurii simple, trăite în grabă,

jocuri îmbătrânite, firimituri pentru vrăbii, un fel

de bube dulci care descântă durerea şi o fac omenească

şi tandră, precum odinioară mâinile mamei, precum

sângele roşu al trandafirului înflorind în zăpadă.

LUCIAN MăNăILESCU

ŢărM De Mare

Despre copilăria risipită -

tristeţe blândă, stranie, năucă 

pe care doamna mea învăţătoare

a pus-o în genunchi, pe coji de nucă-,

nu mai am veşti demult, se pierd în zare

frunzele toamnei prevestind ruina,

şi-n ochiul stâng  cleştarul unei lacrimi

şopteşte, peste umbre vechi, lumina.

Şi, vai, iubito, câtă disperare

cu înserarea peste noi se lasă

şi patul e un ţărm pustiu de mare

şi ne minţim că ne-am întors acasă.
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aCorDeoNul De PaŞTI

Am fugit de acasă.
Cu o aripă de cămaşă pe umăr,
în pantalonoi scurţi 
şi desculţ…
am plecat spre capătul lumii.

Am fugit de acasă.
Supărat pe iubirea tatei care nu ştia
să se rostogolească prin iarbă şi
pe mângâierile aspre ale mamei.

Cărările erau nesfârşite pe atunci,
pădurile foşnitoare, cerul un acoperiş
de bordei căzut într-o rână şi urmele
paşilor nu duceau nicăieri.

Fericită putea fi singurătatea aceea…
şi n-a fost.
M-am întors dimineaţa, cu ochii plini de rouă,
şi m-am făcut iar copil şi tata
mi-a cumpărat de Paşte un acordeon
la care n-am cântat niciodată.

DIMINeaŢa, îN MaŞINa salVărII

Dimineaţa, în loc să-mi deschid sufletul
dau drumul televizorului şi trăiesc pe apucate
ambuscadele de la supermarketul din colţ
care azi are zi de promoţie, savurez
câteva zboruri de încercare cu noile
aripi de plastic, mă dau de-a berbeleacul
pe povârnişul unui seism din Pacific
sau răsfoiesc senzaţionalele nimicuri
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ale ziarelor din provinciile de nord ale inimii.
Numai despre mine nu mai ştiu nimic,
mă clatin între două mirări, în timp
ce maşina salvării aleargă besmetică
spre spitalul de îngeri

CIreŞul aMar

Nu o dată am înserat
sub cireşul amar din livada bunicului...
Nu o dată umbra lui
mă trezeşte şi acum, dimineaţa,
cu lumina sub pleoape,
ca o durere stranie,
insuportabilă.

Câte mii de ani să fi trecut de atunci?
Nici memoria prădată a zeilor
nu poate spune...

Mâna mea stângă s-a acoperit cu solzi

În mâna mea stângă a înviat o şopârlă,
care aleargă prin iarba foşnitoare a trupului tău,
ca să se ascundă de singurătate.

Ea vine din alt timp, iubito,
dintr-un mezozoic al memoriei
în care fericirea era meru flămândă,
pândită din neant de ochii pietrelor
şi sfâşiată de dinţii mărunţi ai fascinaţiei.

Dar acum mica reptilă e aici 
şi aleargă prin cerul verde
visându-se zburătoare...
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O masivă antologie de referinţe
publicistice privind viaţa şi opera
neobositului Alex. Oproescu apare la
Editura ALPHA MDN (Buzău, 2014) şi
îl are drept coordonator pe Nistor
Tănăsescu care, în Notă asupra
ediţiei, îşi consideră temerarul de-
mers editorial drept tributul său „de
admiraţie faţă de unul dintre cei mai
mari cărturari buzoieni” din toate
timpurile şi cu care a avut fericirea să
fie contemporan. Masivul op intitu-
lat Buzăul înainte de toate - Despre
ALEX. OPROESCU şi cărţile sale
cuprinde texte ordonate după criteri-
ul cronologic, fiecare capitol fiind
consacrat unei apariţii editoriale
purtând semnătura fostului director,
vreme de 33 de ani, al Bibliotecii
„Vasile Voiculescu” pe care, de altfel,
a şi năşit-o ca atare, la un an de la
numirea sa în această funcţie ce i-a
apăsat greu umerii de muntean vig-
uros care n-a lăsat nefinalizat niciun
proiect cultural oricât de anevoios

sau de utopic s-ar fi dovedit acesta.
Antologatorul ne aminteşte că sin-
tagma din titlu îi aparţine poetului
Gheorghe Tomozei. Suitele de refe -
rinţe critice, elogioase prin exce lenţă,
sunt încadrate între reperele bibli-
ografice, socotite obligatorii de către
acribicul întocmitor, şi o anexă
„conţinând extrase obţinute cu acor-
dul autorului din excelenta lucrare
Biblioteca publică Buzău şi sus -
ţinerea literaturii a Mioarei Neagu,
volumul fiind învârstat de numeroase
şi elocvente citate din Cartea de
onoare a instituţiei culturale cu care
bibliofilul de marcă a ajuns să se con-
funde şi pe care a trebuit s-o
părăsească la modul cel mai discon-
fortabil cu putinţă.

Buzăul înainte de toate e o
carte ce se citeşte ca un bildungsro-
man sau ca un portrait ininterrompu,
cum ar spune un francez, fiecare ex-
eget aducându-şi obolul său de noi 
şi noi epitete, protagonistul fiind

ALEX. OPROESCU,

PATRIARH 

AL LITERELOR 

BUZOIENE

ion roşioru
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tul, neastâmpărat şi imprevizibil, cu
fiecare apariţie editorială. Personali-
tatea sa e una complexă, ca a oricărui
deschizător de drumuri. Şi ea, person-
alitatea, greu de prins într-o formulă de
sine stătătoare, ca de altfel şi antolo-
gia de referinţe venind din partea un-
or scriitori de prim raft, ziarişti de
prestigiu, prieteni şi colaboratori, se
construieşte asemenea bulgărelui de
zăpadă ce porneşte dintr-un pisc sau,
de ce nu, asemenea unei avalanşe pe
un povârniş dintre cele mai abrupte.
„Personajul” e, rând pe rând, elev,
student, activist cultural, inspector la
Comitetul Judeţean de Cultură, direc-
tor de bibliotecă municipală, editor,
cer cetător, recenzent, istoric literar,
editor, iniţiator de colecţii, tra ducător,

reporter, moderator efervescent, pro-
fesor asociat, cititor asiduu al
publicaţiilor de ieri şi de azi din zona
Car paţilor de curbură, patriot în -
flăcărat, seducător de sponsori,
conducător de cenacluri, monograf
justiţiar, ziarist redutabil, memorialist
prodigios, prefaţator diligent, redac-
tor de carte, portretist redutabil, fie
rând pe rând, fie cât mai multe din
toate acestea la un loc, şi, mai ales,
prieten cu toată lumea literară iu-
bitoare de frumos şi de adevăr. Iată
cum îl vede antologatorul, atunci
când semnalează apariţia primului
volum din Dic ţionarul presei bu-
zoiene şi râmnicene: „Directorul 
Bibliotecii Jude ţene „Vasile Voicules-
cu” este, deo cam dată, singura
persoană pu blică din Buzău despre
care nu se poate spune că are
duşmani, din simplul motiv că şi i-a
îndatorat până peste cap pe toţi in-
amicii serioşi, respectiv scriitorii şi
gazetarii” (p. 116). În altă parte,
acelaşi neobosit şi inventiv antologa-
tor îl vede pe Alex. Oproescu,
iniţiatorul Salonului literar (o revistă
vorbită, după expresia lui Marin Ifrim,
şi care va cunoaşte recordul de 500 de
ediţii), a fi „fost concomitent amfitri-
on, spectator, fotograf, administrator,
chiţibuşar, stenograf, împătimit de
autografe, critic preponderent elogios
etc., etc. De altfel, spre dovadă că
Alex. Oproescu este un altruist incori-
gibil, adică o rara avis” (p. 111). 
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Pe aceeaşi linie portretistică se
situează şi Nicolae Peneş care recon-
stituie, cu forţa-i evocativă cu nos -
cută, truda unei deveniri culturale
mai mult decât prestigioase: „Actele
de filantropie vin din partea celor
care ştiu că a dărui din puţinul lor
este mai mult decât un gest nobil,
este o dumnezeiască şi sfântă po -
runcă. Iar Alex. Oproescu este nu un
filantrop, ci un adevărat Mecena al
actului de cultură. Pe când replica
celor cu putere financiară? Se spune
că speranţa moare ultima...” (p. 62).
Nici lista de ipostaze oproesciene
întocmită de Gheorghe Tomozei nu-i
una de neglijat: „Nu e un înalt
dregător. E doar director al Bibliotecii
Judeţene «V. Voiculescu» din Buzău.
Şi mai e un împătimit istoric literar,
editor, regizor de spectacole cultur-
ale, con ferenţiar pătimaş, lipitor de
afişe, bate medalii, desenează in-
signe, tipograf, corector de voie, de
nevoie. E un ferment, un «apucat». Se
nu meşte Alex. Oproescu şi întru -
chipează pentru scriitorul acestor
rânduri imaginea cărturarului robit
de ample proiecte de cultură (om al
lui «Se poate! Se mai poate!») gata
să biruie sărăcia, indolenţa, in -
diferenţa” (p. 29).

Lui Alex. Oproescu, care „este de
departe unul dintre cei mai mari oa-
meni de bibliotecă pe care i-a cunos-
cut România contemporană” (Flo-
rentin Popescu, p. 44), i se recu noaşte

în multe  privinţe o aşa-zisă stare de
pionierat (graţie osârdiei fostului ei
director, Biblioteca „Vasile Voicules-
cu” este una din cele mai importante
deţinătoare de manuscrise din ţară;
în Buzău s-a deschis, în aprile 2000,
cea dintâi bibliotecă de carte re -
ligioasă din ţară; Biblioteca are cea
mai bogată activitate editorială din
România; studiul presei buzoiene şi
râmnicene, şi nu numai, de la începu-
turile, ei dau tonul naţional în dome-
niu etc.), iar iniţiativele sale de ordin
cultural sunt cel mai adesea mai mult
decât lăudabile: atribuirea unor
nume de scriitori anumitor biblioteci
publice sau săli de lectură din judeţ,
fixarea de plăci memoriale pe clădiri
în care au locuit cândva oameni de
litere, achiziţionarea de manuscrise
sau de documente rare, nu o dată cu
bani din propriul buzunar etc. Poetul
Gheorghe Istrate, foarte contrariat
de nedreptatea ce i se face lui Alex.
Oproescu când e trimis la pensie în
chip forţat şi ingrat, ca şi cum aseme-
nea oameni s-ar găsi pe toate
cărările, vede în prietenul şi con -
judeţeanul său un „om exilat în pro-
pria lui pasiune”, un „arbore care pro-
duce continuu”, şi-i întreabă pe cei
care oricum nu vor să-l audă, struţi cu
capul ascuns în nisipul birocraţiei ad-
ministrative abuzive: „Domnilor,
puteţi pensiona arborii la vârsta lor
de 60 de ani? Puteţi pensiona obliga-
toriu arborii seqvoia”? (p. 39).
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Acest inegalabil împătimit al
cărţilor „ar fi avut dreptul la un birou
special de cercetare în spaţiul
instituţiei pe care a ţinut-o la rang de
Academie timp de vreo trei decenii.
Scurt şi îndesat” (Marin Ifrim, p. 42).
Portretul bibliofilului buzoian e între-
git de autografele primite de la scri-
itori ce fixează şi înveşnicesc clipa de
efuziune şi de prietenie sinceră trăită
de personalităţi culturale precum Ion
Gheorghe, Laurenţiu Ulici, Iosif Con-
stantin Drăgan, Zoe Dumitrescu-
Buşulenga, Gabriel Ştrempel, Al. Piru,
Marin Sorescu, Nichita Stănescu etc.
Multe din aceste cărţi primite sau
achiziţionate de demnul urmaş cul-
tural al lui Basil Iorgulescu şi înscriin-
du-se, ca bibliotecar, în paradigma lui
Eminescu, Blaga, Bianu, Radu R.
Rosetti, au fost donate bibliotecilor
din Nehoiul natal şi din Buzăul al
cărui Cetăţean de Onoare a fost, pe
bună dreptate, declarat în 2005.

De necontestat rămâne şi activi-
tatea de voiculescolg a lui Alex.
Oproescu, activitate soldată cu opt
volume de care cercetătorii operei
medicului fără arginţi nu vor mai
putea face în niciun chip abstracţie pe
viitor. Rând pe rând, sunt adunate ar-
ticole, comunicări ştiinţifice şi docu-
mente venite să limpezească unele
aspecte mai puţin cunoscute sau
chiar controversate din viaţa şi opera
părintelui lui Zahei Orbul şi al Ul-
timelor sonete ale lui Shakespeare în

traducere imaginară... Meritul ac -
tivităţilor culturale avându-l în prim
plan pe cel mai important scriitor pe
care l-au dat vreodată meleagurile
buzoiene constă în a fi consolidat rea-
ducerea în circuitul valoric naţional a
unui nume de reală rezonanţă. Alex.
Oproescu s-a implicat trup şi suflet în
culegerea de amintiri de la rudele
marelui scriitor care la vârsta de 70
de ani a îndurat pe nedrept patru ani
grei de temniţă comunistă (1958-
1962) la Jilava şi Aiud. S-au confesat
în mod zguduitor Gabriela Defour-
Voiculescu şi Radu Voiculescu, fii ai
scritorului care, presimţind că va fi
arestat, în cadrul campaniei de exter-
minare a intelectualilor români anti -
comunişti, în „contextul 1956”, se
grăbeşte să-şi termine ciclul So -
netelor şi să le încredinţeze unor pri-
eteni de nădejde.  

(...) Alexandru Oproescu ră mâne,
aşa cum l-a numit Corneliu Ştefan, un
„constructor de catedrală isto -
riografică”, o forţă culturală cataliza-
toare cum rar se întâmplă să apară
întru sfinţirea unui perimetru ge-
ografic în care alesul să oficieze ca în-
tr-un templu. Buzăul înainte de
toate, întocmire editorială de suflet a
inimosului Nistor Tănăsescu, el însuşi
cărturar-artist până-n vârful unghi-
ilor, e o carte-document pe care „pa-
triarhul literelor buzoiene” (Mir cea
Dinutz, p. 204) o merită cu prisosinţă.



„Renaşterea buzoiană“ 41

EMIL NICULESCU

KINO

Spre iarnă, deşi frigul nu-i chiar pătrunzător,
Câinii se deplasează în pas alergător

Şi inima lor bate – pulsatil secundar –
După un ezoteric şi antic fus orar.

Cu punctualitate (britanică, am zice)
Aşteaptă-un os cu zgârciuri, la hale, să le pice

Sau vreo gospodină, care-a lipsit la hram, 
Să lepede pe bitum felia de salam.

În codul lor genetic e bine-ntipărit: 
Să fii, mereu, la locul şi timpul potrivit. 

Poate că se grăbesc să se urce pe o arcă
Cu muzici şi biftecuri, „Titanic” zisă, parcă,

Dar, până-atunci, pe seară, dulăii trag încet
Spre zona-n care ies din pământ conducte CET.
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SCRISOARE CĂTRE LIZA

Cum cazi, zvâcneşti şi urinezi pe dale,
În crizele, cumva, comiţiale,
Când sfincterele nu te mai ascultă –
Încheieturi fragile, vârstă multă –
Cum lingi, de pe covor, dovada vinei,
Confuză, sub imperiul ruşinii, 
Şi cum scânceşti, ştiind ce-o să se-
ntâmple,
De-mi iese transpiraţia pe tâmple,
Şi-mi este clar că n-o să te întorc
Cu nici un backs plin cu pathe de porc,
La două mii şi doi’ş’pe după Christ, 
Când nu ştiu: am sau nu hidatic chist,
Când năpârlesc copacii în târzie
Toamnă – bun timp de euthanasie – 
Când mă priveşti, c-o tandră pocăinţă,
Din toată, încă, via ta fiinţă,
Când n-o să mai prinzi tumbe prin
zăpadă
Şi nici vecinii neputinţi să-ţi vadă,
Când n-o să mai veghezi, fără răgaz,
Un şoarece ascuns sub aragaz,
Iar botul tău, cel miruit cu haruri,
N-o să mă mai adulmece prin baruri,
Cum, iarna, n-oi mai zgrepţăni la uşe,
Sau, vara, în urechi s-aduci căpuşe,
Cum n-o să mai chelălăi după apă
Şi nimeni în fotoliu-ţi n-o să-ncapă
Cum n-alergai, ca proasta, după vrăbii -
Nici cu motanii nu te-aveai în săbii-,
Cum n-o să mai ataci, la întâmplare,
Vreo semenă de două ori mai mare,
Ca Bisocuţa,-n campusul lui Milea,
Nu cred, săpând, vreun hârleţ fosile-a
Găsi acolo unde-o să te-nhume

Stăpânii tăi, ferindu-se de lume,
Odihna ta de veci n-o s-o conturbe 
Sanepidiştii proşti ai ăstei urbe.
Cum te-nvârteai, prinzându-ţi vârful cozii
Cu dinţii, nu te văd zăcând prin bozii, 
Ci,  Sus, tractată de suave  funii,
În Paradis, faci pipi prin petunii.

ALTZHEIMERGOROD

Motto:  „Iar noi locului ne ţinem, cum an

fost aşa rămânem” / M. Eminescu

Bombardele, pe zid, de zece ţoli îs
Pe fostul fort din Altzheimeropolis.

Burgmeisterii închină un pocal
Spre slava patriotului local

Şi vine-un special taumaturg,
Din Capitală, în Altzheizmerburg,

Al cărui loc sub soare-a fost ales
Pe când nu era-n lume G.P.S.,

Iar răul din raiaua de Brăila
Vâra în tremuriciuri mari copila…

Ca, apoi, turci s-aştepte ca pe naşii,
La vadul care zice că-i al paşii:

Pronto, le înfia Tante Elvira:
La fel miros: rubla, asprul sau lira.

A fost pe-aici, se pare,-un du-te–vină
Precum la urdinişul de stupănă,



„Renaşterea buzoiană“ 43

Luare de scalp (intenă), nu huronii
Ne jupuie (Est extrem), neuronii.

Staţionari cu minţile-n exod,
Pe metereze-n Altzheimergorod.

Deşi nu ştim ce-avem în apărare,
Nu ne-a trecut prin cap vre-o dezertare.

STAMPĂ

Motto: Enoteca „de Savoya“, vinuri din pivniţele

renumite ale Lumii Vechi şi Noi pentru cele mai fine gus-

turi i toate buzunarele. (din pliantul publicitar)

La umbra unor, de argint, garafe,
Cu Eugeniu de Savoya, la un şpriţ,
Am comentat pe puncte, paragrafe
Pacea semnată la Passarowitz.
El, într-o cuirasă uşoară de vară, 
Eu, într-o geacă de blugi uzată,
Într-o medievală Timişoară,
La un „turnir“ de teatru pe Armată.
E leatul, după Christ, M.M.X. fix,
Noiembrie – mai cald ca niciodată -,
Cu-o Begă calmă – Styxul în remix –
Într-o lumină densă, şofranată,
Când roşul bastioanelor Vauban e-un
Jet viu ţâşnit din gât de beglerbei
Şi, ca mitralii trase de un tun,
Se sparge-n piaţă-un stol de porumbei.
„Tristeţea vânzătorului de sticle“
Golite de Băieşu, Fănuş Neagu,
Picată sub solemnele encicle,              
Nu-i trece enotecii-acestea pragul.
Ci, prinţul de Savoya, Eugeniu,

Ce etichetele din scoarţă-n scoarţă
Le ştie, se retrage-n alt mileniu,
Cu un Villon tradus de Şerban Foarţă.
La ora două’ş’trei, luni până joia,
Şi, de la unu,-n vericare week-end.
De vă abate, la wine bar, nevoia,
Nu ezitaţi, e funny şi e-n trend.

HRONIC

Spre-a căuta cu râvnă, genus loci, 
Se-nşiră, cu lantern, dobitocii.

Calmul valorilor, aicea, nu e
Decât, la capul morţilor, căţuie.

Nimic de scris, de nu crezi, vino,
Să sugi din unghii Pietro Aretino.

MECI

Vreo două runde s-au sfârşit,
Epuizat moral, organic -
Ca un păduche rătăcit
În părul unui ceas mecanic.

Acel „nel mezo dell camin…”,
Deja, şi el, trecut demult e.
Cu zâmbetul într-un canin,
Octombre pulsu-ţi stă să-asculte.

Amici te-ntreabă dacă ai
Mai publicat vreo poezie.
Acuzi un astm, un guturai.
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SCHOLA

De respectat programul – catehism -
La şcoala de copii cu iletrism, 
Juma’ de normă bibliotecară,
Undeva, din oraş mai către-afară,
Pe lângă zidul lui Marghiloman, 
Cel amintind ,,les neiges d’antan…”
Septembrie. Elevi la uşă bat:
,,- Domnu’, aveţi biblii de colorant?”
,,-Alumni, vă-ncolonaţi şi vira,
Cu pas vioi, spre Altamira!”

CU NOE

Motto: ,,Beţi, căci căpitanu-i mort,
Io-ho –ho!
Vă mai duce dracu-n port,
Io-ho-ho!
R.L. Stevenson, „Comoara din insulă”

O scândură din arca ajunsă pe-Ararat –
Arta -, de tine însuţi, o vreme, te-a salvat

Şi-n  cufărul acela cât lada de muniţii
Ai strâns vechi manuscrise: arhivă de petiţii,

Descântece de spaimă, fleurs du mal, buruieni
Păscute azi, cu calm, de cârduri de-acarieni,

De care nimeni, sigur, nu va avea nevoie.
Doar de bacterii, vreun nou şi mai pedant Noe.

DE EDIFICIAE
Lui M.P., cu „Desfăşurarea”

Un vers mai tare decât bronzul,
Unde-ar fi de plasat pe-aici,
Unde baronul nu-i ca bonz-ul –
Civilizaţii de chirpici,

De cartiere ceferiste,
În care nu-s canalizări:
Căruţe, sărbi şi gloabe triste
Cu muştele roind pe nări.

Torpoare. Aeru-l mai mişcă,
Rumegând orz, câte un cal,
De câte ori tăunii-l pişcă.
În cârca trenului regal

E cocoţată o echipă
De scriitori. Merg „în teren”, 
Unde realitatea ţipă: 
„Numai un slogan! Dar peren.”

CANON

Versuri clasice – lemne trecute prin abric -
„Vei scrie altădată, orice şi tot nimic”

Silabe nărăvaşe, zvârlind în nervul optic
Copite nestrunjite-n canonul miezonoptic,

Piroane incastrate, noduri care guiţă,
Urcându-se la creier, pe-o, de asalt, scăriţă

Şi bătând nicovala – o, purici cu potcoave -,
Ce stih n-are, genetic, afecţiuni (chiar grave!)

La nici un kilometru de la Episcopie,
Urca, de prin talaşuri, cuvântul pe hârtie.
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Încă de la începutul funcţionării
Târgului „Drăgaica”, diriguitorii Ţă -
rii Româneşti au impus organizato-
rilor bâlciului măsuri de pază şi pre-
venire a comiterii de infracţiuni. 

Astfel, pentru paza târgului Bu -
zăului, ce se zice şi târgul Dră găicei,
domnitorul Mihail Şuţu dă o „Carte
lui Gheorghe Armaşu”, în iunie 1785,
din care cităm: Fiindcă la 24 al aces-
tei luni este să se facă bâlciul
Drăgaicei în oraşul Buzăului, şi pen-
tru că la aceste feluri de târguri, cu
mulţimea oamenilor se adună şi se
încuibează făcători de rele, între care
se obişnuiesc de a se adună şi ţiganii
domneşti, boereşti, nărăviţi în fapte
rele, pungaşi, calpuzani (falsificatori
de monede - n.n.), borfaşi şi furi de cai
şi măcar pentru paza şi străjuirea

prăvăliaşilor cât şi a târgoveţilor sunt
orânduiţi boierii Ispravnici, şi că -
pitani şi poteraşi, dară, după obiceiul
care în toţi anii s-au urmat a se afla la
acest fel de bâlciuri şi din breasla d-
lui Vel Armaş  un zapciu cu câţiva
armăşei, într-adins numai pentru
ţiganii ce se vor găsi în fapte rele, cum
s-au zis mai sus, căci breasla
armăşească umblând în trebi deapu-
rurea şi toată vremea prin ţigani, cu
ştiinţa cunoştinţei asupra celor
obişnuiţi în urmări netrebnice şi pen-
tru mai bună străjuire şi prindere a
celor feluri de răi dăm volniciei (li -
bertate - n.n.) slugii Domniei-mele al
3-lea armaş, ca împreună cu ceilalţi
dregători, ce sunt rânduiţi pentru paza
bâlciului stând şi umblând prin târg,
colind marginile, cu priveghere ziua

VIOREL FRÎNCU

Faptul divers

ÎNTÂMPLĂRI DIN 
„DRĂGAICA” 

DE ALTĂDATĂ
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şi noaptea, de cum se începe bâlciul
şi până se va săvârşi, şi câţi din ţigani
se vor găsi în faptele ce s-au zis mai
sus, numaidecât să se sară să-i
prindă şi avându-i în propeală, până
după săvârşirea bâlciului, atuncea cu
bună pază să-l aducă la temniţă pe
fieşcare cu vina lui în scris, ca prin
judecată să-şi ia căzuta pedeapsă;
pentru care poruncim Domnia-mea şi
dumnealor Ispravnicilor judeţului şi
altor dregători, să daţi tot felul de
ajutor orânduitului al 3-lea armaş ca
să poată urma întru toate câte se
cuprinde mai sus, spre a nu se necăji
sau a se păgubi obştea; într-alt chip
să nu fie, că aşa este porunca Dom-
niei-mele.

Strămutarea Târgului „Drăgaica”
de pe moşia Simileasca pe moşia
oraşului, în 1864, a impus maghis-
tratului (primar - n.n.) şi consilierilor

urbei întocmirea unui regulament de
organizare şi funcţionare a bâlciului,
printre care şi asigurarea pazei şi
siguranţei participanţilor.

Totuşi, în târgul Drăgaica, la
sfârşit de secol XIX, s-au înregistrat
frecvente incidente consemnate
prompt de ziarele epocii. „Monitorul
Oficial al României” publica, în vara
anului 1883, povestea „răpirii” unei
fetiţe de 4 ani: În ziua de 24 iuniie
1883, în bâlciul Drăgaica, ce a avut
loc în marginea oraşului Buzău, s-a
pierdut o copilă a locuitorului Sava
Crăciun din comuna Mărăcineni,
acest judeţ (Buzău - n.n.), anume
Cătălina, în etate de 4 ani, ochi
căprui, nasul, gura potrivite, părul,
sprâncenile galbene, îmbrăcată cu
fustă pompadur, cămaşă de bumbac
cusută pe piept cu arnici negru şi flu-
turi, îmbrobodită cu o basma galbenă
cu flori roşii, încinsă cu cordon, şi
după informaţiunile obţinute, această
copilă ar fl fost luată de către o fe-
meie şi a pus-o într-o căruţă, plecând
cu dânsa fără ca să se scie unde”.

La acelaşi târg se înregistra şi fur-
tul a patru cai aparţinând unui
brăilean: În ziua de 19 iunie curent, pe
la orele 4 p.m., s-a furat din bâlciul
Dragaica, ce se face în marginea
oraşului Buzău, 4 cai ai locuitorului
Constantin Tudoria din comuna
Roşiori, judeţul Brăila, de către un in-
divid necunoscut cu care şezuse la
masă; signalmentele cailor sunt: unul



negru, coama în două părţi, unul
murg închis, coama pletoasă; o iapă
murgă, coama în dreapta, ambele
urechi spintecate, puţin pintenoagă
la piciorul drept dinapoi, cu mic stei
în frunte şi cel de-al 4 cal la păr
murg, coama în două părţi”.

În ciuda măsurilor luate, privind
paza târgului şi siguranţa cetăţenilor
aflaţi în perimetrul acestuia, presa
vremii consemnează şi un jaf
asupra senatorului de Râm-
nicu Sărat, Iancu Alexan-
drescu. 

Ziarul „Ade vă rul”,
sub titlul Furtul de la
Dră gaica. 4000 de
lei furaţi de la se -
na torul de R. Sărat,
D. Alexandrescu,
insera urmă toarea
ştire: Bu zău, 25 iunie
(1906 - n.n.) - În ziua
de 24 cor., la ora 5
p.m., în bâlciul „Dră -
gaica” s-a săvârşit un în -
drăzneţ furt de buzunare.În mo-
mentul pe când senatorul de
Rm.Sărat, dl Iancu Alexandrescu se
plimba în bâlci, la un moment dat s-
a pomenit îmbrâncit de doi indivizi,
unul în faţă şi altul în spate şi, în
acelaşi moment, individul din faţă îi
sustrase din buzunarul hainei un
portmoneu în care senatorul de Rm.
Sărat avea suma de 4000 lei în bilete
de bancă. Abea simţi şi d. Alexan-

drescu dădu alarma în timp ce indi-
vidul din spatele d-sale, care apucase
portmoneul cu banii de la tovarăşul
său dispărea în marea mulţime de
public. Poliţaiul oraşului, dl C. Jalo-
va, care din întâmplare sosise în acest
moment în bâlci, reuşi să prindă pe
pungaşul care sustrăsese banii d-lui
Alexandrescu. Acest individ, care se
numeşte Mihai Ionescu zis Mielul,

locuind în Bucureşti, str. Raion
nr. 11, este un vechi puş -

căriaş şi un abil pungaş
de buzunare. 

Zece ani mai târ -
ziu, în „Monitorul
Oficial” apărea ur -
 mătorul anunţ: D-
lui Ştefan Radu
Manea, din comu-
na Grindaşi, jude -

ţul Ia lomiţa, i s-a fu-
rat din bâl ciul Dră -

gaica, un poş talion de
Giur giu, cu coş de ră -

chită, cu un cal murg, la pi-
ciorul stâng dinainte potcoavă

în fundată şi unghia crăpată, înfierat
în partea dreaptă a gâtului; în
poştalion se afla un palton şi două
flanele de Azuga. 

Şi totuşi pe lângă rătăcirea copi-
ilor, a furturilor de tot felul, mai în-
tâlnim şi cazuri de recuperarea unor
bijuterii pierdute: În bâlciul Dră -
gaica ce a avut loc în acest judeţ, în
luna iunie 1883, s-a găsit, în dreptul

„Renaşterea buzoiană“ 47



cofetăriei domnului C. Rădulescu, de
către individul Nicolae Ionescu Alu-
naru, din Bucureşti, o brăţară de aur,
cu 3 pietre de mărgăritar şi 34 pietri -
cele de diamant, aflată actualmente
în conservarea poliţiei urbei Buzău.

Bâlciul „Drăgaica”, organizat în
anul 1885, a fost în pericol de a nu se
mai ţine, din cauza unui incendiu „în-
grozitor”, soldat cu pagube imense.
Iată cum redă ziarul „România li -
beră” cele întâmplate şi la ce con-
cluzie a ajuns: În noaptea de 6 spre 7
curent, pe la orele 12 şi jumatate, un
foc îngrozitor a cuprins târgul Râu-
lui Buzău (Drăgaica) transformând
în cenuşe mai mult de 50 prăvălii. Cu
toată energia desfăşurată de bateria
de pompieri, cu tot ajutorul dat de
trupele de soldaţi, dorobanţi şi
călăraşi, comandaţi de însuşi dl lt.
colonel Manu, comandantul garni-
zoanei, focul nu a putut fi localizat,

spune „Gazeta Buzeului”, decât la o
distanţă foarte depărtată. Nenoro-
cirea ce a cauzat acest incendiu este
foarte mare, mai cu osebire fiindcă o
mulţime de femei văduve şi minori,
care-şi ţineau existenţa din chiria ce
luau de la aceste prăvălii, au rămas
cu lacrămile pe ochi. Este adevărat,
noi, dintr-un sentiment de progres
naţional şi economic, am combătut
existenţa acestut târg acolo unde se
găseşte; cu toate acestea nu suntem
în stare să descriem indignarea de
care am fost cuprinşi văzând măsura
barbară de care s-a uzat pentru dis-
trugerea lui. Asupra provenienţei
focului, circulau diferite versiuni;
cea mai acreditată însă, şi de care
pare că, chiar justiţia s-a sesizat, este
aceea că o parte din comercianţii
care au suferit pagube simţitoare, din
cauza acestui târg, s-ar fi coalizat
pentru a-l distruge în acest mod; noi
însă respectăm îndeajuns pe co -
mercianţii noştri, pentru a-i crede ca-
pabili de o asemenea faptă. Aşteptăm
dar ca Parchetul care a început ime-
diat instrucţiunea acestei afaceri să
dea la lumină pe acei infernali oa-
meni care au comis această barbarie.

Acestea sunt doar câteva din
întâmplările petrecute în Târgul
„Drăgaica”, de-a lungul timpului,
alese pentru savoarea textelor şi a
naraţiunilor şi care ar putea face
parte, oricând, din domeniul „faptu-
lui divers”.
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Farmecul meu stă în candidatu-
ra la frumos. şi mă întreb: de unde
pot să încep? Cotitura spre frumos e
răsfoită cu dragoste, pasiune, fără
singurătăţi. nu mă tem de candi-
datura la frumos, nu mă leg decât
de anunţul de azi, de a mărşălui
prin ograda cu fulgi. nu m-am păzit
de căutările nimănui chiar dacă 
m-am împotmolit, nu am figurat
doar ca individ.

Aşadar, candidatura mea la
frumos trebuie să fie reală,
cultivată, împrăştiată printre oa-
meni. Faceţi loc frumosului în co-
munitate, promit să nu ne vin-
dem.Am mai fost candidat la fru-
mos, dar am eşuat, nu am avut
teme de seducţie – banii. Eu am
grâul, cu asta candidez şi vreau să
ne înfruptăm cu toţii din spicele lui.
(Tot ce presupune această viaţă
este fără doar şi poate o încercare).
nu, nu vă fie teamă că sunt candi-
dat la frumos. iată programul meu:

Cu tine omule încep să fiu
şi-ţi dau cântecul meu                                                      

Cu tine omule încep să stau 
în prag şi fără ţoale

Cu tine omule vreau să rămân...                                                 
Cu tine omule mă fac mai bine

În pintenii noştri s-au pus lumini 
şi s-au stins umbre...

omule, programul meu e pentru tine
Dramatic e că nu am contracandidat.

ELENA RADU
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Trase uşor perdeaua la o parte. „Sal-
varea” era jos. Şoferul trebăluia ceva la roa-
ta din spate.

- Suntem în ordine! zise Potaie şi dădu
pe gât berea adusă de nevastă-sa. Jucăm
cu mână moartă, la quintă spartă! decretă el
şi-şi şterse cu dosul palmei mustăţile negre
şi umede de spumă.

- Ba era datoria la tine se fim in patru,
se burzului de pomană Iştvan, zis Işti. Nu-
mai cu Cher n-am fecut brinza mare... O se
trişeze grecul, de-o  se ne ia toţi banii, iar tu
vei zice că aşa se meritam...

- Meritaţi să vă dau afară! sări înfuriată
nevasta lui Potaie, gazda, sătulă de fum,
înjurături şi chiolhanuri toată noaptea. Prun-
cul ei începu să plângă şi ea fugi în camera
micuţului să-i dea să sugă.

- Ce-i cu muierea ăsta? Mai culcă-te

şi tu cu el din când în când sau eşti mort
pentru patria? îl zădărî Işti pe Potaie, încur-
când cu savoare genurile.

În clipa aceea uşa se dădu de perete
şi apăru Chercopulos. Grecul era în formă.
Stetoscopul îi flutura la gât, gentuţa
medicală i se bălăbănea în dreapta, iar cu
stânga arăta disperat spre gura lui cu buze
senzuale, de obicei umede, dar acum us-
cate:

- O bere, că mor de sete! Toţi tâmpiţii
care sună la „Salvare” îmi spun ce-au luat...
De dat, n-ar da unul nimic... Hai, o bere
pentru „Salvare”!

Cum nimeni nu se mişca, deschise
frigiderul cu nonşalanţă, ca la el acasă, şi
scoase o doză de bere. „Ca la el acasă”
însemna de fapt rubedenia lui cu Gina, 
ne vasta lui Potaie. Erau verişori, dar fe-
meia, din tot grupul lor, pe el îl găsea cel

PASIONARIA STOICESCU
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mai nesuferit. Trişa, vorbea tare, îşi dădea
importanţă şi-i stârnea pe ceilalţi la prostii şi
excese. Numai că Gina, în minoritate,
rezervată din fire, era bucuroasă să-şi facă
de lucru cu micuţul ei şi să-i lase pe
destrăbălaţi să se desfăşoare. Şi cum
puteau fi numiţi altfel, atâta vreme cât îşi
înşelau nevestele pe rupte şi apoi
povesteau exagerându-şi isprăvile, beau şi
fumau, iar cu pocherul o luaseră razna de
tot. De altfel, după descoperirea  lui Cher-
copulos dintr-o noapte bezmetică, numele
lor, prin literele de început, chiar asta însem-
na: „Po” de la Potaie, „Cher” de la Cher-
copulos şi „Işti” de la Iştvan, adică „po-cher-
işti”!

- Nu pot sta decât o oră! anunţă grecul
ciocănindu-şi ceasul de la mână. Atât m-am
înţeles cu şoferul, şi pentru asta, din ce-o
să câştig lefterindu-vă pe voi la pocherul de
azi, trebuie să-i fac şi lui o cotă parte!

- Dă-te dracului cu ceasul tău şi cu
ameninţările astea! sări Potaie.

- Ba de ceas să nu vă legaţi, ripostă
Chercopulos, zis şi „pulosul” tot după nume
şi faimă. Fiindcă cesuleţul ăsta reprezintă
cheia agaţamentelor mele de ultimă oră! se
făli el şi scutură demonstrativ stânga, cu
maşinăria perversă. Brăţara de inox zornăi
aprobator, ceasul se lăsă brusc şi începu să
se bălăbănească, parcă pregătit să se
desprindă de mână.

- Vezi, boule, che aşa o se pierzi la ea,
îl preveni ungurul cu bunăvoinţă prefăcută.

- Ba o să pierzi tu la ele murind de gri-
ja mea, râse Cher, mai scoase o bere din
frigider şi se aşeză la masă. Până facem

cărţile, că trebuie pritocite , cine ştie cum
dracu’le-aţi măsluit voi ca să mă trageţi în
piept, vă anunţ că săptămâna care a trecut,
am agăţat trei proaste cu... ceasul din
dotare!

- Ei, hai, să auzim şi gogoaşa asta,
încuviinţă Potaie şi-şi puse o pernă sub
fund. Ia-le tu pe toate! mai hohoti scurt,
muşcând înciudat dintr-un corn aflat pe
masă. Dar pariul, zise el fericit să-i surprindă
pe toţi, îl las la urmă, şi clipi misterios din
gene, ca o dovadă că surprize era capabil
să facă şi el, nu doar grecul,  ca de obicei.

- Fere blainturi şi fere viragok, asta
floricei! sări ungurul, sătul de pariuri pe care
le pierdea de fiecare dată şi de  laudele cu
cuceriri feminine, unde ţiganul şi grecul 
erau aşi.

- Ho, mă, că vă mai rămân şi vouă! Nu
le iau eu pe toate... că-s prea multe şi prea
toante!

- Să vă fie ruşine! mârâi Gina trecând
prin sufragerie cu pruncul în braţe. Bine 
c-am născut băiat şi nu  fată! apoi ieşi
trântind uşa.

- Du-te! Opt cu-a brânzei nouă! îi
răspunse Potaie şi scoase din frigider o
bucată de telemea. Ca s-avem şi noi gura
plină, nu doar grecoteiul cu ifosele lui!

- Sunteţi invidioşi! Băăă, muierile sunt
numai ochi, dar la fleacuri! „Vai, domnu’, 
vă cade ceasul, ia uitaţi-l cum atârnă!”, zise
Cher cu vocea subţiată, imitând-o pe 
una din proaspetele lui victime din trans-
portul în comun. 
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Dacă-mi place tipa şi se merită, mă-nţelegi
să..., îi mulţumesc şi mă ofer s-o recom-
pensez. Apoi lugu-lugu, până-nfigem
plugu’…, că nu durează cine ştie cât! Dacă
nu-i de nasul meu şi-mi pute, să vezi ce-o
expediez, că-i „ceasul meu şi fac ce vreau
cu el, îl pierd, îl ţin atârnat, e treaba mea”!
S-a înţeles cum e cu metoda? Şi-acum dă
drumul la pariu! spuse el către Potaie,
frecându-şi palmele ca pregătit de-o
afacere.

- Mai dă-te dracului cu mia ta de
muieri! Şi cu metodele tale avansate!
Pariez că vecinei mele de la 3, un etaj
dedesubt, chiar în dreptul apartamentului
nostru, n-ai să-i poţi face nimic!

- Ioi, iştenem, sări ungurul, ai încercat
tu la el şi n-a mers?

- Alo, alo, vezi că te aude Gina şi nu
vă mai calcă picioruţul pe aici! zise şoptit
Potaie.

- Cu ce se mănâncă? întrebă prudent
Cher, neluând în seamă interpelarea lui
Iştvan.

- E domnişoară, doctoriţă stagiară, nu
ca tine asistent pârât, care te mai încropeşti
cu gărzile de la „Salvare” şi stă cu ai ei, o
familie de pensionari, mă-sa casnică, dar
ta-su a fost  boss până acum nişte ani,  în
miliţie... Atenţie, în miliţie! Să nu zici că nu
ţi-am descris cu precizie cadrul, mai bine
zis cadrele, ca să ştii în ce te bagi! Aparta-
mentul 13, scara C, bloc 10, strada
Ghinţurei, numărul 3, familia  Nimigea. Nu-
mele ei, Fira... Apoi tuşi scurt şi decretă:
dacă te prinzi, trei miare pariul! Să-i faci
felul! Dar punem pariu că nu merge! Să nu

zici că sunt zgârciob! Scrie, să nu uiţi datele
problemei! Termen de „executare”, două
săptămâni.

Fira? Ce nume e ăsta? zise Cher,
trecând cu uşurinţă peste detalii. A, mă
prind! râse el de unul singur. E ceva aşa,
sfrijit, ca un firicel! şi hohoti iar de propria
lui bănuială. Ai idee, de ce dracu’au
botezat-o aşa?

- De fapt e Zefira, răspunse mo r o -
cănos Potaie, înţelegând că pariul nu-l spe-
riase. Dar ai ei îi spun prescurtat.

Cher nu se nelinişti la auzul timpului
de graţie acordat, dar suma pusă la bătaie
îl incită clar. Era tocmai bănetul pe care
nevastă-sa i-l cerea, ca să meargă la mare
cu cei doi băieţi ai lor. Ba nu, îi mai
rămânea ceva să-i poată face un cadou şi
fie-si, pe care o avea din a doua căsătorie
şi care nu stătea cu el, dar în curând
sărbătorea şaisprezece ani. Rămăsese la
maică-sa, a doua soţie a grecoteiului. Bine
că n-apucase să facă şi cu prima vreun
copil... 

Potaie şi-ar fi dorit un eventual refuz
al individului şi urmările. Pierdea primul loc
de cuceritor, care i-ar fi revenit lui. Ungurul
i-ar fi ţinut fericit isonul la tachinările viitoare,
când Cher ar mai fi încercat să-i umilească,
dându-se rotund cu metodele lui năs -
truşnice de agăţat şi  cu numărul de femei
trecute pe răboj.

În aerul stătut al sufrageriei, printre
mirosurile de tutun, de bere acră, de
transpiraţie bărbătească, de lapte şi de pipi
de sugar, se putea simţi un iz ciudat: de în-
cordare şi de primejdie. 



„Renaşterea buzoiană“ 53

Nicolae GÂlMeaNu

Mă doare măduva oaselor cu care scriu această carte,
numai mormintele îmi sunt bolnave de oasele mele,
“daţi drumul porumbeilor să zboare”, fără inimi,
aduceţi la baluri creierii cruzi de maimuţă,
beliţi pielea năpârlită de şarpe şi lăsaţi-o
să se târască mai departe,
striviţi macii din lanuri de grâu, să simţiţi
mirosul roşu al pâinii şi
colacul cununiilor de pe cap, aud
blestemat rugăciunea setei în ghioluri de fântâni,
sfărâmate,
scriu şi mă doare sângele ce mă vântuie,
freamătul codrului să nu amuţească,
lacrima să nu îmi îngheţe, dacă nu-i a plânsului meu,
mângâi loitrele carului de pe cer putrezite şi
şi ţăranii mă privesc din chindii de chirie, cu milă,
m-am născut cu tălpile sângerate, de parcă
în pântecul mamei am mers doar pe raze de-oglinzi
şi mi s-a umflat ficatul de atâta colivă istorică,
“du-te, mamă, de tămâie mormintele,
le zornăie ţărâna în oase, mă doare ca într-o metastază
măduva cu care scriu această carte.

MăDuvA
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TElEgEniCul

Prea multă lenjerie intimă pentru atâta suflet.
În sălile de aşteptare se stă la rand, o coadă
imensă mişcă după cum bâţâie capul, ca la 

o împărtăşanie, cu toate păcatele prinse-n bretele
din cala vaporului, din cula avionului,

cine ajunge întâi pe munte, nu mai contează pragul,
se fac pronosticări alpiniste, adie

mirosuri extreme, mulţimea se dă peste cap,
de azi, nu mai circulă

telefericul şi nici feriaerobotul, iar
lumea modernă nu mai merge pe jos, incep

videoconferinţele, se declanşează greva foamei de munte, e
pusă în pericol siguranţa şi se iau măsuri electrice,

se aşteaptă o decizie
socială de la cel de sus, tastează pe toate

ecranele apar mici publicităţi şi elucubraţii, se opresc
trenurile şi tramvaiele, fanioanele

scurt-circuitează, apar uniforme noi,
fug potârnichile, stop.

va intra în circulaţie un nou mijloc de transport, se sparg
sticle de şampanie, de se udă

fiecare animal de casă, de bucurie, şi lumea, păşeşte paşnic
în telegenic mergea şi urca în duhul muntelui, până tot

neamul neamului urca, rămas singur
sufletul meu îşi lua  zborul şi se întruchipa

în fiecare fiinţă care nu mai era.
Îşi recunoştea golgota din palma Sa.
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DE CrăCiun

Prin păduri goneau ricşe, rădvane, trăsuri,

nu mai cântau răsuri,

stăteau buzău manipulanţii, marcau

cu marca brazii pentru angrosişti, beau

ţuică fiartă cu gămălii de piper, prin zăpadă,

să nu se vadă în dube, erau traşi

mugurii verzi de păr, zbierând

se auzea puietul din urmă în arome de slană şi usturoi,

toată pădurea,

mirosea a şarpe şi era iarnă,

veneau schiorii, li se topeau fălciile la foc,

să vestească, uite

cum îşi puneau mâinile la ochi, hăuiau

din adâncuri şi din înalte catalige,

şi se prăbuşeau brazii în dumpere,

muşcau din munte, s-a primit cod galben că vine,

fluieră din degete manipulanţii,

nu s-a înţeles nimic,

trage ca într-o republică africană un foc,

fumegă pe toate nările, de catran

sună ramurile de brad, lumina a lună oarbă,

cădeau sărbătorile peste oraş, în faţă,

gătiţi, mergeau manipulanţii

să-l întâmpine pe moş crăciun.
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ProPriETArul

Scriu acest eseu, să mă adun
de pe drumuri în ambulanţele de loialitate, miros a neam
de floare strivită prin spitale de urgenţă, astfel
trec unul pe lângă altul, cu analizele pozitive rupte
în buzunare, îmi cer iertare, doctore, rezultatele unui om
sănătos nu sunt întotdeauna
negative, de aceea mă refugiez prin case
de amanet, căzând
pe capul unor suferinzi contemporani, v-am găsit 
cu mâinile întinse, doamnă şi, v-am adus o mică
eternitate, dintr-o leprozerie cerească, pentr-un neofit de pamânt,
să-mi fac rost de un adăpost, revoltând
resemnarea oricărui melc să se lepede
de altarul său blestemat, ca un sfânt
cu harnaşamente pe umeri, într-o lume cu sentimente
crucite şi retardate, caut
în această productivă copulaţie un loc de pripas, o ţară
a făgăduinţei, mina
unde să mă bucur de aurul ghirlandelor de sub
unghii, o bancă de organe personale, să mi se
arate o golgotă, un pantheon, o armonie fără
de stress, ca o părăluţă de marmură, văd
icoane de orb inspirate, drumurile putrezite într-un rai matern,
în stările mele civile, mă apropii ca de o dejugătoare a 
unui căruţaş obosit, şi strig la poarta cea nouă:
„Eu sunt!
Proprietarul! Am venit să intru
în posesie!” şi cu cheile-n mână, privind prin vizetă,
descopăr uimit că am cumpărat o puşcărie!
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„Traiane, îi zice mama tatălui meu, du-
te în sat după moaşa Lămbroaica. Simt că
mi-a venit sorocul să nasc”. Tata înhamă
caii la docar şi pleacă spre satul Spătaru,
aflat la mai bine de un kilometru de casa de
la marginea pădurii unde trăiau ai mei. Ma-
ma mi-a povestiti toată întâmplarea cu
venirea mea pe lume târziu, când eram în
stare să pricep că nu barza aduce copiii în
casele oamenilor. Era o seară caldă, de în-
ceput de septembrie a anului 1935. Moaşa
Lămbroaica, o femeie scundă, firavă era
singura din sat căreia i se spunea „moaşă”
deşi nu avea nicio patalama la mână. Dar
acest lucru nu a împiedicat-o să „mo ş ea -
scă” peste o jumătate de sat. Era pricepută,
ştia cum să ajute femeia la muncile facerii,
să lege buricul copilului, să-l prindă de pi-
cioare şi să-l ţină cu capul în jos, să-l

lovească cu palma peste fund până ce
acesta începea să ţipe...

M-am născut pe 4 Septembrie, dar
tata, luat cu treburi la târla de oi pe care o
avea în mijlocul câmpiei dintre Spătaru şi
Costeşti, mă declară la primărie abia pe 22
Septembrie. Aşa am ajuns să-mi săr -
bătoresc ziua de naştere când zodia Fe-
cioarei abia de-şi mai trăgea răsuflarea.
Părinţii mei, Traian şi Florica au avut, fiecare
în parte, o viaţă plină de dramatism. Tata,
Traian Peneş, născut în 1895, era al doilea
fiu din cei patru pe care i-a avut Dumitra şi
Irimia Peneş. La data căsătoriei cu mama
tata avea 34 de ani, iar mama abia împlinise
20! Dar amândoi trecuseră printr-o mare
durere. Tatei îi murise prima soţie, iar mamei
primul soţ. Din prima căsătorie tata nu a
rămas cu niciun urmaş, în schimb cu ma-
ma a avut patru copii: Elvira (1932), Georgel

CASA

DE LA

MARGINEA

PADURII
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(1933), subsemnatul (1935) şi Fănel (1937).
Georgel a murit când nu împlinise încă un
an, iar Fănel în 1947, înecat în gropile de
lângă Depoul de locomotive din Buzău.
Sărise în apă să-l salveze pe un văr al nos-
tru, Vasilică, dar s-au înecat amândoi.
Asupra acestei adevărate tragedii din fam-
ilie voi reveni ceva mai târziu. De altfel, în
anul 1937, pe când eu nu împlinisem încă
doi ani, tatăl meu avea să se stingă în urma
unei comoţii cerebrale. O ploaie rece de
vară începu din senin după o zi toridă. La
târlă, pe lângă turma de sute de oi, tata
avea şi vreo douăzeci de porci. Creşteau ca
din apă cu zerul de la stână, cu porumb şi
troscot. I-au murit atunci, mi-a povestit ma-
ma, vreo 15 dintre aceştia. Tatei i s-a pus
pe inimă şi de supărare a făcut comoţie
cerebrală. A murit după câtva timp. Mama a
rămas din nou văduvă la 28 de ani, cu pa-
tru copii de crescut, din care unul, Ionel Moi-
se, era din prima căsătorie cu Vasilică Moi-
se, impegat de mişcare.

Mama, Florica Peneş, era fiica lui
Alexe şi Dafna Pană din comuna Cilibia,
jud. Buzău. Era născută la 6 martie 1909.
La 19 ani se căsătoreşte din dragoste, iar
la 20 a rămas văduvă şi cu un copil de cres-
cut. Impegatul de mişcare Vasilică Moise,
vecin cu mama, casele erau gard în gard,
primise postul de impegat de mişcare în
gara Valul lui Traian din judeţul Constanţa.
L-a prins un curent, cum se zice, a făcut
meningită, o formă galopantă şi a murit în
câteva zile. Mama a rămas pentru tot restul
vieţii marcată de această tragedie. A fost
bărbatul pe care l-a iubit cel mai mult. L-a

iubit cu patima tinereţii, dar şi cu bucuria de-
a fi găsit în acel om bunătatea întruchipată.
Mulţi dintre cei care au cunoscut-o pe ma-
ma în anii tinereţii ei îmi spuneau: 

- Măi Nicule, ce mama frumoasă ai
avut!

Mama, o femeie frumoasă, dar şi
harnică a fost, însă, plină de nenoroc. În
afara morţii celor doi bărbaţi a trăit să-şi în-
groape şi doi copii, pe Georgel şi Fănel. În
popor există credinţa că cea mai profundă
durere este aceea când părinţii îşi
înmormântează copiii! Şi mama, fie-i ţărâna
uşoară, a avut parte de aşa ceva! Dar din
faţa destinului, oricât te-ai feri, nu ai unde
să te ascunzi.

Bunica din partea mamei era o femeie
bine făcută, uneori cam slobodă la gură. Se
îmbrăca mereu cu fuste negre şi lungi până
spre glezne. Bunicii aveau o gospodărie
frumoasă, cu animale şi păsări. În anii
copilăriei mă duceam la bunici pentru că-l
iubeam mult pe tataia Alexe, fost acar la
C.F.R. în gara Cilibia. Cu el mergeam la
scaldă în apa Buzăului care trecea, în acei
ani chiar prin apropierea satului. Tot cu el
plecam la tăiat de cătină din pădurea nu de-
parte de sat. Tataia îşi făcea o sarcină mare,
o lega la mijloc cu fire crude de cătină, în-
figea două popârţage în ea şi o lua în spate.
Cea mai mare bucurie a mea era când îmi
lega şi mie o sarcină, cu mult mai mică, şi
mândru, nevoie mare, mă îndreptam în ur-
ma bunicului, spre casă. Cătina adunată
vara constituia rezerva de căldură pentru
perioada de iarnă. Pe bunica din partea
mamei, nu ştiu de ce, (ba ştiu, dar am să vă
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spun ceva mai târziu!) nu am iubit-o deloc.
Mi se părea a fi fost prea rea cu mine,
vulgară, uneori chiar trivială, mai ales când
trăgea ceva la măsea.

Şi bunica Dafna obişnuia, mai ales
după culesul viilor, să facă pârtie la butoiul
cu vin al bunicului şi la cazanul în care se
fierbea boasca. Îi plăcea să „guste”, mai
ales, din frunte. Era caldă, tare şi bună,
după spusele ei! Din nefericire pentru mine
bunicul Alexe avea să treacă primul în
lumea drepţilor, răpus de un cancer la stom-
ac. Dafna avea să-i supravieţuiască mulţi
ani, de unde credinţa ei că alcoolul te
fereşte de boli dacă ştii cum să-l bei. Să nu
care cumva să credeţi că bunica mea era o
beţivă patentată. Ferească sfântul! Dar îi
plăcea să se ferească de boli. Şi asta, în
fiecare zi. A închis ochii la aproape nouăzeci
de ani, iar când a venit popa să o
împărtăşească i-a zis: „Părinte, nu poţi 
să-mi dai o cană cu vin în loc de apa asta
sfinţită?” Avea, pe lângă multe defecte
omeneşti, un humor nebun bunica Dafna.
Pe mama, ca şi pe noi, nu prea a iubit-o şi
asta mai ales că „Florica mă ţine la respect,
că ea a ajuns boieroaică, iar eu am rămas
ţărancă cu păr pă limbă”. 

Mama, care peste ani va ajunge destul
de bogată, nu-i dădea niciodată să bea
când venea pe la noi. Apoi mai era ceva.
Alexe şi Dafna, pe lângă doi băieţi, Titi şi
Ionică, amândoi ceferişti, mai aveau, în
afara mamei, o fată pe nume Cateriţa. Era
cea mai mică dintre fraţi. Pe ea a iubit-o mult
bunica Dafna. Pentru ea doar Cateriţa ex-
ista, în rest nimeni. Ei i-a dat ca zestre la

măritiş cea mai mare parte din avere. Ma-
ma, când s-a căsătorit cu tata, la începutul
anului 1931, n-a luat cu ea niciun capăt de
aţă din zestrea ce i se cuvenea. Tata le-a
spus răspicat bunicilor mei „Eu o vreau pe
Florica doar cu ce e pe ea, în rest nu vreau
nimica de la Dumneavoastră”.

Şi, fără prea mult alai, Florica lui Alexe
Pană din Cilibia pleca în docarul tatălui
meu, la care erau înhămaţi doi cai murgi,
spre casa de la marginea pădurii de lângă
satul Spătaru, comuna Costeşti, unde tata
îşi avea armanul! 

Simt nevoia să vă spun şi câteva cu-
vinte despre Cilibia, localitate aflată la 20
km de Buzău pe şoseaua naţională ce
leagă Buzăul de Brăila. Deşi oamenii sunt
harnici, localitatea e săracă întrucât
pământul e arid, iar vânturile verii aduc
secetă. Ca o pată de culoare în „memoriile
noastre infidele” am să vă spun că tot din
cauza sărăciei, a plecat în lume şi tatăl vi-
itorului om de ştiinţă şi academician Gheo-
rghe Ţiţeica. S-a angajat ca mecanic pe un
vapor ce făcea curse pe Dunăre, s-a însurat
la Turnu-Severin, localitate unde a văzut lu-
mina zilei la 4/16 octombrie 1873 viitorul sa-
vant. Numele de Ţiţeica mai există şi astăzi
în registrele primăriei din Cilibia, iar eu mă
mândresc cu faptul că cel de-al treilea
român care a obţinut în 1899 titlul de doctor
în matematici la Sorbona, îşi are obârşia în
comuna mamei mele.

Eu nu mi-l amintesc deloc pe tata în-
trucât, aşa cum am mai spus, nu împlinisem
doi ani când el a trecut în lumea drepţilor.
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RESTUL ESTE BIOLOGIE

Pe regretatul copil de geniu Sorin

Şaguna l-am cunoscut când avea 12 ani
(20 feb. 2001), venise la mine în biroul de la
Biblioteca judeţeană „V. Voiculescu”

să-l ajut să publice câteva poezii. Eram sin-
gur. Le-am citit uluit de frumuseţea lor, l-am
întrebat despre el şi familie şi, cu o notă a
mea de recomandare, împreună cu 3 poezii
pe care le-am ales (de altfel, toate erau
excepţionale), a apărut la rubrica „Debut”

în „Muntenia” din 21-27 aprilie 2001, pag-
ina 3.

El mi-a adus ziarul, iar în loc de
„mulţumesc” mi-a zis „sărut-mâna!”. 
Eram emoţionat, fireşte… L-am îmbrăţişat,
amintindu-i că-i aromân, ca şi marele
mitropolit Andrei Şaguna, ca Iorga, Goga,
Şt. O. Iosif, Caragiale, Toma Caragiu,
George Vraca etc., „stâlpi” ai românismu-
lui (după mamă, şi eu aveam sânge de
macedonean…). 

Volumul său de debut, premonito-
riu: „Apus de infinit”, mi l-a oferit în acel
an 2006, când împlinise 17 ani: „Cu de-
osebite mulţumiri mentorului meu Alex.
Oproescu”. Ne-am mai revăzut de două
ori în Cartierul Micro XIV unde locuiesc, era
cu fratele geamăn, neuitând formula sa de
salut: „sărut-mâna!”. Ştiu că, în continuare,
Marin Ifrim şi Stan Brebenel l-au ajutat
substanţial. De unde şi volumele ulterioare.
Acest copil de geniu (poet şi actor) ne
aminteşte de soarta trecerii în nefiinţă, atât
de timpurie, a unui Vasile Cârlova sau
Nicolae Panait – nume de referinţă în lite -
ra tura Buzăului şi a Ţării! Să nu uităm! A.O.

Debut
Sorin Şaguna

- S-a născut la 23 februarie 1989, în
Buzău, cu zece luni înainte de revoluţie.
Părinţii au fost salariaţi la Intreprinderea
„Contactoare”, în prezent tata este admini -
strator, iar mama şomeră.

- Şcoala primară, apoi generală la nr.
8; este elev în clasa a V-a, încă nepublicat.

- Citeşte mult, ştie limbile engleză şi
franceză.

Atât! 
În plus doreşte să devină scriitor.

In memoriam

ALEX. OPROESCU
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Dincolo de trup

dincolo de trup există
cuibul alb al sufletului…
în colţ există inima bătând.
dincolo de trup există
Gândul care murmură şi el ceva…
dincolo de trup există
Luna, stelele, soarele,
dumnezeu.

(„Muntenia”, IX, nr. 1224, 21-27 apr. 2001, p. 3.)

Să lăsăm…

Să lăsăm trecutul,
Să privim prezentul
aşezându-ne la
masa-tăcerii - coala albă!
Să îngropăm trecutul
Să înviem prezentul,
iar viitorul să ne 
zâmbească… P.S. Acestea sunt trei poezii scrise de Sorin Şaguna 

şi înmânate domnului Alex. Oproescu.

Cât este ceasul?

cât este ceasul domnule timp?
cât arde lumânarea sufletului tău!
cât este ceasul domnule timp?
în câte clipe apune soarele!
cât este ceasul domnule timp?
depinde câte adevăruri sunt!
cât este ceasul domnule timp?
atât cât se mai aude muzica omului!
dar ceasul tău cât arată?
doar atât cât scriu poezie!
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Muzeu

La Măgura,
anii înmuguresc
pe soclurile statuilor,
care se afundă lent
în piatra
din care au fost şlefuite.
Ca nişte zeiţe,
în odăjdii roase de timp.
Orbite de lumină,
privesc vizitatorii
cum vin cu lumânări în mâini
să vadă cum istoria
îşi ciopleşte eternitatea.

Statuile

Mi s-au topit statuile
în piatră.
Timpul sângerează
faţa lor,
îmbătrânindu-le.
Liniştea dintre ele
şi tăcerile pădurii
îmi lăcrimează geana;
când păsările vâslescz
în sângele amiezii,
adorm aromind iarba
ce-o pasc în cer
şi astăzi,
iezi copilăriei.

Alm anah 201362

BUCUR CHIRIAC



„Renaşterea buzoiană“ 63

Ochiul statuilor

După o prelungă răsuflare,
ungându-şi feţele
cu lumina furată
din luna,
statuile adorm
în cântecul frunzelor.
Din stele,
păsările cu aripi de flăcări,
bat cu aripile
în clopotul munţilor.
Lumina a ţipat,
ştergând ochii statuilor
peste care timpul
a rămas înnoptat.

Somnul statuilor

Statuile dorm,
în sângele meu.
Sărutul lor rece,
îmi astâmpără dorul
mângâierilor,
lăsându-mi mâinile
să graveze numele iubitei
în piatra
şi în izvorul ce  se prelinge
ca o lacrimă pe iarbă.
În trupul meu,
inundat de linişte, 
se strecoară
o muzică de harfă,
care se aşează pe inimă
ca o aripă a păsării
ce-şi apără puii
de ploile reci

care le tulbură somnul.

Statui la Măgura

Statuile dorm
în lumina furată a lunii.
Păsări bat cu ciocurile
marmora...
Se sculptează şi noaptea
după închipuirea
Nimănui.

Vis la Măgura

Se făcea că un plug
ara prin piscurile de soare,
iar luceafărul înflorea
printre brazi.
Curgând,
pe albiile timpului,
visul se înnoda
caer.
Tu îmi ţeseai
din fluturi de lumină
aripi de zbor,
spre a nopţii dulce tihnă.
Pasărea măiastră
venea ca o boare,
să-mi amintească
de-o logodnă cu cerul.
Umbra Luceafărului
îmbrăţişa statuile
care-i cântau înălţarea.
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În cadrul sistemului defensiv al Văii
Buzăului, importantă cale de legătură în-
tre Ardeal şi Ţara Româ nească şi mai de-
parte, cu porturile dunărene, Mânăstirea-
cetate Berca, alintată de localnici şi cu
numele de Cetăţuia, a jucat un rol pri-
mordial. Dispusă pe o înălţime dominantă
la ieşirea râului în Câmpia Buzăului, de
la care, ipotetic, poate deriva şi numele
de Berca, de sorginte vizigotă (bhergh-

înalt), biserica fortificată a constituit, cu
certitudine, un punct de observaţie şi de
rezistenţă deosebit de eficient, care putea
controla, practic, ceea ce am putea numi,
în termeni militari, Poarta Buzăului.
Mânăstirea Berca impre sionează în
primul rând prin dispunerea sa, ca un ve -
ri tabil străjer în calea furtunilor, pe botul
de deal de lângă localitatea cu acelaşi
nume. 

Mircea TănASE
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Buni gospodari şi dregători ai ţi -
nutului, boierii buzoieni s-au remarcat,
desigur, şi prin apetitul ctitoririi unor
lăcaşe de cult menite să le ducă faima
peste secole. Familia Cândescu, una din-
tre marile familii de boieri, mari dregători
încă de la începutul secolului al XVII-lea,
s-a remarcat şi prin ctitoriile sale reli-
gioase de pe Valea Buzăului şi cea
Nişcovului, considerate astăzi adevărate
bijuterii în constelaţia lăca şurilor de cult
din ţinutul Buzăului. 

Pisania mânăstirii consemnează: Cu
vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu
sporirea Duhului Sfânt, ziditu-s-a din
temelie această sfântă şi dum nezeiască
mo nastire, întru slava şi lauda Atotţii -
torului Dumnezeu, de robul lui Dum-
nezeu Mihalcea vel Stolnicu, şi de roaba
lui Dumnezeu Ale xan drina Cantacuzino,
soţul dumisale (...) Şi s-au zidit în zilele
blago-cestivului domn I. Constantin
Basarab Voievod, la anul 7202 (1694),
iunie. 

Mânăstirea Berca a fost închinată, la
1741, ca metoc al Episcopiei Bu zăului,
actul de închinare constituind şi cea mai
veche atestare documentară (în afara
pisaniei) a acestui locaş monahal. A
funcţionat, până la secularizarea din 1864,
ca mânăstire de călugări, după care a de-
venit biserică de mir. Între 1838 şi 1864
aici a funcţionat şi şcoala candidaţilor la
preoţie de la Buzău, în paralel cu Semi-
narul Teologic de la Buzău. Începând cu
anul 2003, când în localitatea Berca a in-
trat în funcţiune o nouă biserică, vechea
mânăstire şi-a reintrat în rolul de
aşezământ monahal, cu denumirea Schi-
 tul „Sfinţii Arhan gheli”- Berca, unde ne -
voiesc o călu găriţă şi două surori. 

Ctitorită la scurtă vreme după bise ri-
 ca Adormirea Maicii Domnului din Râm-
nicu-Sărat, cea care este con siderată des -
chizătoare a seriei de ctitorii a marelui
spătar Mihail Canta cuzino (Sinaia, Fun-
denii Doamnei, Colţea, schitul Titireciu
din Ocnele Mari) şi de afirmare ple nară a
stilului brânco venesc, biserica de la Berca
este înru dită cu aceasta prin programul
său decorativ, conferind astfel judeţului
Buzău un rol primordial în afirmarea
stilului brâncovenesc. 

Planul bisericii este triconic, turla
(refăcută din lemn) se află pe naos, iar
pridvorul, iniţial deschis, cu arcade şi
coloane din piatră, a fost închis şi trans-
format în pronaos, fără a mai avea însă
acelaşi farmec originar. 

Un element de mare forţă artistică
este uşa din lemn de la intrare, dintre fos-
tul pridvor, actualmente închis, şi pronaos,
alcătuită din două scânduri de stejar, o
adevărată capodoperă de artă decorativă,
acoperită integral cu o sculptură fină, atent
elaborată, reprezentând o reţea de viţă de
vie, cu vrejuri răsucite, frunze şi ciorchini,
La partea superioară, uşa are sculptate nu-
mele ctitorilor. Ancadramentul din piatră
de la intrarea în pronaos, atribuit vestitului
pietrar italian Mira, care a lucrat şi la alte
biserici cantacuzine, sporeşte vădit va loa -
rea artistică a acestui lăcaş. Între  pronaos
şi naos sunt trei arcade semicirculare, spri-
jinite pe patru coloane, în piatra cărora sunt
sculptate vrejuri de viţă de vie, un element
decorativ care îşi găseşte, desigur, ră -
dăcinile în tradiţia viticolă a dealurilor bu-
zoiene de o frumuseţe aparte. 
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Bogăţia şi frumuseţea decorului
sculptat în piatră şi lemn reprezintă o
adevărată capodoperă de artă decorativă,
situând această biserică în rândul edifici-
ilor de prim rang ale monumentelor brân -
coveneşti. Bolţile interioare ale naosului
sunt sprijinite pe console profilate dez-
voltat, iar bolta absidei de la altar are o
calotă sferică, sprijinită pe pandativi (tri-
unghi sferic cu vârful în jos), element mai
rar întâlnit în vechea arhitectură bi -
sericească ro -
mânească.

Pardoseala
este cea ori -
ginală, din les -
pezi de piatră cal -
 caroasă.  

Pictura ori -
ginală a bisericii
este atribuită
marelui Pârvu
Mutu, zugravul
de subţire al ca-
sei Cantacu zi -
nilor, care s-a a -
firmat pe de plin
la biserica Adormirea Maicii Domnului
din Râmnicu Sărat. La Berca se mai
păstrează din pictura originală doar câte-
va fragmente, printre care portretele Can-
tacuzinilor (familie înrudită cu cea a cti-
torilor Cândeşti), dar şi portretul artistului
şi cel al soţiei sale, măiestrite pe interiorul
arcadei dintre pronaos şi naos.  

Între anii 1832 şi 1834 pictura
originală a fost înlocuită cu o alta, în ulei,
a pitarului Nicolae Teodorescu, cel care a
fost conducătorul Şcolii de zugravi de
subţire de la Episcopia Buzăului, unchiul
marelui pictor Gheorghe Tătărăscu. Aces-

ta şi-a dovedit uriaşul potenţial artistic la
o mânăstire apropiată, Răteşti, şi avea să
fie trimis, puţin mai târziu, de către epis-
copul Chesarie al Buzăului, să se
şcolească în Italia, la Academia San Luca
din Roma. Revenit în ţară, Tătărăscu a
pictat peste 50 de biserici, printre care Bis-
erica Sfântul Spiridon din Bucureşti,
Mitro polia Iaşi, Biserica greacă din Brăila
şi biserica Mânăstirii Ciolanu din judeţul
Buzău. Împreună cu Theodor Aman a

înfiinţat, în 1864,
Şcoala de Arte
Fru moase din Bu -
cureşti. 

Din pictura
lui Nicolae Teo -
dorescu la Berca
se mai păstrează
astăzi, în con -
diţii bune, doar
cea de pe cata -
peteasmă.

La exterior,
arhitectura bise -

ricii este extrem
de simplă, cu doar

un brâu care imită neconvingător o funie
îm pletită. Pictura exterioară s-a degradat
şi ea şi a dispărut aproape complet la în-
ceputul secolului XIX. Cele trei centuri
metalice, montate deasupra brâului
înainte de 1940, au reuşit să ţină biserica
în picioare după cutremurele din 1940 şi
1977. 

Remarcabile sunt însă cele opt 
ferestre ale bisericii, prevăzute cu grilaje
de fier, care au deschideri interioare în
lunetă, cu golul terminat în partea su -
perioară printr-un arc trilobat şi cu an-
cadramentele dreptunghiulare de piatră.

mănăstirea Berca (foto 1930)
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Zidurile de incintă şi construcţiile mona-
hale din jurul bisericii au fost distruse, în-
tr-o foarte mare măsură, de către
cutremure şi de bombardamentele din anii
1941-1944, iar încercarea de restaurare,
începută în anul 1975, a fost întreruptă.
Unele lucrări de consolidare şi reparaţii s-
au făcut şi între anii 1986 şi 1989. Astăzi,
când sunt puţine speranţe de a mai fi
refăcute, doar imaginaţia ne mai poate aju-
ta să le vedem în măreţia lor de altădată.Se
pare că, pe lângă acţiunea distructivă a fac-
torilor de mediu şi a cataclismelor natu-
rale, o contribuţie nefastă au avut-o chiar
cei desemnaţi să vegheze la păstrarea aces-
tor comori artistice. Spunem aceasta având
în vedere scandalul creat în jurul episcop-
ului Filotei al Buzăului, fost egumen al
mănăstirii Berca între anii 1836 şi 1845, şi
care a fost învinuit că ar fi ascuns o parte
din banii episcopiei tocmai la mânăstirea
pe care a păstorit-o. Au urmat cercetări, an-
chete şi chiar săpături în biserică şi în jurul
ei pentru aflarea comorii ascunse, dar nu
s-a putut afla nimic concludent. Căutările
pentru dezlegarea misterului acestei pre-
supuse iubiri de arginţi, au provocat răni
nu doar în conştiinţa locului, ci şi pe trupul
bisericii de la Berca. Altfel, despre epis-
copul Filotei Parşoi am aflat doar lucruri
frumoase, demne de un întâistă tător al
Episopiei Buzăului. A fost desemnat pen-
tru această demnitate la 14 septembrie
1850, fiind hirotonisit la 27 octombrie şi
înscăunat la 5 noiembrie. Autodidact,
Filotei a tipărit peste 25 de cărţi de slujbă,
de învăţătură şi manuale şcolare, lucrarea
cea mai însemnată fiind Biblia de la Buzău
(1854-1856), lucrare în 5 volume, după
ediţia de la Blaj, revăzută. A îndrumat şi a
sprijinit Seminarul de la Buzău, precum şi

celelalte şcoli din eparhie. A ctitorit mai
multe lăcaşuri de cult (Maxenu din judeţul
Buzău şi Scorţarul Nou din judeţul Brăila).
A fost membru în Divanul ad-hoc al Ţării
Româneşti în Adunarea electivă din 1859,
fiind un sprijinitor entuziast al actului
Unirii. La 19 iunie 1859, fiind bolnav, a
fost pus în retragere. A decedat la 16 au-
gust 1860, la mânăstirea Ciolanu. La relu-
area vieţii monahale în acest lăcaş, în anul
2003, în amplul proces de restaurare a fost
inclusă şi refacerea picturii, prin decaparea
celei realizate de Teodorescu, în mare parte
degradată, şi ajungerea la cea originală, a
lui Pârvu Mutu, intenţionându-se com-
pletarea lacune-lor cu o nouă pictură. Pic-
tura turlei, singura realizată până acum,
este, credem, departe de a putea fi integrată
într-un tot uniform, care să se apropie de
valoarea originalului. De altfel, deşi s-a
dorit continuarea lucrărilor de integrare a
culorilor şi de completare a picturii,
şantierul a rămas deschis şi deocamdată
stagnează, din lipsa mijloacelor financia-
re. Ca atare, la Berca avem astăzi frag-
mente din trei stadii ale picturii bisericii,
desigur cea mai valoroasă fiind cea a lui
Pârvu Mutu, însă lacunele din frescă dau
imaginea neputinţei actuale a slujitorilor
acestui lăcaş de a-şi vedea biserica pe
deplin restaurată. Din păcate, la fel ca şi
mânăstirea Bradu, ctitorită de marele vor-
nic Radu Mihalcea Cândescu la Nişcov, şi
ansamblul mănăstirii Berca, ctitorită de
nepotul său Mihalcea Cândescu, este
astăzi în mare suferinţă fizică, deşi trecutul
şi comorile spirituale pe care le ascund 
le-ar îndreptăţi la un alt status.

(Din materialul prezentat la Simpozionul Naţional 
Monumentul –tradiţie şi viitor, octombrie 2012, Muzeul
Unirii/Complexul Naţional Muzeal „Moldova” Iaşi)
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CrEAngA norilor

Am aşteptat îngerii

Să-ţi spargă-n cioburi de lumină

lacrimile.

Îţi sărutau obrajii

vopsind poarta cerului în culoarea

gândului tău.

Cineva punea zăvor pe raiul cu-

vintelor

Simplă dar pură născătoare de

minuni.

undeva altcineva

Pe o creangă de nor ne citea

poezia ochilor.

PuTErEA TăCErii

De n-ar pica frunza toamnei

n-am înţelege poezia distanţei.

Între desprindere şi atingere

Zbor fără aripi.

Întâlneam cu ultimul sărut al

pământului

Muzica şi dansul culorilor nerugi-

nite.

Minunea lor m-a făcut să învăţ

Cum să mă-nalţ în numele

iertării.

Aşa am învăţat să înţeleg

puterea tăcerii.

Ştefan DIMA
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inElul DE niSiP

Ecou în pădurea norilor:

Cu sărutări de rouă

Ceru-şi cheamă curcubeul

acasă.

Pasărea cu aripi de lumină

Foşneşte cheia în poarta

iertării.

undeva mireasa umbrei

Stă să-şi potolească setea

ochilor

Privind la chivotul

Din altarul cuvintelor.

la plecare ginerele timp

Dăruieşte clepsidre cadou

Pentru nunta tăcerii

inelul de nisip.

PirAMiDA Culorii

Pe furiş să n-adorm

Zboară să mă lăcrimeze 

Sora mea tristeţea.

Peste umăr de nor

nesfârşită căutare

Parfumul de nesomn.

În piramida culorii

Alergare floarea de om.

Plouă plouă

viaţa cea nouă

Mă naşte trup de rouă.

PlinăTATE

vânătorule nu uita:

În orice-mpuşcătură

Moartea căprioarei

naşte învierea

Îndestulării tale.

Martor al acestui spectacol

Ascuns de perdeaua pădurii

Am văzut odihna căderii

În toată nemişcarea

ochilor ei dezbrăcaţi

De sărutul glonţului.

Ducând vânatul acasă

Ai uitat să iei

Câteva lacrimi rămase:

Două ale căprioarei

Două ale mele

ofrandă pentru umplerea

goliciunii

Din privirea ta.
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După ce şi ultimul bastion al scriito-
rilor cu apetit pentru conversaţii şi întâl-
niri cu confraţii a căzut (asta vrea să zică
mutarea Muzeului Literaturii din sediul
lui de pe bulevardul Dacia şi închiderea
grădinii din spatele lui, locul de întâlnire
al condeierilor în verile şi toamnele
bucureştene, poeţi, prozatori, critici ori
simpli chibiţi literari s-au mutat cu baga-
je cu tot la Boema 133, localul pe care l-
a deschis un machidon de ani buni la
jumătatea aşa-zisei prelungiri a străzii
amintite mai sus. 

Inspirat, patronul şi-a dat seama de
la început că ar fi o afacere bună dacă ar
cultiva, cum o făceau pe vremuri propri-
etarii de grădini şi restaurante, artiştii.

Treptat-treptat s-a creat ceea ce se
cheamă un „vad bun” pentru omul nos-
tru. Scritorii, dar şi pictori, publicişti şi tot
felul de simpatizaţi ai lor au început să se
strângă aci, să-şi dea întîlnire aci fiindcă
locul era/este central şi mai toate dru-

murile trec pe lângă el. A fost de ajuns ca
la mese să ia loc un pictor precum Con-
stantin Piliuţă, un prozator precum Nico-
lae Breban sau un sculptur ca Gheorghe
Adoc ca buhul localului să se ducă nu-
maidecât în toată urbea Bucureştilor, ca
apoi locul să devină cunoscut şi arhi-
cunoscut chiar şi pentru provincialii
veniţi cu treburi prin Capitală. „Cum, nu
ştii unde este 133?” puteai auzi prin au-
tobuze sau pe stradă întrebând câte unul.
„Păi e simplu, domnule, răspunde tot
acela: 133 este exact la staţia autobuzului
cu acelaşi număr, că doar de-aia îi şi zice
aşa!”.

Pe la orele 10, ale dimineţii primesc
un telefon de la poetul Ion Brad, care
intră direct în subiect: „Ce faci, nu treci
azi pe la cârciuma lui Piliuţă?” (a doua
denumire a restaurantului, pentru uzul
cunoscătorilor nu prea îndelungatei istorii
a locului. Piliuţă s-a dus să picteze în
ceruri de mai mulţi ani, dar machedonul îi

Florentin POPESCU
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un telefon de la poetul Ion Brad, care
intră direct în subiect: „Ce faci, nu treci
azi pe la cârciuma lui Piliuţă?” (a doua
denumire a restaurantului, pentru uzul
cunoscătorilor nu prea îndelungatei istorii
a locului. Piliuţă s-a dus să picteze în
ceruri de mai mulţi ani, dar machedonul îi
mai păstrează încă, pe un perete, portre-
tul. Nu de alta, dar e bine să ştie şi novicii
că pe aici a poposit în multe rânduri şi
această mare glorie a artei româneşti con-
temporane). „N-aveam de gând să trec, îi
răspund. Dar de ce, maestre, voiaţi să ne
vedem?” „Da, doresc să ne întâlnim, ca
să-ţi dau o carte care te inte -
resează!”,”Bine, maestre, vreau să vă dau
şi eu un volum...”

Poetul şi prozatorul, fostul director
al unui mare teatru bucureştean şi ani în
şir ambasadorul nostru în Grecia îmi
propune să ne vedem la amiază, cam pe la
orele 14 şi eu îmi pun în geantă cartea
care tocmai mi-a apărut la Editura „Bi -
bliotheca” din Târgovişte, în care am
adunat peste douăzeci de interviuri cu se-
niori ai literaturii noastre, texte apărute
mai întâi în revistele „Sud” şi „Bucu -
reştiul literar şi artistic”, volum în care,
desigur, figurează şi Ion Brad.

Ora 14 fără câteva minute mă prinde
într-un autobuz care mă duce la redacţia
„Bucureştiului literar şi artistic”, unde
mai am câte ceva de rezolvat (Ah, tre-
cerea asta atât de rapidă a timpului mă
face să întârzii mai mereu la întâlniri!),
aşa încât mi-e imposibil să ajung la „Boe-
ma 133”. Iau telefonul mobil şi vreau să-
l sun pe maestru, dar îmi dau numaidecât
seama că maestrul n-are telefon mobil.
Acasă dacă sun, sun degeaba. La tele-
fonul fix nu răspunde nimeni. Îmi vine
imediat o altă idee: Ce-ar fi să-i telefonez

prietenului meu, Emil Lungeanu? E o oră
la care am toate şansele să-l găsesc la
„133”. Aşa şi fac. Am noroc. „Ce faci,
omule, zice el, Brad e aici şi te aşteaptă.
Are o sacoşă cu nişte cărămizi de cărţi şi-
ntreabă de tine ... Bine, bine, e aci la trei
mese de mine, cu Ion Horea, cu Radu
Cârneci, cu Ion Dodu Bălan, cu Vârgoli-
ci, cu frate-său. Mă duc să te scuz şi să-i
spun că mai întârzii ...”

Cam peste o oră (că drumul de la
Piaţa Chibrit, unde se află redacţia şi până
la Piaţa Romană nu-i chiar atât de scurt,
iar circulaţia e ca vai de mama ei), târând
după mine o geantă burduşită cu reviste,
corecturi, articole primite pe e-mail şi
câte altele, într-un cuvânt cam cu o
jumătate de portofoliu la mine, intru
spăşit şi cu o mutră de nevinovat în local
şi-l caut din priviri pe maestrul Brad. Nu
mi-e greu să-l găsesc. Stă la o masă
lungă, lipită de perete, undeva aproape de
uşă şi este alături de cei despre care mi-a
spus ceva mai devreme prietenul meu
Emil Lungeanu. De o parte Ion Brad, Ion
Horea şi Radu Cârneci, iar de cealaltă
Alexandru Brad, fratele poetului, Ion Do-
du Bălan şi Teodor Vârgolici. A mai
rămas doar „capul mesei libere” şi poe tul
cu care am stabilit întâlnirea dimineaţă
mă invită să iau loc. „Te rog să comanzi
ce vrei, că plătesc eu!” zice el. „Dar,
maestre ...”, încerc, nu prea convins, să
mă împotrivesc.

În fine, mă scuz pentru întârziere,
iau loc şi la-ntrebarea cuiva - „Ce bei?”
răspund timid: „Aş bea o votcă, fiindcă la
tensiunea mea face bine ...” Ceilalţi de la
masă au în faţă câte un pahar cu bere şi
sunt în plină activitate ... gastronomică:
în faţa fiecăruia aburesc câte trei mici
care abia aşteaptă sărutul muştarului lu-
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citor de alături.
Şi-n timp ce savurez licoarea albă şi

cu multe grade poetul Ion Horea scoate
dintr-o geantă noul său volum, apărut - nici
nu cred că se putea astfel! - la Editura
Ardealul din Târgu Mureş. Se intitulează
„Rătăciri” şi pentru că de mai multă vreme
l-am rugat să-mi acorde un interviu pentru
a-l tipări în „Bucureştiul literar şi artistic”
la rubrica „Seniorii literaturii noastre”, iar
mai apoi într-o carte cu acelaşi titlu, iar 
d-sa m-a refuzat, îmi scrie un scurt auto-
graf, convenţional fireşte: „D-lui Florentin
Popescu aceste rătăciri care echivalează cu
un interviu. Cu absolută prietenie, Ion
Horea, 20 octombrie 2014. ” Îi mulţumesc
şi-ncerc o oarecare jună fiindcă mai an mi-
a mai oferit două cărţi şi-am tot amânat co-
mentariul lor în presă.

„Ţi-a plăcut materialul meu?” mă
interpelează fostul nostru profesor de la
Filologia bucureşteană, dl. Ion Dodu
Bălan, care mai deunăzi mi-a dat un articol
intitulat „Toamna în viaţa şi în poezia
românilor.” Îi mulţumesc încă o dată, îl
asigur că mi-a plăcut articolul şi că-l voi
publica negreşit în numărul următor al re-
vistei. Iau apoi şi desfac plicul mare care
mă aştepta pe colţul mesei. În el se află

două exemplare din noul volum semnat de
Ion Brad, „Cărţile prietenilor mei”, tipărit
de curând, volum în care autorul a adunat
nu mai puţin de 118 cronici de carte,
apărute mai întâi în revista pe care o
editează împreună cu fratele domniei sale,
Alexandru Brad, o publicaţie cu titlu care
spune mult: „Acasă”. De altfel, cei doi fraţi
au înfiinţat şi o asociaţie culturală „Fraţii
Brad” în satul lor natal Pănade, din Ardeal.

Deschid cu înfrigurare tomul şi pe
pagina lui de gardă citesc autograful:
„Doamnei Iuliana şi lui Florentin Popescu
toată admiraţia pentru talentul şi faptele lor
intelectuale, cu prietenie Ion Brad, oc-
tombrie 2014”. El, autograful vine la doar
câteva zile după ce, printr-un telefon, soţia
mea Iuliana Paloda-Popescu a fost
felicitată de Ion Brad pentru o pagină de
poezie apărută în revista „Bucureştiul 
literar şi artistic” ...

Îl rog pe maestrul Ion Brad să scrie
un mic „autograf în premieră” şi pentru
cititorii revistei pe care o conduc, îi dau o
coală de hârtie şi maestrul se execută ime-
diat, aşternând pe coala albă doar o
singură propoziţie: „Sunt fericit că am
ajuns să văd într-un singur volum cărţile
celor 118 colegi şi prieteni.” Ion Brad.

Agapă literară la restaurantul „Boema ’33” din Bucureşti. De la stânga la dreapta: Radu Cârneci, Ion
Horea, Ion Brad, Alexandru Brad, Ion Dodu Bălan, Florentin Popescu (2014). (Foto: Ştefan Dorgoşanu)
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mut cu discreţie privirile de la unul la al-
tul şi în minte îmi încolţesc fel de fel de
gânduri. Cel mai bine dintre ei se
menţine, acum, după ce a trecut pragul
celor opt decenii de viaţă, fostul am-
basador. Cândva, în urmă cu nişte ani i-
am făcut un „portret în peniţă” pe care 
l-am intitulat „Mândru precum îi e şi nu-
mele: Ion Brad.”

Se vede treaba că n-am greşit. Aşa e
şi azi ...

Ion Horea, din dreapta lui, pare
parcă şi mai mititel decât îl ştiam pe vre-
muri, când nu purta barbă şi trecea cu
eleganţă pe stradă, mergând spre sau în-
torcându-se de la „România literară”,
unde reprezenta marea speranţă pentru
tinerii poeţi care îi duceau să le citească
versurile lor într-o vreme în care în
Bucureşti erau doar câteva reviste literare
şi nu o puzderie ca astăzi. A rămas şi
acum un timid şi un discret, vorbind puţin
şi din când în când, la răstimpuri nu prea
mari, publicând câte o nouă carte, ara -
reori punând câte o întrebare celor din jur,
uimit încă de degringolada şi harababura
din literatura noastră de azi. Este exact la
polul opus al lui Ion Brad, care are şcoala
diplomaţiei, a deţinut funcţii prin diverse
foruri culturale, prin redacţii, având, cum
s-ar zice, o experienţă literară bogată, ca
şi aceea a vieţii, care, luate la un loc l-au
învăţat, pesemne, că e bine să se mani-
feste în postura de scriitor cât mai mult şi
în cât mai multe locuri.

Radu Cârneci, aşezat în dreapta lui
Ion Horea este acum mai obosit şi din en-
tuziastul de altădată, din omul gata să se
angajeaze într-un dialog cu oricine vieţuia
în lumea culturală a rămas prea puţin. La
87 de ani este, dacă nu cumva mă înşeală
memoria, decanul de vârstă al acestei 

mici reuniuni de seniori ai literaturii.
Suntem prieteni de câteva decenii, 

l-am văzut şi altfel, l-am însoţit în multe
călătorii prin ţară şi la fel de fel de sin-
drofii literare. Într-o vreme m-a luat cu el
la Bacău, fieful d-sale, locul afirmării în
poezie şi totodată oraşul în care a înfiinţat
una dintre cele mai prestigioase pu -
blicaţii, „Ateneu”, revistă care a ani versat
o jumătate de veac de existenţă. 
L-am însoţit atunci la Hemeiuşi şi-n alte
locuri prin care şi-a petrecut tinereţea ca
inginer silvic. Anii aceia şi-au pus o
puternică amprentă şi-n poezia pe care o
scrie, unele volume conţinând chiar în ti-
tlul lor elemente ale spaţiului arboricol şi
floricol. Astăzi Radu Cârneci nu mai este,
precum poezia pe care a scris-o, un „lu-
minos”, un limpede cântăreţ al frumuseţii
firii. Se vede treaba că vârsta, bolile iner-
ente senectuţii şi-au pus/îşi pun amprenta
pe un trup din ce în ce mai slăbit. El, care
odinioară se putea, la adică, lua la între-
cere chiar şi cu un sportiv, merge acum
sprijinindu-se în baston - ceea ce nu-l
împiedică să parcurgă, din când în când,
străzile Bucureştiului pentru a participa la
diferite activităţi culturale. A fost toată
viaţa (şi este şi azi!) un generos, mulţi au-
tori tineri solicitându-l să le scrie prefeţe
la cărţile lor sau să vorbească atunci când
le lansează. Nu-i refuză şi prezenţa sa
acolo este ceea ce azi, cu un termen deloc
românesc, se poate numi un brand, adică
o garanţie atât a succesului autorului cu
pricina cât şi a aprecierii celorlalţi par -
ticipanţi la sus-numitele activităţi.

Alexandru Brad, fratele poetului Ion
Brad, aflat acum faţă în faţă în faţă cu cel
ce oferă cu generozitate volumul „Cărţiile
prietenilor mei” este şi el un poet (...)
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PREA DEVREME
PREA TÂRZIU

Prea devreme, prea târziu,
Cine poate să îmi spună
Dacă nu-s, că pot să fiu, 
Dacă sunt, că nu-s o undă? 
Cine poate, viaţa toată
S-o împartă-n aşa fel
Şi să zică dintr-odată
Că felia asta-i el?
Prea devreme, prea târziu,
Numai timpul va cunoaşte
De voi fi, când n-o să fiu,
Iar de nu-s, când mă voi naşte.

Costel SUDITU

ŢăRANUL

Acum, ţăranii sunt aşa de rari şi bătrîni...
Mai că nu-ţi vine să-i atingi!
Dacă ai curaj să le vorbeşti, strigi;
Îţi zici că i-a părăsit auzul,
De-aia sunt aşa, frumoşi; că nu aud
Ce se spune astăzi între oameni;
El, te priveşte blînd, chiar
Ca şi cum nu te-ar auzi;
Strigi iarăşi, încă, mai tare;
El, dă din cap a ce nu-ţi vine să crezi,
Iar tu, te prefaci că-ai fi bun,
Că nu ai fost indiferent faţă în faţă cu el;
Apoi, dacă ai şi mai mult curaj,
Îi dai de înţeles că ţi-ai dori o poză cu el;
Atunci se ridică înţelegător de pe bolovan,
Vine lîngă tine şi-ţi face hatîrul.
Nu va voi niciodată acea poză,
Va fi destul de mulţumit că ţi-a făcut pe plac;
La urmă, se va aşeaza pe bolovan, amuzat
Că-a mai văzut încă unul, pentru care ţăranul, 
Numai în poză mai poate exista.
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Sunt cetăţeanul zero-ntr-o ţară de săpun!
Bogatul fără pernă, săracul vilei turn,
Sfios, pe de o parte că-i peticul curat,
Prea amărît de altfel, că-i mic prea-plinul sac;
Sătul de-atîta bine, acrit sever de flori,
Nesăturat, pe drept, de zeci şi zeci de sori,
Rîd, pipăit sub soare, de gînduri în armuri
Şi plîng voind culoare din ce nu pot să fur.

Sunt cetăţeanul zero din ţara de săpun
Ce-n dinţi ascute cuie şi arde fără fum,
Silit a spune, fix, pe-o margine de frunză,
Că nu mai are limbă şi mintea-i e confuză...
Nu pot şopti o vorbă, nu pot gîndi un plan,
Mă-ndeamnă, pală, uşa ce dă înspre tavan
Boltit şi plin de ciucuri şi parcă legănînd
Cadrave mici de stele-ngopate de curînd,
Căci lumea este plină cu regi şi prinţi şi feţi
Ce flutură coroane şi-şi pun la epoleţi
Baloane de săpun din pulbere de ochi
Şi lacrimi confiate din două-n două gropi,
Dar mîndru sunt, vă spun, că e cea mai curată
Ţară de pe lume, doar că nu e aflată: 
Unde ţăranul ară şi, ca o luminare
Aduce printre oameni, pămîntul pe picioare.
E-atît de mult săpun în ţara asta, bulă,
În care toată lumea e proastă şi credulă,
Ce riscă să se spargă pe alte braţe, deci,
Ca cetăţeanul zero, întreb, de vrei să pleci,
Te-ai îndura de munţii şi codrii de săpun,
De bătătura veche în care plînge-un prun,
De cei care cerşesc să prindă-o zi de alta,
De cel care-ţi răspunde cu numai, mama, tata...
Iar dacă, da, să-mi spui: tu, cu ce număr eşti,
Să-ţi spun la rîndul meu, dacă să te opreşti.

Într-una din zilele ce urmează 
Voi drege gardul acesta. 
Nişte ţărani... 
Au făcut o poartă prin care 
Şi-au adus în ograda mea toate 
Rosturile pierdute. 
I-am întrebat, despre ce este vorba... 
Ce i-a făcut să renunţe la ele, 
Mai ales, de ce tocmai în curtea mea? 
Au dat indiferenţi din umerii lor
preţioşi: 
- Tu, n-ai nicio vină, au spus, 
E locul în care te-ai nimerit; 
Respiră, mănîncă, bea şi mori;
Fă asta ca şi pîn’acum, numai 
Drege gardul acesta, 
Drege-l într-una din zilele următoare, 
Să nu cumva să pară 
Că-ar fi trecut străini pe-aici.

CETăŢEANUL ZERO DIN
ŢARA DE SăPUN



Almanah 201576

O ZI CA TOATE ALTELE, ce altce-
va e Crăciunul pentru Natalia Smeianu?
Chiar ca toate altele nu e, e ziua care pen-
tru ea începe, de douăzeci şi patru de ani,
fără omul care i-a fost alături. Barem n-a
căzut un pic de zăpadă, să se mai lumineze
oraşul, să fie mai strălucitoare sărbă -
toarea… Şi aşa, sufletul ei tot întunecat ar
fi rămas, nimic nu-l mai înflăcărează în
afară de izbânzile copiilor, doar ele îi mai
înseninează privirea, doar ele îi mai aprind
un zâmbet pe chip. Acum nu sunt nici
copiii în prejmă, s-au risipit prin lume.
Doamna învăţătoare frunzăreşte bucatele
în silă şi parcă nu au niciun gust. Deşi to-
tul este  preparat de mâna ei, nimic nu o
îmbie ca altădată, când petrecea împreună
cu ai casei. Stinge apoi lumina, să se bu-
cure măcar de clipirea multicoloră a lu-
minilor din brad. Ce-ar mai fi de făcut?
Sărbătoarea a fost şi s-a dus pe neobser-
vate, a fost o boare, s-a stins repede.
Închină totuşi un pahar cu vin de Năeni,
mai bine zis de Proşca, acolo e satul unde
şi-a anunţat ea venirea pe lume, scâncind
anemic, în luna mai a anului 1950. Ridică

paharul încet, spune în şoaptă „La mulţi
ani!” nimănui  sau, poate, tuturor, se roagă
de sănătate pentru ea şi pentru copii,
soarbe o înghiţitură, ca pe o împărtăşanie
o soarbe şi îşi aduce aminte de cupa din
care o îndemna preotul să bea când era
mireasă. Nu îndepărtează imaginea, cu ea
în ochi ar vrea să rămână, să înlăture astfel
secvenţe neplăcute din viaţa ei zbu -
ciumată. Uşor, uşor, chipul blând al preo-
tului cu barbă căruntă, impozant în
odăjdiile lui aurii dispare şi în locul lui se
iveşte Umbra care îi însoreşte Nataliei,
când şi când, zilele triste. E înfăşurată de
nori cenuşii Umbra şi nu e prea clară. În
plus, de data asta apare numai un bust al
său, acelaşi din fotografia înrămată care
fură ochiul în prima clipă după ce se intră
în dormitor, făcută pe când Generalu, cum
i se mai spunea uneori lui Tase, avea
treizeci şi doi de ani. 

- Singurică, singurică? întreabă Um-
bra zâmbind, apoi continuă cu voce venită
din înalt, gravă, stranie şi nu prea clară:
Coborât-am coborât să-ţi ţin astăzi de urât.
Am văzut lumină la fereastra ta şi am ve -

(Fragment din romanul omonim)

Dumitru Dănăilă
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nit, ca în fiecare an, să îţi urez de fericire. 
- Mulţumesc! Drăguţ ca întotdeauna!
Bine-ai venit, Generale, să ai sărbători
după inima ta! Eşti printre puţinii care mai
ştiu de mine… Nu mai e mult şi nu va mai
şti nimeni nimic… Peste ceva vreme, nu
prea multă, vin şi eu la tine, acolo, sus! Mă
primeşti? 

- Eu am coborât la tine cu un sac de
urări de viaţă lungă şi tu… Ce să faci aco-
lo, sus? Tu mai ai multe de spus aici, pe
pământ!

- Nu ziceai că e mai bine la voi? Cum
e la voi? Te întreb pentru a nu ştiu câta
oară… Mai bine decât la voi, vei spune tu
iar, mi-ai mai spus asta! Mai bine ca la noi,
înţeleg, mai bine ca la noi e în multe locuri
din lumea asta, dar cum e de fapt acolo, în
lumea cealaltă? De ce ocoleşti mereu
răspunsul?

- Eu credeam că mă inviţi la masă, că
vom ciocni un pahar de vin zdravăn, de la
mama lui, de pe cel mai renumit deal cu
podgorii, că vei asculta urările mele şi vom
sărbători ca lumea!

Tăcere. Umbra se întunecă ceva mai
tare şi Natalia se sperie că strania apariţie
se va face nevăzută. Să nu aibă o asemenea
surpriză, întreabă cu glas îndulcit:

- Ca în lumea de aici sau ca în lumea
ta, cum să fie sărbătoarea noastră? Să ştii
că nu aştept răspuns, altul e răspunsul care
mă interesează pe mine! Şi consideră, te
rog, că am auzit urările tale. Mă declar de-
ja încântată de   repertoriul care, sunt
sigură, nu diferă mult de cel din anii trecuţi
şi de drăgălaşa repetare a lui. Îţi spun din
nou că urările tale îmi încălzesc sufletul,
ele sunt pentru mine cel mai aşteptat mo-
ment al anului, dar vreau să aflu mai multe
despre traiul din ceruri, mereu ai evitat să-
mi spui cum e viaţa acolo. De data asta nu

mă poţi opri să folosesc în alt mod clipele
cât eşti cu mine. Sunt teribil de scurte, să
ştii! La voi cum se măsoară timpul? Tot în
ore? Sau aveţi o altă măsură?  

- Mai bine să ciocnim un pahar în cin-
stea ta! Să fii sănătoasă, mereu
fermecătoare, să te bucuri de viaţă, de
copii! Pe unde umblă ştrengarii, de te-au
lăsat singură?

- Pe la treburile lor… De ce-ar face
sărbătorile alături de o femeie în vârstă, să
nu zic bătrână? Zburdă şi ei… La anii
lor… 

Nataliei îi trec iar prin faţa ochilor
scene luminoase din tinereţile sale. Nu le
dă atenţie, nu e timp pentru ele. Înghite un
strop de vin şi priveşte uimită paharul cu
care îl ciocnise pe al său spunând „Să fii
fericit, Generale!” S-a golit puţin, sigur 
s-a golit puţin, nu i se pare, e cert că Um-
bra a băut din el. Doar n-a dat în mintea
celor care cred în supranatural, în
închipuiri neghioabe! E femeie educată, ba
educă şi pe alţii, n-are voie să se încreadă
în plăsmuiri ale imaginaţiei. Nu se încrede,
tocmai de aceea mai ciocneşte odată pa-
harul cu Umbra şi mai soarbe un strop de
vin. S-a mai golit un pic, sigur s-a mai golit
un pic… Uluitor! Ce se întâmplă? Poate
are vedenii… Sau e adevărat? Nu-şi dă
seama.  Înseamnă că e cazul să se culce, să
pună capăt îndoielii. Cum să se culce?
Dacă se culcă, vizitatorul ei nocturn dis-
pare.

- Să zburde copiii, bine fac, dă-le
pace, zice Umbra. Şi noi am zburdat când
eram ca ei… 

- Nici nu vreau să-mi aduc aminte!
Uneori, amintirile plăcute dor mai tare
decât necazurile. Odată cu ele vine
părerea de rău că momentele acelea care
s-au înstat zdravăn în memorie sunt ire-
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petabile, pe când necazurile, din păcate, se
pot repeta.

- Poate că ai dreptate, dar mie am-
intirile frumoase îmi fac numai bine, ele
sunt hrana mea de fiecare zi.

- Cum tot omul îşi aminteşte mereu
scene delicioase, care îi furnică pielea când
îi vin sub pleoape, înseamnă că la voi
oricine are cu se să se îndestuleze în fiecare
zi. Ce bine trebuie să fie aşa! Să trăieşti nu-
mai din amintiri… Noi dăm o groază de
bani pe mâncare! Dar copiii? Ei din ce
trăiesc la voi? Ei, sărmanii, nu au deloc
amintiri ori au atât de puţine…

- Ziceai că vrei să foloseşti mai bine
timpul cât zăbovesc eu pe aici. De ce l-am
pierde cu mărunţişuri?

- Asigurarea hranei nu e mărunţiş! 
N-ai uitat, cred, ce stratageme foloseam
pentru a avea ce pune pe masă în vre-
murile  când carnea şi altele de-ale gurii
erau rarităţi… 

- Mai bine ar fi să-mi vorbeşti despre
tine, să ştiu cum îţi mai e de când ai rămas
singură.

- N-am rămas chiar singură! O forţă
dătătoare de viaţă şi putere, o forţă ştiută
dar nevăzută a fost mereu cu mine. Şi tu ai
fost cu mine când şi când, ai apărut când
aveam mai mare nevoie de tine. Aşa am
avut eu putere să merg mai departe. Sigur,
voiam să merg mai departe alături de tine.
N-a fost după voia mea şi n-am avut cum
să mă opun hotărârii venite de sus.
Apropo, ai aflat de ce ai fost chemat la
ceruri? Era aşa de mare nevoie de tine? Se
oprea în loc viaţa de acolo dacă rămâneai
lângă familia ta? Ai, pesemne, un rol im-
portant printre cei chemaţi, să nu judecăm
noi de ce a fost nevoie de tine acolo…  Dar
spune, hai, spune, te rog, cum e viaţa la
voi?  

- Bună e, ţi-am repetat de multe ori!
Dacă nimeni nu s-a întors pe pământ
înseamnă că nu e rău în ceruri.

- De-aia nu te întorci nici tu? 
- M-aş întoarce eu, dar nu se poate!

Viaţa are şi acolo regulile ei.
- Am auzit că n-ar fi tocmai aşa, că n-

ar exista reguli şi fiecare ar trăi după cum
pofteşte.

- Cine ţi-a spus asta n-a ştiut ce spune.
Dar uite că trece timpul şi n-am aflat ni mic
despre tine şi nici despre copii. Abia aştept
să-mi povesteşti ce mai e cu tine şi cu neb-
unaticii noştri.

- Ce să fie cu mine? Ce-ai auzit!
Aştept să vin acolo, sus. Cam atât! Copi-
ii… Nu-i vizitezi şi pe ei, când şi când,
cum mă vizitezi pe mine?

- Nu pot vorbi despre asta, aşa cum
nici tu nu poţi spune nimănui despre întâl-
nirile noastre nocturne, nu te-ar crede ni-
meni. 

- Nici n-aş avea ce să spun, cuvintele
se şterg din memorie îndată ce discuţia s-
a încheiat, vizita rămâne un vis pe care ştiu
că l-am avut, dar secvenţele lui mi le am-
intesc vag. Chiar şi aşa, vizitele tale mi-au
dat puterea să trec peste necazuri şi să am
grijă de casă, de copii.

- Dacă n-ai vrut să-ţi cauţi un om ca
lumea, mai bun decât mine, să ai un spri-
jin efectiv, în loc să te sprijini de o
umbră…

- Sprijinindu-mă de o umbră am tre-
cut eu atâţia ani grei, cumplit de
grei…Când îmi spunea doctorul să mai fac
un copil, mă temeam că o sfârşesc repede
şi rămâi tu să îi creşti singur pe toţi trei.
Domnul a vrut să se întâmple altfel, eu am
fost cea care a rămas cu ei. Copiii n-au fost
şi nu sunt o povară, nu mă plâng, ei sunt
sufletul meu, spun doar că n-a fost uşor.
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Am prins şi o perioadă de uluitoare
schimbări la care n-am ştiut să mă adaptez,
n-am ştiut să speculez momentul pentru 
a-mi face viaţa mai uşoară, cum au făcut
altele ajunse acum doamne mari, eu am
rămas doamna învăţătoare şi atât. Şi sunt
mândră de asta! Gata, nu vreau să mai
vorbesc despre mine, îmi spui totuşi cum e
la voi?

- Iroseşti timpul cu o întrebare pe care
am mai auzit-o! Nu spera că o să afli
răspuns! Parcă ziceai că ţi-au dat roată
nişte pretendenţi… Ce mai e cu ei? Mi-i
descrii puţin, sufleteşte mai mult, dar şi 
fizic te rog să mi-i descrii, să ştiu ce rivali
am avut şi, poate, am şi în prezent?

- Pretendenţi… Au încercat unii o
apropiere de mine, pretendenţi nu le-aş
zice şi cu atât mai puţin rivali ai tăi. Poţi fi
liniştit, rivali n-ai avut, iar de acum încolo
e imposibil să mai ai. 

- De ce ? Eşti încă tânără…
Tânără… A făcut şaizeci şi trei de ani

Natalia Smeianu, se pregăteşte să iasă la
pensie, dar va mai lucra o vreme, să-şi
ocupe în mod plăcut timpul, în loc să-l
petreacă apăsată de necazurile ei. În ciuda
regimului alimentar pe care şi l-a impus de
mult, nu mai e „năltuţă şi subţirică,
păpădie, nu alta”, cum i se zicea când era
liceană, a devenit femeie zdravănă, im -
punătoare, dar talia ei tot de invidiat e.
Părul, altădată negru, lung, nu-l mai
aranjează în fel de fel de coafuri care să-i
sporească feminitatea, l-a scurtat, l-a vop-
sit într-o nuanţă argintie şi l-a dat băieţeşte
spre dreapta, să acopere cumva fruntea
care s-a lăţit supărător. Vocea, deşi e un pic
mai molcomă, pare acelaşi clinchet de
clopoţel ce anunţă sfârşitul orei de curs, iar
ochii verzi au tot strălucirea de la tinereţe
şi sunt la fel de sfredelitori. Ţinuta mereu

sobră, prestanţa, distincţia doamnei
învăţătoare stârnesc admiraţie şi respect,
în ciuda posibililor cuceritori de inimi care
nu se simt deloc  încurajaţi. I-a ţinut ele-
gant la distanţă cât era încă tânără, acum
nu mai are atâta bătaie de cap cu ei, s-au
mai liniştit.

- Tânără zici? întreabă Natalia.
Mda… N-am ajuns încă o epavă, dar nu
mai e mult până atunci, în caz că voi
ajunge totuşi epavă şi nu voi eşua înainte
de a mă înfăţişa lumii astfel. 

- Cum poţi să vorbeşti aşa? Nu eşti tu
aceea care ziceai că ţi-ai planificat să o
duci până la o sută paisprezece ani şi că îi
vei depăşi sigur, cum ai depăşit tot ce ţi-ai
propus în viaţă până la data la care făceai
această categorică afirmaţie?

- Rostită, era categorică afirmaţia, în
sinea mea altceva gândeam şi, ai văzut, 
n-am fost prea departe să plec la ceruri de
tânără. Acum sunt atât de aproape de  ple-
care… Ce zici, mă primeşti în împărăţia în
care te-ai instalat pentru totdeauna?  

- Nu eu trebuie să te primesc, altcine-
va hotărăşte asta! Dar iată că nici nu ştiu
când a trecut timpul, mi se expiră biletul
de voie şi n-am apucat să vorbim mai nimic
despre noi. 

- Am vorbit câte ceva, mai mult ni mi-
 curi… Poate mai ai timp să-mi spui totuşi
cum e viaţa pe la voi, să ştiu dacă e cazul
să grăbesc venirea acolo ori să mai întârzii
pe aici.

- Nu mai e timp decât să te învălui cu
toată dragostea mea şi…

Continuarea frazei nu s-a mai auzit.
Umbra s-a înceţoşat deodată, apoi uşor,
uşor a dispărut în neantul din care venise.
Nici urmă de Umbră, parcă nici n-a fost în
dormitorul Nataliei. 
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Dacă suFLETuL ar aVEa
FOrMă

prima statuetă a fost pumnul
meu stâng
apoi am făurit capul zdrobit de
timp al unei afrodite
în spate lipiţi
parcă ascultând freamătul ochilor
lipsă
sânii

nu ştiu dacă mi se întâmplase
dar misterul părea cumva 
dezlegat
vara era de vină
atunci veneau artiştii bărboşi în
tabăra de la Măgura
însoţiţi de câteva sculptoriţe cu
părul împletit

ca să-i îmblânzească
descălecau din altă lume vorbind
despre aripi gâze
lună şi soare
apoi luau în mâini ciocane 
şi dălţi

ţăranii aduceau în căruţe blocuri
albe de piatră
şi ziceau:
— uite! am cojit bolovanii ăştia şi
acum arată ca un ou

iartă-mă dacă tremur uneori
e greu să fii model
nu ştiu de ce ai ales să-mi pictezi
spatele
e drept că-mi place pasărea aceea
roşiatică
de pe coloană
un preşedinte avea un semn 
ciudat pe frunte
parcă erau insulele Aleutine sau
Kurile
nu ţi-e teamă de oamenii
însemnaţi?

este adevărat că nu mă plictisesc
acum o să încerc să modelez o fe-
meie până la capăt
deşi mi-ar plăcea mai mult să te
îmbrac în lut

Laurențiu Belizan
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nu-şi aminteşte cum a trecut prin sârma ghimpată
doar că ploua rău şi soarele respira printr-un pai
se afla atunci acolo şi asta era deja o victorie
zilele fuseseră clape ale unui pian
dar nu-i plăcea muzica atonală

— încercam să mă obişnuiesc cu acel necunoscut
din mine
să mă abţin să nu-l arunc noaptea din tren

— acum am găsit pe stradă pisica lui Bulgakov
o mângâi
negrul se ia pe mâini
înăuntru gândurile înfloresc

căMaŞa Lui DE FOrţă sEMăna cu O rEDingOTă



Almanah 201582

bLinD cu EinsTEin

lângă noi se curbează lumina

ar trebui să purtăm ochelarii fumurii doar noaptea

la intrarea în labirint

unde soarele devine mucegai fosforescent

pe culoarele înguste trupurile celor ce pândesc

au umbră de lup

dar focurile vii îi împuşcă în umăr

cu o rămânere în urmă

eu sunt relativ tânăr

tu eşti relativ aproape

şi relativul devine irelevant în acest chip

rochia ta pare o velinţă ciudată

barba mea e semn de război

o să te ating în punctul dinspre infinit

muşcându-ţi buzele relativ până la sânge

iar Dumnezeu o să presare copii jucându-se

de-a Hansel şi Gretel ca să nu lase pământul sterp
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Existenţa târgului de la Valea Tean-
cului s-a datorat culturii viţei de vie, zona
colinară a masivului Istriţa fiind renumită
încă de la sfârşitul secolului al XV-lea.

Vechimea târgului nu este atestată
documentar, existenţa lui pierzându-se
în timp. Se spune că târgul Valea Tean-
cului nu s-ar fi făcut cu vreo cere la Dom-
nie din partea vreunui proprietar de
moşie. Urmare a unui proces din 1823
aflăm din declaraţia împricinaţilor că
“târgul se face pe această moşie
(n.a.Verneşti) de sunt trecuţi peste 300
de ani”.

Târgul Valea Teancului era unul de
toamnă. Începea o dată cu culesul
strugurilor, la 15 septembrie şi ţinea până
la 15 noiembrie al fiecărui an. Locul unde
se organiza târgul era în vecinătatea sat-
ului Valea Teancului-Plai, la întretăierea
“Drumului de sub deal”, cunoscut şi sub
numele de “Drumul Doamnei Chiajna” şi

cel care urma torentul omonim ce ducea
spre Buzău,  într-un loc retras, înconjurat
pe trei laturi de dealuri. Proprietari ai
moşiei erau moşnenii verneşteni. Întrea-
ga arie a aparţinut administrativ de satul
Verneşti până la aplicarea Regulamentu-
lui Organic, în 1831.

Pe lângă negoţul cu vin, se comer-
cializau zarzavaturi, articole de manu -
factură, în special cele care erau desti-
nate muncilor la cultura viţei de vie, dar
şi animale. Un rol important în ce
priveşte schimburile comerciale l-au avut
comercianţii transilvăneni. 

Primul document care vorbeşte de-
spre târgul Valea Teancului apare în 2
septembrie 1751, când domnitorul 
Grigore Vodă Ghica II (1748-1752) ce -
dează dreptul Domniei asupra târgului,
venitul fiind dat Spitalului Pantelimon
din Bucureşti. Moşnenii verneşteni
aveau dreptul de a încasa “parauna” de
loc şi monopolul băuturilor spirtoase. Un

eduard sÂrBesCu

TÂrguL
VaLEa 
TEancuLui
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alt drept acordat spitalului Pantelimon
era acela că putea muta târgul oriunde
în caz de neînţelegeri (fapt ce s-a petre-
cut de-a lungul timpului, târgul fun -
cţionând cu întreruperi la Zoreşti şi
Mirceşti, sat dispărut).

Începând cu anul 1793, problemele
încep să apară. Costea clucerul care
pretinde a fi proprietarul moşiei pe care
fiinţa târgul cere prin judecată la Divan
ca Mănăstirea Pantelimon să încaseze
vama iar nu şi chiria prăvăliilor. Au avut
numeroase judecăţi în prin care s-a putut
dovedi, în cele din urmă, lupta dusă cu
înverşunare de Costea clucer de a-şi aro-
ga un drept necuvenit din dorinţa de
înavuţire.

Starea conflictuală a durat până în
1834, când Vornicia a dispus ca  târgul să
se ţină pe moşia Cârloveştilor, pe întin-
derea dintre satele Valea Teancului şi
Săsenii Noi, pe partea dreaptă a Drumu-
lui Sărăţii ce pornea din localitatea
Nişcov.

Tot în această perioadă, numărul
neguţătorilor, conform unei Catagrafi în-
tocmite de Isprăvnicia judeţului, de -
păşea o sută de comercianţi, cei mai
mulţi provenind din împrejurimi.

Un moment delicat din istoria târ-
gului l-a însemnat decizia Consiliului Co-
munei Urbane Buzău din 1869 prin care
s-a hotărât înfiinţarea unui târg de
toamnă - Carol I - în satul Simileasca în
dauna iarmarocului de la Valea Teancu-

lui. Printr-o intervenţie subiectivă din
partea Prefectului de Buzău, la in -
sistenţelor neguţătorilor, s-a reuşit
menţinerea în funcţiune a târgului Valea
Teancului.

Dezvoltarea economică a ţării la
sfârşitul secolului al XIX-lea, respectiv a
relaţiilor comerciale, au avut efect
asupra târgului Valea Teancului, care de
acum a cunoscut un regres continuu.

Dacă până la izbucnirea Primului
Război Mondial  în târg se comercializau
doar ceapă, usturoi, covrigi, băuturi şi
ustensile pentru agricultură, după anul
1919 s-a încercat o revigorare a târgului
dar fără succes. În 1921, târgul Valea
Teancului îşi încetează definitiv activi-
tatea.

Existenţa târgului Valea Teancului a
fost un factor determinant în dez-
voltarea satului omonim. Datorită aces-
tui târg localitatea apare în hărţile mil-
itare încă din secolul al XVIII-lea. În Valea
Teancului a crescut vertiginos suprafaţa
cultivată cu viţă de vie şi numărul locuito-
rilor. Târgul, prin aspectul său (mărfurile
aşezate în teancuri) a dat numele satu-
lui Valea Teancului, iar ulterior şi denu-
mirea viitoarei comune, la înfiinţarea
acesteia în 1865. Altă mărturie a
existenţei târgului Valea Teancului pe
aceste meleaguri o reprezintă dăinuirea
a mai multor nume de familii zoreştene
care derivă de la o îndeletnicire, fie de la
practicarea negoţului.
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Şi L-aM sTrÂns În PuMn

de multe ori am visat

trenuri cu şine lungi şi călători fără

destinaţie

o mulţime pigmentată de nelinişte

mă cuprindea în palmele ei

fără bilet am hoinărit în măduva cerului

şi te-am ales din întâmplare

pasager prin poezie

m-ai întrebat unde merg

de port bagajul acesta greu

să-l văd pe tata ţi-am zis

e drum lung şi mama mi-a pus

înăuntru toate rugăciunile

fără un cuvânt m-ai coborât în prima

staţie

era o căldură amestecată cu miros de

păcură

în spatele meu lumea avea un gust

leşios

mi-ai întins un răvaş poruncind scrie!

am scris atât 

mi-e dor

şi l-am strâns în pumn...

de multe ori am visat că lumea e un

pod în mişcare

şi mă legănam haotic între braţe

până mă odihneam în plânsetul ei

ca-într-un sunet de vioară.

insPir(aţiE)

trag după mine tristeţea ca pe o

jucărie stricată

zornăind în timpanul durerii

pleoapele se deschid involuntar

lăcrimând absenţa capătă acurateţe

până la detaliu aş putea să te sting în

scrumul zilei

să te întorc ca pe o foaie de tutun

rulându-ţi inima pe margini

aş fi cel mai înrăit fumător

noaptea târziu te-aş scoate din

respiraţiile mele
doar ca să te inspir iar.

roxana Mihaela BoBoC
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PUNTEA PE CARE-MI LEGĂN
DURERILE

cuvântul e o pecete 

uneori mă doare alteori se strecoară

din mine ca o nălucă

la marginea zilei se vede precum un

chist adâncindu-şi rana în pântecele

vieţii

plânsetul lui se hrăneşte cu dimineţile

putrede în care

tăcerea e balsamul unde abandonul

şi viaţa sunt egale 

nu contează unghiul din care priveşti 

definiţiile se afundă absurd în

dicţionare 

iar tu 

cel care nu încapi în vreo etichetă

lărgeşti orizontul până se pierde în

spaţiu abia şoptit

în coloana vertebrală a timpului 

cuvântul face slalom

mai e loc de o amintire

să-mi crape în palme de sete

şi (ne)cunoscutul devine puntea pe

care-mi legăn durerile.

CLIPA E O MIREASĂ FUGIND 
PRIN CâMPURI DE CEAţĂ

clipa ca o nucă seacă loveşte în pereţii

inimii mele

înăuntru o cămară aidoma unui beci

cu vinuri rare

din care şiroieste uneori un sânge

limpede

cât să astupe privirea în dopul zilei

de-o parte trecutul se preface în apă 

miriştile copilăriei se întind nest-

ingherite

chiar şi dorul îşi culcă urechea la

pământ

să cuprindă poveştile

să le sădească în limba cerului

vezi ici-colo seminţe de melancolie

cum au prins rădăcini în palmele mele

vino să culegi flori de nu-mă-uita

poate ai să pricepi că nu trăiesc în um-

bra fânului cosit

nici în tulpina dimineţii

de cealaltă parte viitorul îşi poartă

frunzele spre alte case

abandon în prispa gândului

clipa e o mireasă fugind prin câmpuri

de ceaţă.
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CEL MAI FRUMOS CâNTEC
VINE PE FURIŞ

poate lumea asta e doar glasul

pustiei

deşertându-se de zbateri

nu ştiu în care an

să fi fost copilă încă

te-am aşteptat într-o noapte de

Sânziene

sunt clipe în care ţi se pare

că viaţa atârnă de busuiocul de

sub pernă

şi neastâmpărul din voce

e doar coperta cărţii nescrise 

uneori e absurd 

să trăieşti la infinit o zi

doar s-o îngropi târziu fără

răspuns

singurătatea nu vine niciodată ca

un musafir poftit

să-i aşezi dinainte inima şi să-i

spui

locuieşte-mă

te împinge în căuşul nopţii

printre bolte de suspine

cel mai frumos cântec

vine pe furiş

din nodul pieptului

înghiţind emoţia

în poemul din tine

creşte o lună

copilul dinlăuntru prinde ocheanul

şi priveşte dincolo

un timp uitat îşi deschide larg 

ferestrele.
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în a treisprezecea zi de
decembrie a anului 2012, a
plecat dintre noi, la 72 de
ani, şi a urcat la ceruri. Va
ucenici o vreme acolo, pâ -
nă va deprinde specificul
presei celeste, apoi va a -
junge, cu siguranţă, cre ierul
unui ziar care se ti păreşte în
îm părăţia veş nică. aşa a
uce nicit şi pe pământ până
s-a ridicat la un nivel de
ştiinţă ga zetărescă pe care îl
pot atinge numai o minte lu -
minată şi o fire stăpânită de
o voinţă cum rar se în tâl -
neşte. 

dar gata cu trecutul, de-
spre nicolae nicolae, profe-
sor de limba romănă, ziarist şi
distins om de cultură, se cu-

vine să vorbim la prezent.
Fiindcă este unul dintre cei
mai mari gazetari ai Bu zăului.
mă opresc aici, deşi cred că
nu aş greşi mult spunând că
se numără şi printre cei mai
mari gazetari ai ţării. 

Venit de la Ploieşti (Pra-
hova), la Buzău se afirmă în-
tr-o perioadă grea, cea
cuprinsă între anul în fiinţării
judeţului (1968) şi anul 2ooo.
nu execelează prin articole
fulminante, prin dezvăluiri
senzaţio nale, prin dueluri
zgudui toa re cu  nedrepta -
tea ori cu alte rele sociale.
execelează prin conce -
perea ziarului, prin coor-
donarea întregii munci de

NICOLAE N. NICOLAE 
- UN NUME 

PE FRUNTEA PRESEI

Dumitru Dănăilă
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elaborare şi înfăţişare a lui în-
tr-o formă atractivă şi într-o
limbă curată, ocolitoare, pe
cât posibil, a limbii de lemn.
Scrie rar, însă când scrie, se
cunoaşte, se relevă îndată
clasa, rafinamentul. nu
neapărat aici e însă meritul
lui nicolae nicolae. ade -
văratul lui merit e ziarul 
în ansamblu, «Viaţa Bu -
zăului», unic pe atunci în
judeţ, de la împărţirera pe
rubrici până la virgulă, ziarul
care, pe vremea când îl
coordonează, se tipăreşte în
cincizeci de mii de exem-
plare. 

de la cel care condusese
munca de redacţie înaintea
sa, Lazăr Băciucu, preia în-
trebarea: «ce citeşte cetă -
ţeanul?» adică, în afară de
articolele cu tentă vădit
politică, ce i se oferă cititoru-
lui? Şi tot ce face nicolae
nicolae, redeactorul-şef, de
la planificarea din şe dinţele
de machetă până la impri-
marea paginilor pe rotativă,
este subordonat scopului ca
ziarul să ajungă, în condiţiile
vitrege în care se scria atun-
ci, la inima cititorului, stre-

curându-se prin tre oprelişti
politice. Şi ajunge. Ştirile
proas pete şi interesanate,
notele critice, foiletoanele,
articolele pe teme ce tă -
ţeneşti, cele de cultură, chiar
şi cele economice, mult
umanizate, sunt ur mărite cu
interes. 

Puţini ştiu că, de la forma
autorului până la forma
tipografică, produsul gaze -
tăresc îmbracă, inclusiv prin
locul unde este aşezat în
pagină, prin litera cu care
este cules, prin dispunerea şi
dimensiunea titlului, o haină
mai strălucitoare.

Nicolae N. Nicolae în mijloc, cu ochelari  
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nicolae nicolae ştie bine
aceste trucuri gazetăreşti şi
de aceea insistă ca, trecut
de pixul lui - parcă îl văd
cum strângea pixul între
dinţi când nu găsea cuvân-
tul potrivit -, manuscrisul să
fie curat, lacrimă să fie, 
tipograful să ştie exact unde
şi cum plasează articolul 
în pagină. Purtând acest 
gir al profesionalismului, ma -
nuscrisul, încăput pe mâinile
lyno tipiştilor şi ze ţarilor, se în -
cheagă în pa gină de ziar şi
pagina intră din nou, până
devine albă, adică fără
greşeli, pe mâna celui răs -
punzător de întrega ar hi -
tectură a produsului publi -
cistic. 

Un redadctor şef ca ori-
care altul, veţi spune. Poate
că da. doar că este un stilist
cum nu se întâlneşte la
orice pas, unul asemănător
cu modelele din cărţile
care vor besc despre limba
şi stilul presei. doar că e un
adevărat pedagog pentru
oamenii din subordine, e
pentru ei nu numai coleg, ci
şi prieten. doar că e omul
cu care poţi discuta pe

orice temă, de la ac până
la satelit, e omul de la care
înveţi tot ce trebuie să ştii
când ai în mână un condei
şi porţi răs punderea pentru
ce aşterni cu el pe hîrtie. Şi,
dacă vremurile s-au schim-
bat şi condeiul a devenit
maus, de la nicolae nico-
lae tot avem de învăţat din
ce a rămas în urma sa:
modelul gazetăresc, mode -
lul uman. 

am fost zgârcit. La ple-
carea dintre noi, creierul
ziarului ar fi meritat mai mult
spaţiu tipografic. nu e vina
mea. el m-a învăţat, ca pe
toţi cei care am lucrat la
ziar, să fiu concis. i-am ur-
mat sfa tul. Şi m-a mai
învăţat să nu plâng dacă
dau de vreun necaz. «Sun-
tem bărbaţi, ce naiba!»,
zicea când venea vreo
năpastă pe capul nostru.
am dat de un necaz mare,
urcarea la ceruri a unui
gazetar între gazetari, a un-
ui om stilat între oameni
stilaţi, şi nu plâng. Scriu în-
crâncenat, cu inimă şi mâ -
nă de plumb.
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CÂNTeC De ToaMNă

Ţi-am tot promis o toamnă şi înc-o toamnă
Cu tot frunzişul paşilor pierduţi
Eu umbra din poemul pe cai iuţi
Să mâne-n vers suspinul mai spre iarnă.

Dar secerat ca spicul, într-o seară
Cu inima arzând în palma stângă
Îngheţu-n mine a-nceput să strângă
Şi m-am oprit la margini de hotară.

Absenţa ta mă urmărea din urmă
Şi-un iz de smirnă tot cădea din ceruri
Acceptă tu, şi-o dragoste prin geruri
Până voi strânge visele în turmă,

Să-ncing ca snopii ale mele tâmple
Şi fruntea să mi-o prindă ca o salbă
Căci beat de tine-n noaptea asta albă
Trimit ăst cântec, viaţa să ţi-o umple.

Azi zilele-mi sunt tâmple ale iubirii
Cum nopţile mi-s vămi ale uimirii.

Tudor CICU
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ToT MaI BaT CloPoTele, 
DoMNule heMINGway…

Nici un om în lume, nu-i doar un continent
Şi-n cazul altora, o insulă ori un 
ostrov
Dar, dacă o iubire mare ne va cuprinde?
„Mă-spăimânt… mă-nspăimânt!...
ca Nataşa Rostov.

Le fil de la Vierge… îmi dădu lacrimile,
Când lui Robert Jordan i-ai bătut clopotele.
Domnule Hemingway… şi-acum pleci cuminte
Şi te duci departe, cu ploaia şi ropotele.

Singur n-ai nici o şansă, spuneai împăcat
Ori ca Jordan, Mariei, cu arma în mână 
În timp ce clopotele bat, în surdină tot bat:
„Acum pleci cuminte… (se-amăgeau împreună)

Eşti tot ce va mai fi – un schit ori un ostrov –
Ne ducem prin tine!”… Dar nu mai era o zi
Ca Bezuhov când o reîntâlni pe Nataşa Rostov.
Doar Maria, când întoarse capul, nu se mai regăsi.

Arre cabalo! Dii calule, nu-ţi încetini goana!
Cântecul meu, cu arma în mână, îl vei mai auzi
Fiindcă şi lumea, ca iubirea, e un loc minunat
Şi acolo, departe, ne vom afla şi noi într-o zi.

Dorinţa

Plecând voinicul şi lăsând tărâmul

Acelor locuri spre un ţărm visat

Îşi îmblânzi frumoasa fără nume:

“Îţi port dorinţa, lumea-n lung 

şi-n lat. 

Prin munţi şi văi, câmpii arzând 

sub soare

Dorinţa ta în cântec cine va,

Ridica-n slavă, templu mândru-n soare

Ca pe-un poem ce ţi-am promis, 

cândva?

Când voi ajunge-n valea tristei 

plângeri

Şi-n arc săgeata va porni ţâşnind

Acolo unde vârful se va-nfige

O mănăstire-am să-ţi ridic, mă prind“

Tot rătăcind ţinuturi lungi şi codri

Merse voinicul şi trecură ani

Nici nu-l ţintiră din văzduhuri, corbii.

Nici fiare nu-ntâlni şi nici hultani.

Dar într-o zi, săgeata cum pornise

Îşi aminti ce a promis cândva

Şi-o troiţă ciopli ca o minune

Dar să se roage-n ea, nu mai ştia.

Cum adormi-n păreri de noapte

Ea, preafrumoasa-n vis îi glăsui

“Voinicule, dorinţa mi-ai uitat-o,

Iar drumul înapoi nu vei găsi…“
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Nu am mai apucat sfârşitul istoriei...

Se pomenise taica-moşu să-mi spună
Când ne aflam la bostană printre dovleci:
„Ne-am tot înşirat prin ’40, dinspre Don către casă
Care-n căruţe, care în cârje, care sub cruce pe veci.

Îmi doream să ajung în ţară, degrabă
Şi, pentru asta, mă rugam ceas-de-ceas
Că şi pământul acela era tot al nostru
Şi cunoscusem o mândră, de ce n-aş fi rămas?

Dar exista pentru toate un Dumnezeu
M-am rugat Lui, să facă deplină dreptate...
Cât am stat ascuns într-o mlaştină
Ruşii au şi tras sârma ghimpată, în spate.

Am plâns o noapte şi-o zi... de-o parte şi alta
Cădeau ghiulelele într-o nebunie
Mi-am oprit plânsul, am sărutat pământul
Şi-am strigat: crucea Ta, dă-mi-o Iisuse şi mie!”

N-am mai apucat sfârşitul istoriei...
Ciorile năpădiseră, în ciorchine, bostana
Mi-am luat bâta şi clopoţelul
Şi-o lacrimă îmi tot ştergeam cu pulpana.

Şi parcă-l aud sub crucea de piatră
Pe taica-moşu! Când rostesc: Basarabia!
„Doi feciori mi-a zămislit mândra din Rusia
Prin tine, nepoate: tăcerea şi cuvântul, ca sabia!”

era tot mai iarnă 

Era iarnă şi-ntr-o zi tata mi-a spus

„Hai copile, să prindem păsări pe

baltă!”

Luam coliviile, în cârcă, pe sus.

Viscolea vântul zăpada ca-n haldă.

„Dar lupii, dar lupii… pe tata-ntre-

bam

Dacă se vor iţi, undeva, în zare?”

Norii se rostogoleau. Şi mă în-

grozeam

Că păsări şi lupi ne vor lua în

gheare.

Şi mă-ntrebam: oare nu-i trist pe

lume,

Lebede cântate, cu aripi desprinse

Să fie-amintite doar prin postume,

Nici în tablouri, doar gravură…

prinse?

Seara ne-ntorceam trişti, fără

răspuns

Doar cu amăgirea cernută din vise…

Tu frumoaso, dă-le o speranţă-n

plus

Şi închipuitelor păsări, ucise.
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Sala de festivităţi a Căminului Cul-
tural, destul de mare, se dovedea
neîncăpătoare. Pentru câtă lume se
aşteptase să participe, familia nu avus-
ese altă soluţie în alegerea locaţiei. Şi
aşa, o parte din cei veniţi a trebuit să
aştepte pentru a intra la masă în seria
a doua. 

Înmormântarea a decurs normal,
fără exteriorizări exagerate, ale căror
manifestări emoţionale, neputând fi
cuantificate, trec, de obicei,  drept fiţe
şi care, de cele mai multe ori, au rolul
fie de a arăta ce durere mare a prici-
nuit moartea respectivă celor rămaşi,
fie de a adânci şi mai mult jalea ce
cuprinde fiinţa umană în astfel de
împrejurări.

Dacă morţii ar putea să vadă ce
face şi cum se comportă vreunul din-
tre cei foarte - sau dintre cei mai -
apropiaţi, pe unii i-ar umfla râsul.

Un bărbat, odată, îşi frângea
mâinile şi nu se putea dezlipi de trupul
neînsufleţit al femeii care îi fusese

soţie şi care, acum, urma să fie
coborâtă în mormânt, după ce, de-a
lungul căsniciei, o bătuse ori de câte
ori aceasta îi reproşase infidelitatea. 

Sau, o femeie îşi smulgea părul
din cap, pe marginea gropii, ţinând din
răsputeri, cu amândouă mâinile, de
sicriul soţului pe care toată viaţa îl
boscorodise că-i un mototol şi că nu-i
bun de nimic.

Părintele, un tânăr slujitor al
Domnului, despre care gura satului era
de părere că i se citeşte mai mult pe
haină decât în suflet harul preoţiei, ofi-
ciase, totuşi, slujba aşa cum se cuvine
unui mort respectabil, precum fusese
cel în cauză, adică după tot tipicul ei,
nesărind pasaje întregi ori citind print-
re rânduri sau în diagonală, după cum
văzuse Sfinţia sa că fac alţi colegi mai
în vârstă.

Cântăreţul, la fel de tânăr şi el, îi
ţinuse isonul cu aceeaşi dăruire.

După încheierea slujbei şi binecu-
vântarea mâncării şi a băuturii, preo-

Gheorghe oNCIoIu
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tul a dat semnalul începerii, amintin-
du-le, în treacăt, celor prezenţi, că au
datoria să mănânce cuviincios şi să
aibă în minte, întotdeauna, vorbe de
rugăciune pentru cel plecat.

Oamenii, care stăteau cot la cot –
înghesuiţi ca la pomană –, îşi aruncau
scurte priviri, aşteptând, parcă, pe
cineva anume să ia iniţiativa. 

Până la urmă, unul dintre bărbaţi
îşi ia inima în dinţi şi apucând sticla cu
ţuică, aflată în faţa lui, toarnă în
păhărele. La toată lumea din jurul lui.
Apoi alţii şi alţii îl imită. Câţiva pun mâ-
na pe păhărele. „Dumnezeu să-l
ierte!“ Şi ceilalţi îi încuviinţează. „Fie-i
ţărâna uşoară!“ Iar cei din jur sunt, din
nou, de acord. 

Unii dau păhărelul peste cap. Tot.
Dintr-o suflare. Şi îşi mai tornă ei încă
unul. 

Bun rachiul. Făcut de mâna răpo -
satului. Bun cum i-a fost şi sufletul.
„Dumnezeu să-l odihnească!“ Şi unul
din păhărele se înclină lăsând să curgă
câteva picături. Să fie pentru sufletul
mortului. Că tare i-a mai plăcut şi lui. 

Părintele observă şi priveşte do-
jenitor. Aproape că încruntă din
sprâncene. Cineva de alături îl aten -
ţionează pe împricinat cu cotul. Nu
mai ţine el minte că Sfinţia sa le-a spus,
odată, într-o predică? ăsta nu-i un obi-
cei creştinesc, ci-i unul păgân. Deci tre-
buie părăsit.

Mai încolo, altul, un tânăr, îşi

ridică şi el păhărelul şi, întorcându-se
către vecinul său de masă, îl îndemnă
să ciocnească. Vecinul, care îi este
unchi, îl calmează. La mort, nu se cioc-
nesc paharele şi nu se adresează urări.
Nu se vorbeşte fără rost şi nu se fac
glume. Sunt vorbe potrivite pentru
asemenea ocazii. N-a fost atent? Sau
n-a prea luat parte la asemenea
„festivităţi“? 

Unchiul este unul dintre foştii
colegi de breaslă ai răposatului. Şi are
şi un ascuţit simţ al umorului.

Partea feminină urmează, şi ea,
îndeaproape, comportamentul băr -
baţilor. În afară de câteva re prezen-
tante ale acesteia, care se înfruptă cu
mai puţină sau cu mai multă râvnă,
celelalte abia dacă îşi înmoaie buzele
în licoarea din păhărele. 

Printre femeile tocmite să
servescă la pomană, o tânără blondă
îşi unduieşte silueta printre mese
etalându-şi talia zveltă – pe care se
sprijină un bust generos,  acoperit cu o
bluziţă cam sărăcăcioasă –, precum şi
nişte coapse ademenitoare, de-
scoperite până binişor din sus de ge-
nunchi de o fustiţă ale cărei poale
refuză cu încăpăţânare să coboare, la
încercările ei periodice de a le lungi.

Discuţiile, între meseni, se poată
în grupuri. La o masă, cam pe 
la jumătatea rândului aşezat pe una
dintre laturile sălii, într-o astfel de
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bisericuţă, alcătuită, parcă special aşa,
numai din câteva femei - vreo cinci-
şase -, spiritele par a fi un pic mai
încinse. Deşi ele se străduiesc să
dezmintă această bănuială. Îşi vorbesc
una alteia în barbă, cu puţine mişcări
ale mimicii, dând impresia că nu sunt
dispuse nici măcar să li se citească pe
buze fie doar şi o literă cores -
punzătoare unui sunet din vreunul
dintre cuvintele pronunţate.

Printre vorbe, toate fixează, din
când în când, o altă masă, de pe unul
din rândurile din mijloc şi mai spre
capătul lui, la care stă gânditoare o altă
femeie. 

Cu toate că se află înconjurată de
consăteni de ambele sexe, aceasta
pare a fi stingheră. Iar pe faţa ei se
poate citi o oarecare nemulţumire.
Sau, poate, chiar o suferinţă.  

E trecută bine de pragul vârstei a
treia şi totuşi faţa o arată mult mai
tânără. În pofida vârstei ei adevărate
care se situează multişor peste cea a
răposatului.  

Participă şi ea, uneori, la discuţiile
din grup. Însă nu mănâncă. În rest, fie
priveşte în farfuria pe care o are în
faţă, fie rămâne cu privirea aţintită un-
deva, în gol.

Femeia locuieşte pe o uliţă a 
sa tu lui principal al comunei, uliţă în a
cărei prelungire se află drumul ce
merge într-unul dintre satele vecine. O
femeie singură, căreia i-au plăcut,

totuşi, bărbaţii. Dar care nu a fost
măritată niciodată.

Asupra ei, femeile, din grupul
celor care o privesc, au păreri diferite.
Cu toate astea, niciuna dintre ele nu
poate să afirme ori, cu atât mai mult,
să jure, cu mâna pe inimă, că respecti-
va a stricat casa vreunei surate. Că s-a
auzit, aşa, pe dedesubt, că ar fi avut şi
ea câte o legătură de ocazie, pa -
sageră? Da. Însă de durată, nu. A, că 
s-a întâmplat odată ca o consăteancă
să strige la ea că-i curvă şi că nu-i mai
ajunge? Da. Însă femeia nu s-a pierdut
cu firea şi a combătut-o, calm, spunân-
du-i că, din punctul ei de vedere, curvă
este femeia care are… în fiecare seară.
Pe când ea… Doar aşa, când apucă. Şi,
mai ales, ce mai rămâne de la celelalte.

Sporovăiala din grup continuă
aproape pe şoptite printre privirile
aruncate către masa celeilalte. Cele
care stau cu faţa către ea o privesc di-
rect. Uneori îndelung, insistent. Altele,
închizând uşor ochii şi uitându-se
printre gene, fac efortul de a citi pe
faţa ei orice semn, orice schiţă de gest
ori de şoaptă. Cele care stau cu spatele
îşi întorc doar puţin capul aruncându-i
scurte ocheade, neputând să vadă
mare lucru, dând, de aceea, crezare
spuselor celorlalte.

Eee, dar nici mortul nu este
scăpat de gura lor. Mai ales că una din-
tre discuţii îi aduce pe amândoi în
aceeaşi barcă. 
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Pe vremea în care el, ca fost direc-
tor de coordonare al Şcolii generale
din comună - mulţi ani la rând - şi
având obligaţia să treacă din când în
când pe la şcolile din subordine, le
vizita, în general, pe cele mari, cele cu
opt clase. Celelalte, cu patru clase -
dintre care unele erau împrăştiate pe
coclauri, prin sate răzleţe şi care, din
cauza scăderii numărului de copii,
rămăseseră încadrate cu un singur
post de învăţător cu predare
simultană -, nu prea îi intrau în atenţie.  

Însă, de la un timp, satul obser-
vase că directorul trecea destul de des
pe uliţa pe care locuia subiectul în
discuţie. 

Femeile începuseră cercetările şi,
în scurt timp, aflaseră. 

Domnişoara învăţătoare - de la
şcoala din satul în care ajungea drumul
ce pornea din capul uliţei respective -
îşi pregătea lucrarea de definitivat. Iar
el, directorul, îi făcea inspecţiile de
rigoare. Plus alte vizite de îndrumare
şi control.

Dar nu acesta este răspunsul pe
care îl caută ele acum. Ci altceva le
macină lor creierii, stârnindu-le curi-
ozitatea. Şi anume de ce e tristă fe-
meia şi, mai ales, de ce nu mănâncă? 

Iar din asta, discuţia începe să
lâncezească.

Păi cum să nu fie tristă? Că doar
ştie o lume întregă… Cum ce? Că şi
răposatului i-au plăcut femeile. Asta o

ştie până şi un copil de ţâţă. Dar ce are
una cu alta? Păi are. Că o fi jinduit şi
ea… Şi el… lemn. Că cică de câte ori
trecea către şcoala aia, ea era ori prin
curte, făcându-şi de treabă, ori stătea-n
poartă şi se uita lung, scurgându-i-se
ochii după el cum se ducea… Da’ ce-ar
fi vrut? Să se oprească la ea, când din-
colo îl aştepta ditamai bunătatea?.. E,
na! parcă ştie cineva?!.. Ba ştie. Că a
spus chiar ea. S-a şi jurat că s-o
trăznească ăl de Sus dacă a păcătuit
vreodată cu el… Da’ ar fi vrut, nu?…
Eee! Ba bine că nu. Că doar tot ea a
mărturisit că cine zice „Ia-mi, Doam ne!“?

Dintr-o dată, conversaţia se ani -
mă, atunci când una dintre femei este
de părere că, în sfârşit, Dumnezeu a
făcut dreptate când l-a pedepsit pe
răposat, luându-i viaţa. Că prea l-a
aşteptat mult femeia. Şi că, poate, 
de-aia nici nu vrea ea să guste acum
din pomană…

Oho! dar niciodată nu se ştie ce
are de gând omul. Păi, cineva auzise că
el însuşi povestise, cândva, unor pri-
eteni apropiaţi că, într-una dintre zile,
trecând pe la poarta ei, chiar îşi făcuse
vorba cu ea mirându-se că, în ciuda
vârstei, arăta destul de bine şi că 
el credea că încă mai era bună şi…
folo si toare. Şi că de ce nu s-o fi gândit,
până atunci, la ea. Iar ea i-ar fi zis, aşa… 
des chis, că de ce n-a încercat-o nici
măcar o dată.
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Că, de!… Cine ştie!
E, vedeţi? Poate că avea şi el vre-

un gând.
Şi, de atunci încoace, femeia nu a

ştiut – şi nu ştia nici acum – de ce aces-
ta nu îi făcuse niciodată propunerea.

Ca, de altfel, şi răposatul, care
stătuse, şi el, de multe ori, după acel
schimb de cuvinte, să se întrebe de ce
procedase aşa.

Tânăra blondă îşi tot face de lucru
pe lângă masa preotului. Se inte -
resează, din ochi, dacă mai trebuie ce-
va. Un suc, o apă, un vin?

Paharul părintelui este pe jumă -
tate gol. Tânăra are de gând să i-l
umple. Însă Sfinţia Sa refuză. Doreşte
puţină apă. Blonda îi umple un pahar. 

Ceva mai încolo, la câteva scaune
distanţă, unchiul tânărului, care vru se -
se să ciocnească paharul, pare ab-
sorbit de cu totul altceva decât de a
mânca. Tânărul i se apleacă la ureche:

- Vezi, măi unchiule? îi şopteşte el
arătându-i, din priviri, fata.

- Văd, îi răspunde acesta, parcă
trezit din visare. Dar lasă-mă în pace.
Că de când mă tot uit după ea mi s-au
aburit ochelarii.

Cât îi trebuie unui om - fie el chiar
şi slujitor al Domnului - să cadă în
ispită? Căci nurii aruncaţi de Satan, as-
cuns în trupul fără de cusur al tinerei,
începuseră să îi dea roată chiar şi
părinţelului. Însă conştiinţa lui ori,
poate, harul primit la hirotonire sau,

mai ales, prezenţa între atâţia cre -
dincioşi îi dădeau această libertate? 

Şi, în clipa aceea, sfinţia Sa îşi
aduce aminte că şi răposatul îl ade-
menise odată. Acesta era puţin afumat
şi tot aducea vorba despre femei.
„Părinte, îi zisese, dacă vei avea,
vreodată, chef, să-mi spui mie, că te
duc eu la pipiţe“. „Aaaoleo, domnule!
se căinase părintele. Să nu vă mai aud
vorbind aşa, că-n fundul gheenei mă
băgaţi“.

Simţind, însă, că începe să îl cam
strângă gulerul reverendei, preotul
slăbeşte un pic strânsoarea şi face
eforturi să mascheze momentul.

Alături, cântăreţul, care dă, şi el,
semne vizibile de nelinişte, se apleacă
şi îi şopteşte:

- Părinte, hai să plecăm. Că m-a
cuprins o hierbânţeală…

Părintele încuviinţează din cap şi
se pregăteşte de plecare. Nu, însă, fără
a o urmări cu privirea pe tânăra blondă
care, baletând prin tre mese, se duce
la femeia cea tristă şi o întreabă de ce
nu a mâncat copanul pe care i l-a pus
ea în farfurie.

- Ştii ce? îi răspunde aceasta, ia-l,
te rog, împachetează-l şi dă-mi-l să-l
iau acasă. Mi-am făcut dantură nouă,
dar nu pot să mănânc cu ea. O pun în
gură numai când ies undeva. Să vadă
lumea că am dinţi.
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orgoliu

ai muncit toată viaţa

în trei schimburi

ţi-ai crescut copiii

i-ai dat la şcoli

i-ai făcut oameni

ai stat la bloc

într-o colivie de beton armat

vara canicular

iarna ca la polul nord

dar l-ai aranjat

ca tot românul ai pus faianţă

gresie termopane

ai schimbat parchetul

să fii în rând cu lumea

să fie frumos la nunta băieţilor

când vor veni din Spania

să se însoare tot cu o fată 

de-aici din popor

ţi-ai plătit facturile la zi

şi acum când ai ieşit la pensie

d i n

economiile făcute cu greu

ce ţi-ai zis tu

să-ţi faci un cavou să vadă lumea

chipurile că te-ai ajuns

la urmă ai murit

dar mă amărâtule

pe unde o să ieşi tu din cripta

zidită tencuită

când o să înviem

că nevastă-ta nu ţi-a pus în sicriu

nici picamăr nici baros

nu mai bine te-ngropai

normal în pământ

să crească şi din tine o floare

să mai vezi şi tu soarele

prin ochii ei din când în când

Nicolae PoGoNaru
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regulament de ordine

interioară şi exterioară

managerul instituţiei de stat (degeaba)

este menţinut în funcţie

după ce s-a înscris în partidul de la 

guvernare

aşezat la o masă distinct detaşată

de restul sălii unde se ţine şedinţa

el prezintă cu aplomb noul regulament

de ordine interioară şi exterioară

în care are grijă să strecoare

şi poliţele pe care le are de plătit

celor care n-au fost cuminţi

au cârcotit sau nu mai credeau

că o să-l vadă în continuare în fruntea lor

citeşte regulamentul punctual adică 

la timp

şi pe puncte adică într-o anumită ordine

1) subalternii cu studii superioare nu au

voie

să interacţioneze cu femeile de serviciu

pentru că ar trebui să se-aplece la 

nivelul lor

şi ar face lombosciatică

drept pentru care nu ar mai putea lua 

poziţia de drepţi când trece şeful 

prin faţa lor

sau în alte situaţii conjuncturale
2) colegii nu au voie să vorbească unii 

cu alţii
sau invers iar când se salută să dea 

din cap
precum căţeii din pluş aşezati în maşini 
lângă lunetă la trecerea peste dâmburile 

ori gropile din asfalt
3) când îşi iau la revedere

să facă doar semnul pa cu mâna
fără a deschide gura

4) dacă au de reproşat ceva cuiva
să arate degetul mijlociu

perfect detaşat de celelalte degete
5) dacă e vorba să se certe între ei
să folosească tot mijlociile pe post 

de săbii
într-un duel silenţios

6) dacă cineva susţine un raport periodic
sau ţine o activitate extracuriculară

ceilalţi nu vor lua cuvântul
ca să-şi exprime părerea

ci vor folosi semnele de comunicare
pentru surdo-muţi

7) dacă un coleg de genul masculin
organizează o excursie cu întregul 

colectiv
colegele de genul feminin

vor intra dacă vor în camera lui
pe rând şi în ordinea vârstei

iar cele de genul neutru
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vor comenta evenimentul
numai în prezenţa conducătorului

organizatorul va fi chemat separat la 
cabinet

şi obligat să reconstituie ce a făcut
atât în încăperea în care a fost cazat
cât şi pe itinerarul pe care l-a parcurs

8) toată lumea este obligată
să ofere cadouri periodic

să laude managerul cu voce tare
inclusiv când merge la toaletă pe holuri
în comunitatea locală sau chiar la forul
de care depinde instituţia ai căror şefi

la rândul lor sunt numiţi politic
în funcţie de jocurile de putere  

lonely

seara târziu obosit
nu reuşeşti să te-aduni

rătăceşti
gândurile îţi aleargă haotic

eşti un tren de metrou 
blocat în subteran

eşti trist până dincolo de linia orizontului
până dincolo de orizonturile 

pe care le vezi după fiecare linie 
a orizontului

ca o insulă între iad şi rai
rămâne în urmă cazinoul

în care ţi-ai topit ultimii bani
primiţi de la părinţii bătrâni

după ce şi-au plătit toate taxele pe viaţă
prietenii au început să te piardă

puţin câte puţin
tu începi de pierzi tot mai mult

la telefon le spui alor tăi 
că eşti bine că stai la cămin

că ai luat examenele cu note mari
că lucrezi part-time la o multinaţională

şi tu ştii că din toate acestea
doar notele sunt reale

ai grijă de tine să ne mai suni
se aude de la celălalt capăt

doar ecoul vocii tatălui 
din ce în ce mai stinsă păşind în eter
te pregăteşti să dormi cum ţi-aşterni

pe banca de lemn dintr-un parc oarecare
învelit cu faldurile vântului de toamnă

târzie
cerul ţi se pare un clopot imens

sub care respiri din ce în ce mai greu
inima ta e o pasăre mică şi speriată

prinsă în laţ
sub bancă un câine vagabond 
pe care l-ai mângâiat înainte
nu îndrăzneşte să urle la lună
de teamă să nu te trezească
din visul în care se face că
joci şi câştigi interminabil
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În august 1944, în condiţiile ieşirii
României din războiul contra URSS şi în-
toarcerii armelor împotriva fostului aliat de
până atunci, Germania, ca urmare a or-
dinelor primite, s-a trecut la interzicerea ac-
cesului coloanelor germane în retragere
către Bucureşti, pe Valea Prahovei, către
Ploieşti şi pe Valea Buzăului, spre Braşov şi
dezarmarea acestora.

Fiind plasat într-o zonă de con -
vergenţă către toate aceste direcţii, judeţul
Buzău a fost, între 25-30 august 1944,
teatrul unor operaţiuni militare pe o arie
destul de largă. Aici au acţionat efectivele
Diviziei a 5-a Infanterie, Gruparea General
Nasta, Brigada a 2-a Artilerie Antiaeriană,
Grupurile 1 şi 3 Aerian. Unităţile româneşti
care acţionau în cuprinsul judeţului au fost
sprijinite mai ales de gruparea General
Nasta, din compo nenţa Armatei a 3-a

română, care a acţionat pe trei coloane:
nord, centru şi sud. De asemenea, în judeţ
se aflau comandamentul şi unele unităţi ale
Corpului 1 Aerian, cu 30 escadrile, 249
avioane şi 241 echipaje, cât şi unităţi ale
rigăzii 2 Antiaeriană, formaţiuni şi servicii de
pază, securitatea aerodromurilor şi diverse
alte servicii.

În contextul operaţiunilor militare din
1941-1945, cât şi a posibilităţilor pe care le
oferea relieful judeţului, în afară de aero-
dromurile, de la Buzău, Mizil şi Ziliştea
(Bobocu), pe izlazurile aferente comunelor
Pogoanele, Spătaru, Stâlpu, Ulmeni şi
oraşului Râmnicu Sărat, au fost amenajate
piste de aterizare şi decolare. 

La 23 august, Comandamentul Cor-
pului 1 Aerian a primit ordin de a se deplasa
de la Râmnicu Sărat, la Spătaru, pista de
aici fiind folosită pentru diverse misiuni de

valeriu nicolescu
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legătură, apărată antiaerian de Regimentul
15 A.A. din Brigada a 2-a A.A.

Prima confruntare s-a consumat în da-
ta de 25 august, în zona cazărmilor din
Bariera Ploieşti, între subunităţi ale Regi-
mentului 7 Artilerie Buzău şi militari ai Di-
viziei germane SS, ce-şi avusese coman-
damentul în localul actualei Şcoli Generale
nr. 5, (la acea dată Şcoala primară nr. 1 de
băieţi şi fete, „Episcopul Dionisie”), pe care
nemţii l-au aruncat în aer. Încercarea de
ocupare a cazărmilor a eşuat, astfel că
Regimentul 7 Artilerie şi-a continuat misi-
unea către zona de regrupare Ploieşti -
Târgovişte. Amintim că pe aerodromul din
Buzău erau la acea dată formaţiuni ale
aviaţiei germane de transport, în 23 şi 24
august fiind aduse avioane de bombarda-
ment He-11 şi Ju-87, care erau dirijate pen-
tru acţiuni de bombardare a Capitalei.

Germanii au dezarmat gărzile şi per-
sonalul românesc care asigurau paza, s-au
efectuau diverse servicii, avioanele româ -
neşti care se mai aflau la sol au fost confis-
cate şi aerodromul ocupat. Potrivit unor
informaţii ulterioare, operaţiunea de
dezarmare a militarilor români nu s-a
desfăşurat fără incidente, soldatul Gheo-
rghe Cionculescu, aflat în postul de
santinelă, fiind ucis pentru refuzul de a pre-
da arma.

În această situaţie, generalul Emanoil
Ionescu, şeful Comandamentului Corpului
1 Aerian a ordonat Regimentului 15 A.A. să
ocupe poziţii în jurul aerodromului, cu mis-
iunea de a anihila rezistenţa trupelor ger-
mane de pe aerodrom şi a răspunde unor

eventuale atacuri alte trupelor germane în
deplasare.

Tot în ziua de 25 august, Escadrila 15
Observaţie din Flotila 1 Informaţii, ce grupa
100 militari, a dezarmat la Brădeanu mili-
tarii unui comandament de aviaţie german,
acţiunea soldându-se cu 35 prizonieri, cap-
turarea a 15 maşini, 3 tunuri de bord şi a al-
tor materiale

La 26 august 1944, un IAR-39, având
la manşă pe pilotul adjutant Moraru Alexan-
dru din Escadrila 19 Observaţie, a fost ata-
cat pe panta de aterizare a aerodromului
de la Spătaru, de un Me-109, care l-a in-
cendiat, pilotul pierzându-şi viaţa. Riposta
a venit din partea bateriilor Regimentului 15
Artilerie A.A. care a atacat cu tiruri puternice
escadrilele germane care aveau ca misiune
bombardamente asupra Bucureştiului.
Două avioane au fost doborâre, iar alte 3
avariate, Totodată, aerodromul din Buzău a
fost atacat cu toate forţele disponibile ale
Corpului 1 Aerian, astfel că pistele au fost
serios avariate, determinând subunităţile
germane să-şi mute avioanele pe alte aero-
dromuri.

La 26 august 1944, formaţiunile ger-
mane aflate pe aerodromul de la Ziliştea,
au fost forţate de atacurile concentrate ale
aviaţiei româneşti cantonată pe alte aero-
dromuri să se disperseze în alte zone. Din
ordine de zi de la acea dată, reiese că print-
re piloţii care s-au remarcat au fost şi
maiorul în rezervă Ion Dobrău, locotenent
de rezervă Vasile Gavriliu, ce şi-au trecut în
acea zi în palmares doborârea a două
avioane germane pe care le-au atacat în
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aer, iar la sol au incendiat alte 3. Iar încer-
carea germanilor de a distruge pistele şi
instalaţiile nu s-a finalizat, deoarece se-
sizându-le intenţia maistrul de aviaţie Petre
Cătineanu şi sergentul major Gheorghe
Scutaru, ambii din Centrul de Pilotaj Ziliştea,
au reuşit să taie la timp legăturile electrice
ce alimentau încăr căturile explozibile puse
mai înainte, gestul lor fiind recompensat cu
„Medalia Aero nautică” clasa a III-a.

Un alt episod legat de stoparea
înaintării trupelor germane ce înaintau pe
trei coloane dinspre Costeşti, cu intenţia de
a ajunge pe Valea Buzăului, s-a consumat
în ziua de 27 august 1944, la Stâlpu. Aici
au intervenit subunităţi ale Regimentului 8
Dorobanţi Buzău, confruntarea soldându-
se cu cca. 50-60 morţi din ambele tabere,
dar şi capturarea a 200 de militari germani.
Ceea ce merită subliniat, este ajutorul prim-
it de soldaţii români din partea localnicilor,
de mare ajutor la efectuarea lucrărilor
genistice, transportul muniţiei, îngrijirea
răniţilor, furnizarea de informaţii privind to-
pografia satului .

În aceeaşi zi, la Brădeanu, au avut loc
lupte pentru bararea înaintării altor unităţi
militare germane. [...]

Colonelul de rezervă Costache Mân-
dru face referiri într-un amplu studiu la
evenimentele militare din „Zona Brădeanu”,
începând cu 28 august 1944, când punctul
de comandă a Diviziei 21 Infanterie a fost
instalat în clădirea şcolii din Pogoanele, iar
coloana de marş „colonel Gheorghe
Udrea”, cu Regimentul 24 Infanterie, 5 şi 30
Artilerie (5 tunuri şi un obuzier), Batalionul

21 Pionieri, Grupul 21 Cercetare şi Bateria
21 Antitanc cu 4 piese, s-a cantonat în 
satul Brădeanu.

Într-unul din rapoarte, colonelul Udrea
informa că a luat măsuri de siguranţă,
punând cele două batalioane ale Regimen-
tului 24 Infanterie în poziţie de luptă, punc-
tul de comandă fiind în sediul Primăriei. De
asemenea, aminteşte de evenimentele pe-
trecute cu două zile mai devreme, relatate
în documentul lui Traian David.

În condiţiile date, s-a constituit un
„detaşament de siguranţă” de valoarea un-
ui batalion de infanterie, întărit cu Grupul 21
Cercetare, Bateria 21 Antitanc şi o baterie
de tunuri de câmp, sub comanda că -
pitanului Paul Grinţescu, din Regimentul 5
Artilerie. Detaşamentul de siguranţă, con-
dus de maiorul Nicolae Oriţă, a fost plasat
pe lizierele de nord şi est ale satului, inclu-
siv în pădurea „Tufele Brădeanului”, cu mi-
siunea de a bara drumurile dinspre Udaţi şi
Albeşti. De asemenea, pe marginea opusă
a pădurii s-au instalat posturi înaintate de
supraveghere.

O atenţie deosebită s-a acordat
avangărzii Corpului 29 Armată german,
formată din tunuri, cantonat pe izlazul din-
tre satele Albeşti şi Moisica. Pentru a fi
călăuziţi într-o posibilă încercare de
străpungere a aliniamentului de apărare,
nemţii l-au luat cu forţa pe lucrătorul de linii
telefonice Nicolae M. Nica, dar acesta, prof-
itând de un moment de neatenţie, a sărit
din maşina în care fusese plasat, a dispărut
în porumb şi s-a îndreptat spre Brădeanu,
atenţionând comandamentul român.
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În zorii zilei de 28/29 august, colonelul
Udrea a fost informat de posturile înaintate
de la marginea pădurii „Tufele Brădeanului”
că s-au apropiat trupe germane motorizate,
comandate de generalul Beyer. Prin trans-
lator, acesta a cerut să fie pus în legătură cu
comandatul român, spre a negocia posibi-
la deplasare a coloanei, dar i s-a răspuns
că acesta nu putea să-şi părăsească punc-
tul de comandă. În această situaţie, la
ofiţerul român s-a prezentat chiar generalul
von Bechtolteim, comandatul Corpului 29
Armată, împreună cu generalul Beyer şi alţi
câţiva ofiţeri germani.

S-a cerut liberă trecere, în caz contrar
încercându-se forţarea, acţiune ce se va
solda cu nimicirea fără cruţare a trupelor
române. Cererea a fost refuzată, iar
„oaspeţii nepoftiţi” au fost atenţionaţi că se
dispunea de forţe suficiente spre a li se op-
une. În aceste condiţii, coloana germană a
ocolit satul Brădeanu şi s-a îndreptat spre
Limpeziş-Mizil.

La scurt timp a apărut o altă coloană
mecanizată, dinspre Udaţi. Nu s-a supus
somaţiei postului înaintat nr. 1, comandat

de către locotenentul Alexandru Caţighera,
continuându-şi marşul. Situaţia a fost
semnalizată prin rachete şi s-a deschis
focul cu tot armamentul plutonului. Au in-
tervenit şi tunarii Bateriei 21 Artilerie Anti-
tanc, comandată de locotenentul Mircea
Nuţu. Conform datelor de după luptă,
coloana germană număra 27 autovehicule
cu trupe purtate, muniţii, carburanţi şi hrană,
avangarda fiind formată dintr-o subunitate
de recunoaştere cu două tanchete, o
şeniletă blindată şi 4 maşini cu militari
înarmaţi.

Coloana a fost împiedicată să intre în
sat din primele salve ale bateriei antitanc,
unul din trăgători, caporalul Măgădălin Ion,
reuşind ca să lovească rapid cu 4 proiec-
tile, trei din vehiculele germane. Militarii au
sărit din maşini, s-au răspândit în trăgători
şi, în întuneric, trăgând continuu, au înain-
tat până lângă sat, timp în care celelalte ve-
hicule au ocolit maşinile distruse şi şi-au
continuat drumul.

Profitând de întuneric, sergentul Cos-
ma Simion a luat un „faust-patron”, s-a
apropiat de coloană şi a incendiat cu un
proiectil  o cisternă cu benzină care, la rân-
du-i, a aprins câteva maşini, astfel că bara-
jul de foc executat de apărători a devenit
mai eficace la lumina flăcărilor. Orice încer-
care a germanilor de a pătrunde în sat, pe
diferite direcţii, a eşuat. Spre dimineaţă, la
ora 5,00, de comandament s-a apropiat
sergentul Cosma Simion cu un maior ger-
man, cu steagul alb, pentru a negocia ca-
pitularea. Trupa a fost dezarmată, iar cap-
turile depozitate, operaţiune ce a durat
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până după amiază. Se aprecia că
evenimentele de la Brădeanu au permis
distrugerea unuia din eşaloanele Corpului
29 Armată german, au fost luaţi numeroşi
prizonieri şi s-a capturat o cantitate
apreciabilă de armament şi diferite maşini,
„episodul Brădeanu” fiind menţionat şi de
istoricul german H. Kissel. [...]

Tot la 27 august 1944, subunităţi ale
Regimentului 8 Dorobanţi Buzău şi o ba-
terie din Regimentul 7 Artilerie, au ocupat
poziţii în zona Bozioru - Odăile, cu misiunea
de a nu permite germanilor să înainteze
spre Nehoiu. Se reuşeşte încercuirea unui
regiment german de infanterie, acţiunea
încheindu-se cu capturarea a cca. 400 pri-
zonieri şi tehnica de luptă din dotare.

Iată pe scurt cele mai fierbinţi
episoade ale confruntărilor dintre trupe ger-
mane în retragere şi unităţi de aviaţie, arti-
lerie şi infanterie, în cuprinsul judeţului nos-
tru, aflat pe traseul de afluire a foştilor noştri
aliaţi, deveniţi inamici dezamăgiţi şi furioşi,
cu intenţia de a ne cauza cât mai multe
pagube.

Din documente reiese că începând cu
3 aprilie 1944, localul Şcolii primare mixte
nr. 6 a fost ocupat de trupele germane, iar
în urma retragerii a fost complet devastat

(au fost distruse inclusiv 438 volume din
bibliotecă şi alte 313 aferente fiecărei clase)
şcoala funcţionând până în 1945, în imo-
bilul zis Căciulă, cursurile fiind reluate după
evacuarea ei de trupele sovietice şi unele
reparaţii . La 8 august, a fost înregistrat un
atac aerian, la acea dată fiind primar, avo-
catul Gh. Marinescu .

Începând cu 26 august, noaptea,
grupuri de răufăcători au spart magazinele
din centru şi, folosind chibrituri şi lumânări
pentru a se orienta, au cauzat, accidental
sau intenţionat, incendii care au distrus
mare parte din magazinele şi locuinţele de
pe strada Cuza Vodă şi de pe partea
stângă a străzii Doamna Neaga. Nu a putut
interveni nimeni de teamă, cu atât mai mult
cu cât armata a primit ordin, la 25 august,
să părăsească garnizoana, astfel că au fost
retrase sentinelele înarmate de la toate
instituţiile publice, iar gar-dienii publici şi
poliţiştii fuseseră dezarmaţi la 27 august de
către germani, Destul de mulţi militari nemţi
erau încă în oraş, unii retrăgându-se în
coloane către nord-vest, alţii către linia fron-
tului, restul circulând în patrule numeroase,
dezarmând, dacă întâlneau în cale, ofiţeri
şi soldaţi români. 

Foto: Coloană germană în retragere
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năşteam

ca un păianjen înfometat
ţeseam o mreajă de nori,
născând pânza
pe care pictam cu grijă
ochii tăi.

descântec

cu ochi de vrăjitoare
- ca într-un somn adânc – 
descântam firele destinului
ce se împleteau la mal cu fiinţa
ta verde…
întunericul aştepta să mă
hrănească
numai cu sângele tău…

dorinţă

depărtarea a aliniat între noi
praful acestei dimineţi,

copacii, câmpia vor deveni
timp…
valurile verzi, sufletele noastre,
norii apoşi vor fi îngurgitaţi
la micul dejun al zeilor…

numai ea te doreşte lângă ochii
fierbinţi,
otrăviţi cu aripile îngereşti ale
plecării…

peisaj de la mare

un happy-end era marea
ţărmul ei îţi păstrase conturul
printre alge şi peşti
în părul tău crescuseră argintii
scoici gigantice 
pe care eu le adunam una
câte una
purtându-le în sânge ca pe o
salbă misterioasă

Camelia Manuela Sava
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aneantizare

iubeai nebuneşte tot 
ce era în mâna mea jar…
tot ce era umbră în oasele mele
te striga neîncetat…
tot ce era cuvânt în inima mea
te dorea ca pe un moise ce va
veni să 
despice în două cărările spre
zorile zilei 

gând

m-am gândit la tine 
erai un val
ce s-a zbătut permanent în sân-
gele meu
să iasă victorios la malul ce 
l-a primit ca un sân de mamă
plin cu de toate -
în timpane a rămas dorul de
glasul tău cenuşiu…

un peisaj simplu

cenuşă sunt paşii
pe care i-am cernut pe nisip
ca să ajung până la tine
când te-am atins
erai un deşert plin de fete mor-
gane
ce îţi cântau în cor
o melodie diformă, alungită…

erai un ciclop
pe care eu îl iubeam ca pe un
suflet pereche…

la cinematograf,

în scaune de puf  - negru sau
poate gri, 
culoarea mea preferată - ne
vom juca rolurile trucate
fără să imităm prea mult tumul-
tul zilei ce s-a născut
odată ce am intrat pe uşă
pipăind gingiile celor ce râd
fără încetare….
îmi rotunjesc veniturile din acest
cinematograf
în care pe întuneric
clovni şi bufoni
plâng de-adevăratelea cotidian

ars poetica

cuvintele erau perdele de
flăcări
ţi le aşezai sub căpătâi seara
luna îţi amintea că
sângele meu te va urma ca un
câine credincios
cuvintele toate aveau să fie un
veşmânt efemer
pe care îl porţi uimit
printre oameni şi flori
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Apariţia celor şase inculpaţi, condam-
naţi la moarte în piaţa cea mare a cetăţii
Istanbul, chiar în faţa foişorului unde sta
sultanul dimpreună cu tot corpul diplo-
matic acreditat şi cu o parte din femeile
din harem, a produs o rumoare şi a dat
naştere multor discuţii, unele cu voce tare,
altele în şoaptă.

Dintre cei de faţă, nu toţi agreau
această situaţie oribilă, gravă, fără pre-
cedent în istoria Europei şi nu numai: să
fie decapitată o întreagă familie, nu s-a
mai auzit!

Doar la poporul evreu, în urmă cu do-
uă mii de ani, a fost decimată familia ma-
cabeilor din cauză că aceştia l-au mărtu-
risit cu putere pe Dumnezeu în faţa pă-
gânilor, precum şi pentru iubirea lor de
patrie, pe care au plătit-o cu preţul vieţii
lor.

O parte din cei prezenţi în foişor au
venit din plăcere să asiste la acest specta-
col al morţii: decapitarea celor şase valahi
din porunca sultanului, iar unii au asistat

de teamă, ca să nu păţească şi ei la fel.
Femeile din harem au venit din curio-

zitate, ca să vadă cum arată nişte bărbaţi
din Valahia care au refuzat căsătoria cu
femei musulmane.

sultanul s-a adresat cu voce tare că-
tre toţii oaspeţii aflaţi în stânga şi în
dreapta lui:

- Aceştia sunt ticăloşii şi trădătorii ca-
re mi-au întors spatele şi au uneltit împo-
triva Înaltei Porţi Otomane! o astfel de
faptă nu o poate ierta nici Allah cel Preaî-
nalt, darămite eu, care mă aflu în slujba
lui Mahomed aici pe pământ! Vreau să
ofer astăzi o lecţie, pe viu, tuturor celor
care de acum încolo vor încerca, aseme-
nea acestor ghiauri de Brâncoveni, să mă
trădeze. Aşa ceva nu se iartă! La propu-
nerea imamului de la Moscheea Albastră
le-am dat totuşi o ultimă şansă de a ră-
mâne în viaţă: să îmbrăţişeze religia noas-
tră musulmană, singura care ne duce în
Rai la Allah.

Mihail MIlea

(Fragment din romanul ULtimA NOAPtE A
SfiNţiLOR BRâNCOvENi de Sava Bogasiu)

decapitarea



Almanah 2015110

- Înălţimea voastră, aveţi dreptate,
trădarea nu se iartă, a intervenit iezuitul
francisc Gosciecki, care l-a însoţit în
această zi memorabilă pe ambasadorul
Chometovski. Şi noi, catolicii, am fi pro-
cedat la fel dacă aceşti Brâncoveni ar fi
îmbrăţişat religia catolică: Cu siguranţă că
Papa le-ar fi trimis un hrisov de graţiere.
Eu nu înţeleg de ce aceşti valahi sunt ata-
şaţi atât de mult de religia lor ortodoxă şi
nu aleg crezul islamic şi libertatea ca mod
natural de viaţă!

- Mă aşteptam ca acest principe Con-
stantin Brâncoveanu să aibă milă măcar
de copiii lui şi să-i îndemne să treacă la re-
ligia musulmană, a zis ambasadorul
olandei, Colyer, către Stanislav Chome-
towski, ambasadorul Poloniei la Istanbul.

- Şi totuşi este o mare tragedie a tre-
ce imediat la decapitarea lor fără a mai
face o încercare să renunţe la crezul lor
religios ortodox, a zis cu voce tare diplo-
matul aubry de la Motraye, aflat în sluj-
ba regelui Carol al XII-lea al Suediei.

sultanul, auzind aceste cuvinte din
partea diplomatului aflat de zeci de ani în
Istanbul şi acreditat încă de pe vremea lui
Mehmed al IV-lea, s-a arătat binevoitor şi
a dat poruncă marelui vizir Alin paşa să
mai facă o ultimă încercare de a-i deter-
mina pe toţi cei şase să treacă de bună-
voie la religia musulmană.

Cu toate insistenţele şi ameninţările

adresate voievodului Constantin Brânco-
veanu de către vizir, nu au reuşit cu nimic
să-l înduplece.

Hotărârea a rămas aceeaşi: decapi-
tarea lor imediat şi fără nicio milă.

Două dintre femeile de la haremul
sultanului ahmed al III-lea, aflate într-o
parte a pieţei, au început să zică una că-
tre alta:

- Ce înalţi şi frumoşi sunt aceşti tineri!
le-ar sta tare bine în haremul sultanului
nostru, ca să aibă grijă de noi!

- Aşa ceva nu se poate, pentru că nu
e pe placul sultanului, a zis cealaltă fe-
meie.

Un pic mai departe se vedea o feme-
ie din harem plângând de mila celor ce ur-
mau să fie omorâţi prin tăierea capetelor.
Coranul spune că femeia este inima bună
a lui Allah pe pământ.

Sultanul Ahmed al III-lea tocmai ter-
minase de sorbit cafeaua cu kaimac şi a
făcut semn călăului să purceadă imediat
la aplicarea pedepsei capitale, potrivit
sentinţei judecătoreşti islamice.

Primul dintre cei şase a fost ianache
văcărescu, sfetnicul cel mai credincios şi
devotat tot timpul voievodului Brânco-
veanu. Era legat la ochi cu o banderolă
neagră, ca să nu vadă momentul decapi-
tării; însă el a insistat să i se lase faţa li-
beră, deoarece nu se temea de moarte.
S-a uitat către cer, cu ochii înlăcrimaţi,
apoi l-a privit pe sultan şi pe cei din jurul
lui. A făcut semnul Sfintei cruci şi s-a aşe-
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zat cu capul pe tăietor, ca să primească
pedeapsa.

Ultimile cuvinte rostite de el au fost
acestea: „Doamne, Iisuse Hristoase, pri-
meşte în mâinile Tale curate şi sfinte su-
fletul meu, căci Tu eşti <Calea, Adevărul
şi Viaţa veşnică>„.

Călăul, care era un zdrahon hidos şi
foarte înalt, cu amândouă mâinile ţinând
paloşul cel mare, a reuşit dintr-o singură
lovitură să taie capul sfetnicului Ianache,
din care a ţâşnit mult sânge. Nişte oto-
mani, aflaţi în spatele primului rând de ie-
niceri, au aplaudat ca la circ această ori-
bilă crimă.

Singura vină a acestui sfetnic a fost
că tot timpul şi până la moarte i-a rămas
credincios voievodului său Constantin
Brâncoveanu. Dacă acest dregător valah
nu-l avea pe Dumnezeu, cu siguranţă că l-
ar fi trădat de multe ori pe domnitor, aşa
cum a făcut secretarul Antonio Maria del
Chiaro şi alţii ca el.

Mai rar persoane în viaţă, cum a fost
sfetnicul Ianache Văcărescu, să rămână
credincioase stăpânilor lor până la moar-
te, cu orice risc. Doar cele cu frică de
Dumnezeu pot urma pilda sfetnicului Ia-
nache, care a devenit sfânt martir-măr-
turisitor.

Voievodul Constantin Brâncoveanu
l-a privit cu ochii înlăcrimaţi pe Ianache
sfetnicul, spunându-i în şoaptă: „Te voi
urma şi eu cu fiii mei, cât de repede, în
Împărăţia luminii şi a învierii veşnice. Îţi
mulţumesc pentru curajul şi fidelitatea pe

care mi le-ai arătat tot timpul, de când 
te-am pus dregător în Divanul Domnesc”.

Lângă trupul lui Ianache se făcuse o
baltă mare de sânge, în care se reflectau
razele soarelui, încât aveai impresia că lo-
cul acela din faţa foişorului era pardosit
cu marmură roşie de mare preţ.

O muscă mare s-a aşezat pe trupul
însângerat al lui Ianache Văcărescu, du-
pă care a zburat şi s-a pus pe furiş pe plă-
cintele albe de pe tava sultanului, lăsând
urme vizibile de sânge.

sultanul, cu faţa rânjind a ură împli-
nită, i-a invitat pe cei din personalul di-
plomatic care se aflau în jurul lui să ser-
vească din acele plăcinte atrăgătoare la
vedere.

- Ce plăcinte bune! aşa delicatese n-
am mai servit de multă vreme, Înălţimea
voastră!

- Aceste bunătăţi numai la Istanbul se
găsesc, unde vă aştept cu nerăbdare, ori
de câte ori avem astfel de spectacole ca
acesta de azi, a zis sultanul.

Toţi copiii domnitorului erau aşezaţi
în şir indian, unul după altul, aşteptând la
rând cu ochii legaţi.

- Acum, în ceasul morţii noastre, lă-
saţi-ne măcar lumina, ca să vă putem
privi în ochi, a zis Constantin, fiul cel
mare.

Speriat de curajul acestui tânăr va-
lah, călăul l-a înfăşcat primul, i-a luat ban-
derola neagră de pe ochi, l-a privit cu ma-
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re dispreţ şi i-a făcut semn cu mâna, să-şi
pună capul singur pe acea buturugă pli-
nă de sânge.

Fără să şovăie, tânărul Constantin a
înaintat cu demnitate, având ochii plini de
lumina credinţei, şi s-a aşezat în genunchi,
cu capul pe tăietor, aşteptând lovitura
grea a gâdelui.

- Doamne, Dumnezeule, primeşte su-
fletul copilului meu Constantin în Rai, a
şoptit tatăl lui, înlăcrimat de atâta durere.
El dorea să-şi vadă fiul cel mare pe tronul
Valahiei, aşa cum îl visase cu un an în ur-
mă, însă acum îl vedea îngenuncheat, cu
capul întins pe o buturugă dintr-un lemn
furat de otomani tot din Valahia.

Capul lui Constantin s-a răsucit cu fa-
ţa spre tatăl lui, spunându-i din priviri
aceste cuvinte:

- Tată, nu mă doare deloc, sunt bine,
parcă plutesc ca un fluture spre lumina
soarelui.

- Cu bine, dragul tatii, te vom prinde
şi noi din urmă.

A urmat la rând Ştefan, care avea fa-
ţa luminoasă; o căuta cu privirea pe ma-
ma lui, aflată în apropiere, alături de su-
rorile lui îndoliate.

Fără să i se spună ce să facă, Ştefan,
al cărui nume se traduce prin „cunună”,
înaintează spre tăietor, unde deasupra
plutea o coroană de lumină. Ca un miel
blând, se lasă tăiat de călăul însetat de
sângele valahilor.

Orice suferinţă pe care o îndurăm în
numele lui Hristos cu dragoste şi demni-

tate atrage din ceruri o cunună străluci-
toare. Aceasta este mărturia şi explicaţia
faptului că fiecare sfânt din icoană are o
aureolă în jurul capului, iradiind multă lu-
mină sfântă.

Trupul lui Ştefan a rămas puţină vre-
me în genunchi, asemenea arhidiaconu-
lui Ştefan din Biblie, care în timpul delapi-
dării sale de cei necredincioşi a exclamat
cu voce tare spre ceruri: „Doamne, nu le
socoti lor păcatul acesta!”.

Iertarea este cea mai mare biruinţă a
răului. Să poţi ierta celui ce-ţi greşeşte
mult în această viaţă pământească este
semnul sfinţeniei din suflet. Sfinţii martiri
nu au cerut răzbunare şi nici dreptate de
la Dumnezeu. Ei au preferat iertarea, ca-
re izvorăşte din iubire, iar iubirea se iden-
tifică cu Mântuitorul Iisus Hristos.

Al treilea fiu, radu, din proprie iniţia-
tivă se apropiase de locul de execuţie, fă-
ră nicio şovăială. Se uită mai întâi spre
soare, care tocmai îşi făcuse apariţia du-
pă câţiva nori răzleţi, apoi îşi roti privirea
spre mulţimea de oameni veniţi cu mic,
cu mare din toate părţile, ca la un spec-
tacol. O căuta cu privirea şi cu inima pe
Smărăndiţa, logodnica lui, cu care urma
peste puţină vreme să facă o nuntă mare
şi frumoasă, ca-n poveştile de dragoste.
Ar fi vrut mai întâi să o strângă în braţe
pe logodnica lui, şi apoi să plece din lu-
mea aceasta în tărâmul de dincolo al iu-
birii veşnice. 
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Sub un nor

Priveşte, mamă, la colţul casei e
seară,

tutunul s-a ars, numai el ştie
hornul şi mai zăboveşte un pic,

nu-i mai ajung plămânii, 
tu soseşti din nu ştiu ce galerie

şi surâzi;
o, ce de stele, îmi spui,

dar munţii-şi prăvălesc pietrele
şi avem braţele goale, mamă, 

ce facem dacă ne mută casa mai
încolo, sub un nor de exemplu?!

S-au aşezat albinele pe prispă,
stupul e în inima ta, lasă-le să-şi
strângă mierea într-un leagăn,

un anotimp nou şi-a pus hamurile

şi hoinăreşte prin iazuri,
ciorchinii au uitat să se-ntoarcă

în vin
iar tata parcă doarme prea

mult,
altădată îi întindeai ştergarul

pe coasta zilei,
acum trece prin noduri, 

tu numeri şi taci…

Toţi cocorii s-au înghesuit în
acelaşi tablou;

de ce i-ai oprit, mamă? coboară-
le cerul pentru zbor,

zidul dintre ei e fragil şi doare,
cum să plămădesc pâinea 

cu palmele tale

Gina Zaharia
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din pustiu va veni seceta şi glonţ
va străbate arterele tot mai să-

race;

Singurătatea şi-a uitat hainele
într-un balansoar,

din vatră se aud clinchete lungi,
un creion învaţă să-şi conjuge

memoria.

Domino

ce-ai făcut făcut cu pragul meu
zdrenţuit

cu vinul în care s-au scăldat mai
toată vara torţele

plecarea cu mâinile goale aduce
rouă

fântânile mergătoare sunt în aş-
teptare printre ele se sfătuiesc

fanaticii
să ridice un zid 

domino mi-ai şoptit
şi era seară

atunci am legat furia la ochi
nimeni n-a ghicit teama de a mă

trimite
sub talpa luminii 

aruncasem lanţuri pe cer alpini-
ştii m-au invidiat numai o dată

i-am salutat cu respect
le-am descris pământul în clocot

braţul inimii pironea adevărul
m-au crezut pe cuvânt 

apoi s-a pornit un murmur de tot
dragul

cineva îmi desenase trandafiri în
deşert aproape de tine

poţi face aici o grădină mi-ai
spus

ce curaj
născocisem un truc să ţin vinul

sub nisip
vara e pe sfârşite

cine ştie umbra ei poate deruta
singurul spin credincios
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lA SAnAToriul 
De zâmbeTe

am trecut războiul cu barca
grăniceri babilonieni oase de

vulturi vămi cu buzunarele goale
şi vasul în care se distrugeau

amprentele bravului meu strigăt
ce otravă domestică alunecă

spre vale
înmormântarea florilor-de-colţ

era stângace
mărfarele îşi vindeau locurile pe

linii moarte
o singură  jonglerie mi-ar fi

pierdut inima însă nimeni n-ar
mai fi intonat la fel discursul

vânătorului cu masa goală

în dreptul casei tale dormea luna
am adunat ţărâna şoaptelor şi

am făcut streaşină pentru ochiul
care separă
apa de soare

împărţisem foamea în două
nu mă ştiai pe de rost ne măsu-
ram palmele pentru încă un apel

în fond nu furasem decât 
mărunţişul sinelui

şi tusea unui greiere

ţineai strâns biletele pentru
cursa de miezul nopţii

lasă-mă la lumină am şoptit însă
mersul pe jos nu are ferestre

şuviţa din scâncetul unui tranda-
fir tace

ce desculţe îţi sunt pietrele 
femeie    
ai văzut

portretul ei e la sanatoriul de
zâmbete

în el sunt tu de dincolo de mine

până mai ieri se jucau punctele
cardinale în pieptul meu 

îţi rupeau cămaşa
astăzi au ars-o

vulcanii nu ştiu să glumească 
îşi schimbă lumea prin ochii mei
semiînchişi semiexilaţi semi...tu
atâtea riduri pe un continent de

ceară

stalagmitele îţi simt paşii 
noaptea e perfidă 

arunc-o peste toate vernisajele
tăcerii 

ştii poţi trebuie doar s-o 
presezi între privirile mele (...)



Almanah 2015116

mă PriveŞTi CânD Dorm Pe Semilună

eram la reverul tăcerii mergeam cu ploile spre stepă
voiam să par altceva decât un spin  poate o lebădă

înfăşurată în liane
auzeai şuieratul luminii restul se adâncea odată cu ecoul
mă ţineam de sfori erai păpuşarul din dreptul cascadelor

îmi pusesem pălăria pe ochi nu eram şic aveam privirea captivă 
în rubinul

pe care-l  treceai dintr-o mână în alta

de ce mă priveşti când dorm pe semilună?

mersul pe sârmă e o artă deseori te zăresc întinzând pânza
acrobaţia roşu intens şi câteva grame de nebunie

fac reverenţă
mă îndoiesc că ai luat parte la ritualul nisipurilor uriaşe

îmi place să cred că din copacul de ieri mi-ai dăruit o fereastră
şi două privighetori

la vernisajul nostru e linişte cât să se audă inima
în fiecare culoare (care vine de sus)

îţi cuprinde fiinţa spun asta 
fiindcă  traiectoria trece prin mine

ai sărutat focul
vezi pajii cum aşteaptă să ducă vestea spre cel mai bun 

translator
să se vindece de enigme

cunosc un pod peste care nu poţi trece cu pasul
apoi dispariţia aceea miraculoasă la vremea cinei şi fixarea unui punct pe cer

de care să ne agăţăm crezul

acum ştii că oraşul de sub ape are bronhiile mele
şi vârsta meditaţiei

submarinele s-au topit dintr-o dată dar poţi înota
am înrolat aproape toate simbolurile

da da da
mai ales că la ora exactă se deschid trandafirii perechi

un nor mă invidiază că l-am uitat sub zăvoare
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„Nu e bine. Deloc nu era bine”, își zise
Vergil Pojarnicu privind termometrul. Aces-
ta arăta 38 cu 6, temperatură în măsură să
îngrijoreze și pe unul tânăr în putere, gata să
se ia de piept cu boala, darmite un bătrân
cardiac ca el, încercat și răsîncercat de
beteșuguri. Astăzi îl durea în piept parcă mai
mult ca altă data și avea o năuceală în cap pe
care nu reușea să o domolească oricâte ha-
puri înghițea. „Scap eu și din asta”, își mai zi-
se el resemnat și o luă târșit către bucătărie,
socotind că un ceai fierbinte îndulcit cu mie-
re și îmbunătățit cu 3-4 linguri de rom – ra-
chiu de trestie de zahăr de primă clasă, nu
spirtul de barabule de se vindea prin prăvă-
lii acuma  – avea să-l pună pe picioare până
dimineață.

Numai că până dimineață mai sânt, hăt,
ceasuri bune, greu de trecut când ești picnit
de boală din senin. Se uită la ceas și un zâm-
bet îi apăru pe față: era 1.11 noaptea.
„He,he, i-a uite ce potriveala naibii! Taman
vremea să cânte cocoșii prima data”, gândi
el. Și, cu toată năuceala din cap, i se păru că
chiar aude cocoșii cântând. „E vreo părere

de la boală. De unde cocoși în mijlocul
orașului?” 

Numai că în tăcerea nopții se auzi din
nou un cucurigu prelung, de sfârșit de lume.
„Să știi că este unul măcar pitit prin vreun
balcon. Mde,o fi poftit oarecine la borș acru
de zburătoare cu tăiței de casă”.

Dar ce, asta era singura ciudățenie din
seara și noaptea aceea?! Pe la șapte seara ci-
neva sunase insistent, făcându-l să se gră-
bească îngrijorat către intrare. Când deschi-
sese ușa, ce să vezi? Dinaintea lui era un
țigănuș mâzgălit cu tăciune pe ochi, care a
ținut să-l chestioneze scurt: „Primiți cu Hal-
loween-ul?” Năuc de febră și luat pe nepre-
gătite, îl privise pe individ cu o uitătură atât
de rătăcită, neînțelegând ce dracu băl -
măjește ăla acolo, încât mâzgălitul, care în
principiu trebuia să sperie lumea, s-asperiat
el cel dintâi, bătând în retragere fără să mai
aștepte răspuns. Abia după ce a închis ușa
bietul Vergil a priceput că a doua zi era săr-
bătoare nouă, venită de aiurea, care 
se potrivea ca dracu cu obiceiurile cele vechi
ale pământului. Dar lumea asta nebună și

Corneliu Staicu
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veșnic gata de schimbare la mofturi o adop-
tase cu entuziasm și fără să o caute prea
mult la sensuri și simboluri.

„Țara-i plină de tătari, proștii toți cu
lăutari!” constată el înnăcrit.   

Îl dureau oasele de parcă era bătut. Îl
dureau mai ales ochii de la lumină. Se întin-
se gemând pe pat, cu cana de ceai în mână,
grijuliu să nu se opărească. Reduse apoi lu-
mina veiozei de la căpătâi până aproape să
o stingă, camera rămânând luminată mai
mult de cifrele roșii, ca de foc, ai radioului
cu ceas deșteptător de pe noptieră.

Deșteptător e un fel de a spune. Cine
are nevoie să fie sculat cu ceasul, când de o
viață se trezește, vară-iarnă, zi lucrătoare ori
de sărbătoare, la 6 fix. Iar dacă, prin absurd,
n-ar reuși cumva să se soale, l-ar ridica din
pat motanul tărcat, alb cu roșu, „tâmpitul
de pisic”, cu care se procopsise cu ani în ur-
mă și căruia îi intrase în reflex să își vadă stă-
pânul în picioare la prima oră a dimineții. 

„Îi bun de ceas și dacă se ia curentul”,
îl lăudase el într-o zi la birou. „Merge mai
exact decât orologiul  gării. Din păcate însă
n-am reușit să-l setez ca să deosebească zi-
lele de sărbătoare de zilele de lucru și să mă
scoale duminica dimineața cu un ceas mai
târziu”, încheiase el cu un fals regret, spre
amuzamentul celorlalți. „Serios?! Și nu-l
întoarceți niciodată, domnu Pojarnicu? în-
trebase cu candoare Nona Constantinecu,
care, intrând taman atunci în încăpere, nu
pricepuse că era vorba de un cotoi viu și nu
de un ceas deșteptător în formă de pisică.
„Nu mai am cum, domnișoară. Că l-am dat
la castrat și nu mai are „cheie”, o lămurise el
mucalit în hazul asistenței, foarte receptive
la replicile cu dublu înțeles.

Cu ceasul, ca și cu motanul de altfel, se
procopsise de cadou aniversar de la priete-
nul Raclea, Lucian Raclea. „Ia-le, Vergilică-

tată, că te cântă cucii de singurătate în apar-
tamentul ăla urât în care te lăfăi tu de unul
singur și în care eu, unul, n-aș sta nici bătut.”
Iar săracul Vergil le luase bucuros, zicând
bogdaproste că amicului său nu-i trăsnise
prin cap alta mai ciudată.

Că era în stare nebunul. 
Păi nu-i adusese el bietului Mișu Lun-

traru, drept  cadou de nuntă, un măgar al-
banez în carne și oase, de era mireasa să
leșine când l-a văzut? Râdea lumea de la
nuntă de se prăpădea. Numai  Mișu, mire-
le, făcea fețe-fețe, că auzise și el vorbele ce
umblau pe seama sa, cum că ar fi oarecum
„deficitar la dotări”. Adică, își dădeau
nuntașii coate între ei, dacă-i ședea nădej-
dea într-un ou, la ce-i trebuia lui însurătoa-
re. Dar și Mișu i-a întors-o pe loc, că a pus
măgarul la masă alături de alde Raclea, zi-
când că „să fie doi de-o teapă la un loc” (2
măgari, adică)  și că „dacă se plac de ce nu se
iau dracului odată, să nu mai sufere atâta
unul după altul?”

Măgarul, ca orice măgar albanez: bea
vin din frapieră și mânca șervețele de hârtie
ceva de speriat, spre hazul nebun al
nuntașilor. Chinul ăl mare a fost după aia, la
spartul nunții, când a fost să dea animalul
afară din salon, că se proptea dobitocul pe
picioarele dinainte cu toate puterile, ne-
voind să iasă de la căldura încăperii în frigul
de afară. L-au păcălit până la urmă cu pa-
chetul de șervețele, că îndărădnicul avea pa-
tima asta cu halitul hârtiei de când era mic.
De altfel, din patima asta i s-a și tras
sfârșitul. Mișu a vândut dobitocul chiar a do-
ua zi, cu un preț bun, la o unitate de vânători
de munte, întorcând rușinea de la nuntă în
câștig pentru luna de miere. Mulțumit și
Mișu, mulțumiți și militarii, că îi mai scutea
de beleaua căratului echipamentului pe co-
clauri. 
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La prima aplicație prin munți însă,
bețivul de măgar a făcut ce-a făcut și a băut
o marmidă întreagă de bere, uitată deschisă
de ofițerul care conducea aplicația. Că a go-
lit marmida aia n-ar fi fost mare lucru, că mai
avea ăla două la popota mobilă, dar, ajuns
mangă de la atâta băutură pe nemâncate,
măgarul, ca orice măgar albanez, adică un
bețiv de clasă s-a apucat de-a ros și o hartă
secretă de stat major, aflată pe o masă de
campanie întru coordonarea aplicației. Când
a văzut maiorul, care luase harta de la B.D.S.
pe propria semnătură și acum mai avea doar
ața, a înnebunit: a luat un baton de trotil, i l-
a băgat măgarului sub coadă și a dat foc la
fitilul Bickford cu bricheta personală. 

Cine a zis că răzbunarea este arma
prostului, mare dreptate a avut, întrucât  pâ-
nă seara l-a și ajuns blestemul măgarului. Că
generalul de la divizie, când a aflat de
tărășenie, i-a dat maiorului 15(cincispreze-
ce) zile  de arest la garnizoană pentru con-
sum de alcool în timpul serviciului, l-a dat în-
napoi în grad cu 2(doi) ani, adică l-a făcut din
maior, căpitan, pentru că a văduvit unitatea
de o parte din capacitatea ei de luptă, con-
stând din 1(unu) măgar destoinic și i-a im-
putat și paguba de 2000(două mii) lei, sub
motivația absurdă că „… doar n-oi fi vrând să
o plătesc eu, măgarule!”.

Ațipise. Rememorând isprava măgaru-
lui, bolnavul reușise să adoarmă pentru un
timp. Mult credea el, dar puțin când a văzut
că ceasul arăta fix 2.22. „Ei drăcie! Iar s-au
potrivit trei la rând. Ce-o fi însemnat asta!?” 

Avea 22 de ani când se întâlnise prima
oară cu Raclea, făcu el o legătură aiurea cu
cifrele de pe ecran. Tocmai se liberase din ar-
mată și lumea civililor i se părea străină du-
pă o perioadă așa de lungă petrecută prin ca-
zărmi și cariere de piatră, că făcuse armata la
geniu, sectorul piatră concasată pentru ca-

lea ferată. La sfârșit, când socoti cam ce is-
pravă făcuse el în vremea asta, constată că
trăsese 5 cartușe cu carabina, mâncase 4
găleți de fasole, făcuse 3 zile de bulău, înca-
sase 2 perechi de palme de la sergentul
Nuțică și mărunțise un munte de piatră cu
concasorul. 

Cu Raclea se întâlnise în tren, ăla venea
de la o înmormântare și tot trăgea dintr-o
sticlă de rachiu roșu de coarne ce o sfeterisi-
se de pe masă când plecase de la pomană. Îi
dăduse și lui să bea, bucuros că are cu cine.
„Ia, camarade, că stiu că ești restanțier rău
la sângele Domnului.” Neînvățat cu tăria ra-
chiului se matolise rău, iar când coborâse din
tren îl trăznise o cumplită durere de creere,
de simțea că-I sar ochii din cap. Când trenul
ajunsese în oraș, Raclea îl cărase până la taxi
și mai apoi îl cazase peste noapte acasă la el,
să nu se facă de râs înfățișându-se înaintea
părinților în halul ăla, respective beat mort
și tăvălit prin noroiul terasamentului, că mai
și căzuse grămadă când coborâse din vagon.

Se trezise a doua zi pe la prânz, chiaun
de băutură și cu dor de acru. Raclea lipsea,
dar îi lăsase un bilet zicând că are o treabă și
vine mai pe seară. Numai că înaintea lui Ra-
clea a venit Vera. Tânără, exuberantă, atră-
gătoare, îi cam luase piuitul, până mai ieri,
soldatului Pojarnicu D. Vergiliu, iar în acel
moment civil mahmur și năuc.

Vera îl căuta pe Lucian să îi dea sau 
să-i ceară, n-a înțeles el prea bine, nu știu ce
carte, niște rubaiate de Omar Kaiyam, zicea
ea, dar bietul Vergil se uita la ea ca vițelul la
poarta nouă, nepricepând despre ce naiba
vorbea fata asta și pe ce limbă. Îl citise cum-
va pe marele Kaiyam? Lui cum i se păruse?
Lui i se păruse…mare, zisese Vergil ca să zică
și el ceva, întrebându-se cine draci o mai fi și
ăsta, deși după nume părea ceva harap or
undeva pe acolo. 
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Oh, ea era de-a dreptul obsedată de
Kaiyam, nu putea să se culce seara până ce
nu citea măcar un rubaiat și nu căuta să
înțeleagă sensul filosofic pe care îl ascundea
acesta.

Vergil tot încerca să-și ascundă mâini-
le cu bătături cât nucile în palme de la atât
dat la lopată piatră spartă de sub concasor,
așteptând o minune ca să nu se facă de râs
înaintea fetei ăsteia frumoase, care ea în-
treba, ea răspundea, ea concluziona, fără ca
el să mai apuce să zică ceva. 

Taman atunci veni și Raclea, ud de
ploaie și încărcat de pachete și bietul Vergil
răsuflă ușurat. Vera îi ieși înainte să îl ajute
cu pachetele și arătând cu capul spre el spu-
sese că, uite Lucifer, a găsit și ea în sfârșit pe
cineva care știe ce-i acela un rubaiat, ce va-
loare morală și filosofică poate concentra el
în doar patru versuri și cât de complex poa-
te fi gândirea unui poet dus din lume acum
800 de ani. Iar Vergil se uita ca boul la Vera
și nu putea să priceapă dacă vorbește serios
ori își bate joc de el. Curios, se simțea mă-
gulit în ambele ipostaze. Reușise să îi capte-
ze întrucâtva atenția fetei și pentru moment
îi ajungea și atât.

S-au despărțit prieteni la toartă, ea
propunându-i să se întâlnească a doua zi la
o cafea, unde să îi explice, el ei, sensul me-
taforic al rubaiatului 18. Vergil s-a eschivat
cât a putut, zicând că îi era imposibil a doua
zi, dar peste o săptămână e liber, gândind
că în șapte zile se dumirește el ce-I cu hara-
pul și cu scrierile lui. Ori ce draci vor fi fiind
acestea, epigrame în rimă încrucișată ori
psalmi bisericești de pe la moschee.

Când, la o săptămână după aia, i-a pre-
zentat, cât se poate de documentat, punc-
tual său de vedere asupra rubaiatului 18,
Vera l-a ascultat distrată, după care l-a în-
trebat senină ce părere are despre ideile pe

care le vehiculează Nietsche în „Așa grăita
Zarathustra”, pentru că ei i se par a fi idei
fundamantale. Bietul Vergil a gemut greu,
după care a zis că Nietsche este mare. Apoi
s-a scuzat că trebuie să plece urgent, dar
peste o săptămână, în mod sigur o să îi pre-
zinte el în detaliu ce și cum și cu ăsta.

Numai că peste o săptămână când a
vrut să spună ceva despre Niesche, Vera l-a
întrebat imperative cum I se pare „Strigătul”
lui Munch, pentru că ei îi crează neliniști me-
tafizice. „Hait, altă năzbâtie acum.” Și soco-
tind că Munch ăsta cu strigătul lui o fi vreun
cântăreț de opera, nu mai îndrăzni să spună
că e mare, ci că e tare. „Strigătul e tare, mult
prea tare”, răspuns la care ea a rămas,  pen-
tru prima oară, cu gura căscată.

Și frumoasa Vera l-a plimbat așa, prin
toată cultura și civilizația lumii, un an întreg,
fără ca el să se poată dumiri, dacă pe ea
chiar o interesau părerire lui sau pur și sim-
plu își bătea joc de el. 

Peste vreun an Vergil Pojarnicu a ce-
rut-o de nevastă pe exuberanta dom -
nișoară. Iar ea a zis: „Bineînțeles, dar de ce
ți-a trebuit un an? Pentru că mie mi-ai plă-
cut din seara aceea de la Raclea, când în-
cercai să-ți ascunzi mâinile de mine. N-am
priceput de ce. Pentru că eu socotesc că
unul cu așa bătături în palme este în stare
să răstoarne și munții pentru mine la o adi-
că. Atunci, de ce ar fi trebuit el să fie stânje-
nit pentru asta?” 

Ațipise din nou și se trezise speriat, nici
el nu știa de ce. Îl luă frica în momentul când
văzu ceasul, care arăta ora 3.33. Și se mai
auzeau și cocoșii cântând a doua oară. „Hai,
ce poate însemna asta? se întrebă el din
nou. Probabilitatea de a-și arunca ochii pe
ceas fix atunci când pe ecranul acestuia să
se înșire aceleași  cifre de trei ori la rând era
rarisimă. 
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DINCOLO DE MINE

Aud şi văd:
cuvânt mic,
de ceasornic
ca un ac
spânzurat de gânduri.
Tac:
până ce piatra
face riduri
şi se stinge vatra...

FOTOGRAFIE DE GRUP

Te uită-n clepsidră
cum surâde nisipul,
altfel ce vină
ar avea timpul
când se priveşte-n oglindă
întrecerea-ai senin?

ÎNCăLŢATELE URME

Castanele - urmele mele
sparte-n două, 
în care soarele intră
nestingherit şi vesel.
În urma lor,
furnica stârneşte muşuroiul
şi mumia piramida.
Cuiburi de urme
în care-mi curg clipele.

FIERBINTE DIN ŢÂŢÂNI

A scos inima din ţâţâni
şi-n locul ei fierbinte
am pus iubirea.
Am scos cuvântul din ţâţâni
şi-n locul lui fierbinte
am pus POEZIA.
Am scos crucea din ţâţâni
şi-n locul ei fierbinte
am pus RUGăMINTEA.
Am scos salcia din ţâţâni
şi-n locul ei fierbinte
am pus LACRIMA.

CU FAŢA CăTRE SENIN...

În limba ce mi-arată aţa,
ca de ornic îmi este viaţa.
Când mă-nchin,

Constantin Bucur
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să-ntoarcă sufletul meu
cu faţa către senin...
Când mă-nchin,
simte că Dumnezeu este dornic
să-ntoarcă sufletul meu
cu faţa către senin...

MUNCA DORULUI

Din mâneca visului
scot gândirea.
Din fuga cerului
scot o stea.
Din munca dorului
scot DUMINICA.

LUMINA POEZIEI

Cine nu a citi o poezie,
nu se întristează citind
mersul păsărilor călătoare
şi nu va şti nicodată
cum arată drumul
fulgilor de nea
căzuţi peste afişe -
ferestre ce fac
din străzi, cetăţi.

Cine nu a citit o poezie
nu va şti niciodată
cum arată lumina patimei
zi de zi.

ÎNăLŢARE

Nu mă lasă rădăcina
să apun odată cu Luna.
Nu mă lasă rădăcina
să cad odată cu castana.
Ea mă-nalţă
să iau LUMINA!

PE CENUŞă PROPRIE

Cu amintirea mea,
te-a   stea
de lut mut
pus la crescut.
Cu tăcerea mea
te-am văzut o stea
de lut ars
pus în ulceaua
DACULUI SINGURATIC...

PE MARGINEA 
CUVÂNTULUI

Cât mai des,
poetul moare în patul lui:
dar mai ales,
în cuvântul Domnului
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Poetul moare în patul lui:
dar mai ales,
în cuvântul Domnului.

În registrele de la Braşov figura
localitatea, în perioada 1503-1554,
prin negustorul Stanislav care numai
în ultimul an amintit ducea 15 boi pe
piaţa de acolo. În trecut a mai purtat lo-
calitatea şi numele de Olteni. La 9 iu-
lie 1572 un Balea obţinea întărire dom-
nească din partea lui vodă Alexandru
II Mircea pentru câteva ocine de aici.
Acesta, conform documentului, cum-
părase din partea unui Dobre 11 stân-
jeni şi jumătate pentru suma de 1.150
de aspri. In afara acestei suprafeţe Ba-
lea mai achiziţionase terenuri de la Do-
bra, fiica lui Nistor, Stan Boţan, Iilca,

Balea Lungu, Neaga, Stan al lui Flo-
rea, Sora, fiica lui Toader şi de la Stoi-
na. A urmat achiziţiilor „pâra” unor
Soare, Sulea şi Stănislav cu cetele lor
care susţineau că ei au cumpărat mai
întâi. In urma judecăţii se menţiona că
„a lepădat Balea asprii lui Soare şi ce-
tei lui dinaintea domniei mele. Şi a ră-
mas Soare şi ceata lui de lege”.

Spre sfârşitul anului, 1 decembrie,
profitând de situaţia grea a moşnenilor
de aici – Scurteştii lui Stoe -, ce se ve-
deau nevoiţi să-şi vândă parte din oci-
ne, va face achiziţii şi vornicul Micul
de la Dobre, Balea, Sorei, Neaga, Sto-
ian şi alţii. Un martor, Neagu este men-
ţionat în documentul din 2 martie 1618
dat vătafului Stoica pentru Moceşti.

Un eveniment deosebit se petre-
cea în obşte la 14 decembrie 1623 când

alexandru Gaiță
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moşnenii din hotarul Părăngă, Grabi-
cinesc şi Stoii vindeau „toţi, de a nos-
tră bună voie, fără de nici o silă, ju-
panului Dumitru al doilea vistiiar, 1
vad de moară, drept 5000 de bani ga-
ta în satul nostru în Scurteşti, den ho-
tarul de mijloc, ce se chiamă Grabi-
cinescu”. În continuare moşnenii ară-
tau că împreună îşi vor face moară
„în vadul cel de sus den hotarul Stoii
şi în vadul cel de jos den hotarul Pa-
răngăi, să fim noi moştenii satului
dentr-aceste trei hotare, toţi fraţi pre
aceste 2 vaduri de moară”.

Apăsat de dări Vlad Rădichii, fiul
lui Bunea din Scurteşti vindea în 10
decembrie 1626 postelnicului Radu D.
Dudescu patru pogoane de vie „di lân-
gă popa Drăgan şi di lângă Silion”
martori fiind un Turchilă, Şerban Ne-
agu şi alţii. În 10 octombrie 1627 cu
ocazia întăririi proprietăţilor din Dâm-
boviţa, Săcuieni şi Buzău ale vtori vi-
stierului Dumitru Dudescu, de către
domnitorul Alexandru Coconul, apar
şi moşnenii din Scurteşti. Intre alte
achiziţii de la aceştia apare şi „un vad
de moară pe apa Buzăului, la satul
Scurteşti, în hotarul de mijloc numit
Grabicinesc şi cu locul dimprejurul
morii cât va arunca un om cu securea,
pentru că a cumpărat Dumitru vistier

acest vad de moară de la toţi moştenii
satului însă anume : de la Oancea şi de
la Neagul şi de la toţi fraţii lor de oci-
nă din Scurteşti, din hotarul Parangăi
şi de la Gurban şi de la Urs şi de la Ma-
rin şi de la Oprea al călugărului şi de
la toţi fraţii lor de ocină din hotarul
Grabicinescu, de la Nenciul şi de la
Vladul şi de la Neagoe Tărchilă şi de la
Stoica şi de la toţi fraţii lor de ocină din
hotarul Stoia pentru 5000 aspri gata. Şi
i-au plătit şi de bir pe şase luni, fac
aspri 6000”. În acelaşi document sunt
menţionate, aşa cum aminteam, şi alte
achiziţii de la Draga, soţia lui Bădină
din Pârliţi, de la popa Drăgan, fiul lui
Buduracul din Scurteşti, Coman din
Costieni, etc. Moşia mai apare la 1629
cu ocazia întăririi unor sate către vtori
vistiernicul Dumitru Dudescu.

În cazul achiziţiilor de la Vlad Ri-
diche se va ivi situaţia înfrăţirii acestu-
ia cu postelnicul Radu Dudescu, fiul
vtori vistierului. Pentru zece stânjeni
de moşie Radu Dudescu dăduse un cal
de 2.000 de aspri şi o bucată de aba de
400 de aspri ceeace dă o imagine asu-
pra preţului pământului în epocă, dar
şi o mai rară înfrăţire, interesată, între
un moşnean şi un boier. La 1633 inter-
venea porunca domnească pentru Ursu
capitanul conform căreia acesta urma
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să lase ,,în pace viile si morile lui Du-
mitru Dudescu vistierul de la Scurteşti,
cu care domnul îl miluise mai înainte;
acum aceste vii şi mori sunt redate fos-
tului proprietar, care trebuia sa restitu-
ie însă cheltuielile făcute de Ursu ca-
pitan la construirea unui zagaz de moa-
ră. In plus, domnul îi promite acestuia,
în schimbul renunţării la dreptul de fo-
losintă, 5 coţi de postav grana”. Sub
forma de Curteşti apare satul prin mar-
torul Radu sin Marin la 20 mai 1640.
In hotarul de jos de Mămărăşti „în jos
de morile Episcopiei” vindeau în 4 fe-
bruarie 1642 un vad de trei roţi Stoica
Moldoveanu, Neagoe Ciovlic, Stoica
Boziorul şi alţii cumpărător fiind Mar-
co vel paharnicul. În 13 februarie 1642
aceluiaşi paharnic îi vindea o roată de
moară şi Vasilache C. Părţache. Preo-
tul Dumitru din Scurteşti era martor
pentru Săseni în 6 aprilie 1644. Partea
Micului vornic „de frăţie şi de cumpă-
rătoare” era întărită la 29 aprilie 1644
iuzbaşei Isac şi fratelui acestuia Micu.
Unii „au simţit că le-au perit cărţile de
moşie” şi vor ajunge să conteste vân-
zarea ce o făcuse Balea. De aici proce-
sul lui Isac cu Stan Ţarălungă, Stoica
moldoveanul şi Ionaşco Ovreiul pen-
tru ocina lui Balea. Regăsindu-se do-
cumentele din 1572-1573 contestatarii

vor pierde.
Cu ocazia vânzării de la 27 apri-

lie 1645 a 57 de stânjeni şi trei pogoa-
ne de vie de către Ţarălungă apar şi
moşnenii din Scurteşti, în calitate de
martori, în frunte cu Stoica moldovea-
nul, Gurban, popa Dumitru, Dumitraş
Gurban, Manea morarul şi Stoica
Miorţul. În document se va face expres
specificaţia că „iară de vor mai ave
vreun val, să aibă Ţarălungă a purta
pâră, iară Isac să n-aibă de nimenea
nici un val” lucru important, cumpără-
torul fiind astfel scutit de neplăceri. Nu
va fi aşa deoarece în 7 august, acelaşi
an, Stan Ţarălungă se adresa lui Matei
Basarab contestându-l pe Isac. Cerce-
tând cauza domnitorul îl va scoate „cu
mare ruşine den divan ca pre un om
rău şi împresurător de moşii”. 
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În continuare se arăta că ,,Drept
aceea, am dat domnia mea lu Isac iuz-
başa cu brat ego, Micul şi mumă-sa,
Stanca, ca să le fie lor moşie ohabnică
şi feciorilor, nepoţilor în veacu, cu bu-
nă pace”.

Din ocina de la Mălureni i se ale-
geau 90 de stânjeni, iar din calea lui
Her 800 de stânjeni iuzbaşei Spiridon,
la 1645, de către Nan cel Mare din
Scurteşti alături de alţi şase boiernaşi.
Probabil tot în aceeaşi perioadă i se
adeverea lui Drăgan Răspopul vânza-
rea către Vlaicu a patru stânjeni şi a ju-
mătate din ocină „partea luată de la Ion
Potecă şi casa, jumătate de vie şi ju-
mătate grădină, cu 1220 bani gata”. De
data aceasta Răspopul a avut parte de
mai mulţi martori decât la tranzacţia
efectuată de cei şase boiernaşi.

Cu ştirea moşnenilor cumpăra vel
postelnicul C. Cantacuzino roate de
moară „pe apa Buzăului” în 20 de-
cembrie 1647. În 10 iunie 1649 Ion sin
Manea vindea lui Moise spătarul 16
stânjeni din partea lui de ocină „derep-
tu silişte satului, iar la câmpul cum se
vor îngusta alaltă ocină”. Tot acum
vindea şi Tărchilă sin Bodii, Radu
Nan, iar cîteva sute de stânjeni vindea,
în 28 septembrie 1649 şi Stana, fata lui
Dragomir din Scurteşti.

Aşa începeau achiziţiile de tere-
nuri făcute aici de boierii cunoscuţi,
mai târziu, sub numele de Mihălceşti-
Cândeşti. Astfel, la 16 iunie zece stân-
jeni erau vânduţi în partea Stoenească
de către uncheaşul Vlad, fiul lui Balea
croitorul şi nepotul lui Stan. Adăugân-
du-se şi o vie spătarul Moise va plăti
cei şase unghi târguiţi. Urma Mihăilă
Silion şi Stan Paiurelea la 18 august,
Dumitraşcu Radu la 25 august, fraţii
Stoica şi Marin la 22 septembrie, Sta-
na, fiica lui Drăgan la 28 septembrie.

La 21 octombrie vindea şi un Toa-
der din Scurteşti, fiul lui Negoia Cio -
vli cul 18 stânjeni de ocină, tot din sat,
spătarului Moise Mihalcea de la Pătâr-
lagele. In aceeaşi zi şase stânjeni, din
partea Parângăi îi cumpăra spătarul de
la Ionaşcu, fiul lui Popoce de la Scur-
teşti. Actele vor fi scrise de iuzbaşa
Borcea, fiul căpitanului Radu de la Bu-
zău. Acelaşi,,notar” consemna acum şi
vânzarea, tot către spătar, a 11 stânjeni
de ocină la Răspopi (Pietrosu), vânza-
re făcută de Datco Groşeanul din Gro-
şeneşti. Un Crăciun, diaconul din Cân-
deşti era cel care scria actul de vânza-
re către spătar făcut de Dumitraşco,
fiul logofătului Radu, în 21 noiembrie
1649, pentru 20 de stânjeni ocină şi
două pogoane de vie în partea Grabici
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nească. După ce la 10 iunie 1649 vân-
duse 15 stânjeni, către spătarul Moise,
nepotul lui Tărchilă din Scurteşti, fiul
lui Bodei, vindea iarăşi, la 22 ianuarie
1650, 16 stânjeni vornicului Mihalcea
din Pătârlagele - „den partea moşo-său
lu Tărchilă, dereptu bani gata ughi 5
pol, costande”. Aceluiaşi spătar îi vin-
deau în luna lui cuptor, în partea Mă-
mărască, Văsiiască şi Miculească, şi
Mihăilă, fiul lui Silion, Dumitraşco,
fiul lui Radu şi Stan Paiurealea. Urma
în septembrie, conform documentului
scris de Borcea iuzbaşa, Stoica şi fra-
tele său Marin care vindeau şi ei spă-
tarului 50 de stânjeni, în partea Parăn-
găi, pentru 15 ughi. Intre martorii de la
vânzarea făcută de Stana, fiica lui Dră-
gan pentru şase stânjeni către acelaşi
achizitor apare şi Isac iuzbaşa nume
care în opinia multora reflectă apeten-
ţa celor de aici, din perioada evului de
mijloc, pentru numele biblice.

Era momentul în care moşnenii nu
vor invoca dreptul de protimisis din
cauze economice şi când  în zonă intra
boierimea de la Pătârlagele pentru că
peste două zile şi fiul vornicului Mi-
halcea, Moise va continua achiziţiile în
15 februarie 1650 de la Tărchilă, ne-
potul lui Tărchilă. În 3 martie 1650 era
menţionat printre martorii lui Dumitru

Petrişor roşiul de la Lipia şi uncheşul
Radu din Scurteşti.

Moise spătarul, achiziţiona de la
un Mihalcea 13 stânjeni la 24 ianuarie
1650, iar la 9 martie 1650 cumpăra pa-
tru stânjeni de la Dumitraşco din Scur-
teşti ocazie cu care se amintea partea
lui Ciulei. Martorii de atunci - ,,boieri
şi megieşi” - au fost un Radu, Voinea,
Ionaşcu şi Stan.

Moise va continua achiziţiile la 4
mai când de la Stoiana, soţia lui Vlai-
cu, şi de la fiul acesteia Vicol va cum-
păra „stânjeni 4 şi jumătate şi 3 cetvârţi
de vie şi pre den jos alăturea o ţelină”
şi la 28 mai când intra în posesia 57 de
stânjeni şi două pogoane de vie ce
aparţinuseră vânzătorilor Barbu roşiul
cu Stanca soţia sa şi fiii Isac iuzbaşa şi
Micul iuzbaşa. Numai 15 stânjeni va
cumpăra spătarul Moise de la Marin,
fratele Stoicăi moldoveanu în 8 oc-
tombrie acelaşi an. Şi Oprea, fiul lui
Neagu, în faţa episcopului Serafim şi
a unor boieri, vindea spătarului în 17
mai 1651 „den hotarul de sus, den par-
tea Racului, stânjeni 16, pre bani gata
talere”.

După scandaluri ce culminaseră
cu înfăţişarea la Vodă în 29 iulie 1654
fraţii Tărchilă şi Neagu ajungeau la o
înţelegere cu spătarul Moise.
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ANTI-BIOGRAFIE

ascuns în pian 
cu urechea dezacordată 

îndreptată spre  lume
s-ar putea spune

că mi-am amanetat moartea
- dar nu-

eu locuiesc într-un fruct
precum într-o casă

totul a fost clădit încă din floare

„atât de trainică
spaţioasă 
frumoasă
absentă

din dicţionarele silei”

răzbătea din lume ecoul 
şi disperarea

prin ferestrele casei
pe care o construiam 

cu lentoare
într-un veac oarecare

ÎN MINE MAI IERNEAZĂ 
O NOAPTE

într-un tremolo delicat al vântului
peste conturul abia întrezărit al 

norilor
poezia 

are totul  
sub control

pe harta gerului
unde o stea rătăcită

palpită 
şi

iată
un fals portret

în plină singurătate
aproape de inima

acestei clipe
premergătoare 
altei vieţi plină

de şoapte:
ca-ntr-un hotel decrepit

în mine
mai iernează o noapte

Ion P. Iacob
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OM DE ZAPADĂ,
CREZI C-O SA FIM PRIETENI PâNĂ

LA VARĂ?

într-o tăcere nefirească
căreia se deda cu voluptate

în singura patrie 
persuasivă devoratoare sibilică

era un singur om
de fapt 

un om singur
care trăgea la edec
corabia asfinţitului

PE TĂRâMUL FIAREI
e uşor să pătrunzi  pe  tărâmul fia-

rei
fără să forţezi nici-o uşă

poţi auzi 
într-o infinitate de iluzii

sunetul ghearei
POETUL OBSCUR

(în loc de epitaf)

prietenii mei
poeţii cei mari

scriu capodopere
ei filtrează esenţa
luminii de absint

direct 

din creier

poemul le ţâşneşte direct din vin-
tre

din mădularele ciuntite
din reflexia stelară

a ochiului pineal

ei sunt canibalii
faptelor mărunte

poeţii cei mari
au iarba fiarelor
şi mii de jivine

ascund
în verbul lor

poeţii cei mari
vor ajunge

exact ca mine
un pumn de ţărână
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„Şi iată, un învăţător de lege s-a ridi-
cat, ispitându-L şi zicând: «Învăţătorule,
ce să fac eu să moştenesc viaţa de veci?»„
(Evanghelia după Luca, cap.10, vr. 25)

„Şi Petru, aducându-şi aminte, I-a zis:
«Învăţătorule, iată, smochinul pe care l-
ai blestemat, s-a uscat»„ (Evanghelia du-
pă Marcu, cap.11, vr.21).

„Şi găsindu-L dincolo de mare, I-au
zis: «Învăţătorule, când ai venit aici? »„
(Evanghelia după Ioan, cap.6, vr.25)

„Şi îndată, venind la Iisus, a zis: «Bu-
cură-te, Învăţătorule”! Şi L-a sărutat.”
(Evanghelia după Matei, cap.26, vr.49).

Nu întâmplător am selectat din cele
patru Evanghelii aceste versete în care
ucenicii i se adresează Mântuitorului cu
apelativul „Învăţătorule.” Versetele unde
este folosit acest apelativ sunt, însă în
Evanghelii, cu mult mai numeroase. A le
comenta în toate profunzimile, semnifi-

caţiile şi nuanţele lor, depăşeşte cu mult
posibilităţile unui profan. Rămâne doar
apanajul unui iniţiat. Pentru un om obiş-
nuit, este foarte limpede că apelativul „În-
văţătorule” folosit în Noul Testament es-
te înzestrat cu o mare încărcătură seman-
tică, tinzând să definească absolutul în
cunoaştere, manifestat prin Iisus Hristos.

De aici, una dintre cele mai tulbără-
toare constatări. Poporul român, în cre-
dinţa sa, a avut genialitatea de a transpu-
ne semnificaţiile profunde ale termenului
sacru, „Învăţătorule” transferându-le în
profanul existenţei sale, definind prin el
pe învăţătorul claselor primare, cel care
pune copilului condeiul în mână, îndru-
mându-i primii paşi spre cunoaştere, in-
oculându-i primele reguli de conduită şi
norme morale, apoi punând cu meticulo-
zitate, cu inteligenţă, cu devotament şi pa-
siune, fundament solid viitorului caracter
şi croindu-i astfel personalitatea. În felul
acesta, poporul român a purtat înlăuntrul
fiinţei sale cultul învăţătorului. De-a lun-
gul timpului, în tot acest spaţiu geografic,
din cele mai îndepărtate cătune şi până în
cele mai mari oraşe,  mii de de învăţători
(să nu se supere învăţătoarele, iau terme-
nul în sens generic) şi-au manifestat şi îşi
manifestă cu râvnă deosebită, cu cinste,
modestie şi pasiune menirea de apostol. 

În această ipostază am avut privilegiul
să reîntâlnesc un fost coleg de Şcoală Pe-
dagogică în comuna Mânzăleşti, sat Tre-
stioara, învăţătorul, acum aflat la vârsta se-
nectuţii, Gheorghe Stemate care, din 1964
şi până azi, a fost legat trup şi suflet de sa-
tul în care s-a născut şi a ieşit la pensie.

Titi Damian

ÎNVĂţĂTORUL DIN TRESTIOARA
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În Trestioara se ajunge dinspre Bu-
zău, pe şoseaua de pe Valea Slănicului
spre Lopătari, pe un drun pietruit, şerpuit,
bine întreţinut, de vreo trei km care se
desprinde din drumul judeţean, într-un ur-
cuş lent, anevoios, spre Meledic. Primul
contact cu satul, după ce-ai ajuns la cur-
mătura dealului, îţi taie răsuflarea. Mie mi
s-a părut că este cel mai fotogenic sat bu-
zoian din câte am cunoscut, deşi nu cred
că are o sută de familii. Insist asupra aces-
tei cifre, pentru că se va vedea mai înco-
lo ce minuni pot face nişte săteni când îşi
urmează învăţătorul. Indiferent de ano-
timp, satul acesta aşezat pe două văi, adi-
că două uliţe care se pierd undeva sub pă-
dure, pare un sat ca oricare altul, dar, da-
că afli din gura învăţătorului povestea lui,
te întrebi cum a fost posibil. Acum este
un sat modern, cu populaţie şcolară în
creştere, unde în fiecare an apar case noi,
cochete, mici vilişoare, invidiate şi admi-
rate de către cei care-l vizitează. Are
şcoală, biserică, cimitir, dispensar, maga-
zin, grădiniţă, uliţe pietruite, apă porabi-
lă. Nu mai vorbesc de lumină electrică,
telefoane de tot felul, multe şi felurite ma-
şini, chiar şi motociclete. Puţine i-ar mai
trebui omului să se simtă ca la oraş. Doar
canalizare şi gaze. Şi nu m-aş mira dacă
ar apărea într-o bună zi şi acestea, părând
ceva normal, dacă veţi urmări povestea
biografiei ultimei sale jumătăţi de secol,
căci destinul său se leagă de acela al fiu-
lui său, Învăţătorul.

Între aceste case, una mai nouă şi mai
cochetă decât alta, se găseşte şi vilişoara
învăţătorilor, acum pensionari, Virginia şi
Gheorghe Stemate, în curtea cărora am
poposit şi eu, ca fost coleg de Şcoală Pe-
dagogică, dar aveam să aflu şi de alte nu-
meroase personalităţi ale culturii române,

care s-au bucurat, la sosire, de ospitalita-
te, dar şi de generozitate la plecare, căci,
oricine i-a trecut pragul, n-a plecat nicio-
dată cu mâna goală.

Învăţătorului Gheorghe Stemate nu-i
place să vorbească şi să se vorbească des-
pre el. Crezul său de o viaţă este că-i mai
bine să faci şi să taci. Mai crede el că în-
văţătorul trebuie să fie  un model pentru
elevi şi un exemplu pentru părinţi. Crede
şi acum, după aproape cincizeci de ani de
apostolat, că învăţătorul trebuie să se du-
că la şcoală în costum şi la cravată, iar în
restul timpului îi sunt potrivite o pereche
de cizme de cauciuc, dacă este cazul...

Cu greu am reuşit să-l determin să-şi
deschidă sufletul, să-mi spună povestea
satului Trestioara şi povestea vieţii sale,
în câteva nopţi de vară, cu lună plină, pe
verandă, având ca fundal sonor cântecul
greierilor, la un pahar de vin bun, obţinut
chiar din butucii de vie din faţa casei sa-
le.  Am reuşit, mai mult pe furiş, să notez
frânturi din lunga sa destăinuire, în pau-
zele dintre sutele povestiri trăite, una mai
captivantă decât alta.

„Părinţii mei, Radu şi Dobriţa, ştiu-
tori de carte, au fost primii din sat care au
avut curajul să-şi dea copiii la şcoală mai
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„Cum părinţii aveau bani puţini, iar
încălţăminte nu se prea găsea, am purtat
sandale de gumă, apoi opinci pe care am
învăţat să mi le fac singur. Eram singurii
copii din sat care aveau pantofi sau bo-
canci, dar le purtam numai la biserică, un-
de mergeam în alt sat, căci noi nu aveam
nici măcar cimitir.”

„Am făcut naveta trei ani la Lopătari,
cale de patru kilometri, pe o potecă peste
dealuri, făcută de mine, pentru că nu m-
am adaptat vieţii de internat, îmi plăcea li-
betatea de acasă, chiar dacă munceam pe
rupte.”

„La absolvirea celor şapte clase, fraţii
mei mai mari au refuzat, pe rând, să mear-
gă mai departe la Şcoala Pedagogică, pen-
tru a deveni învăţători, după voinţa tată-
lui. Fiind cel mai mic, dar şi mic de statu-
ră, tata m-a lămurit cu două palme, aşa că
am acceptat şi am şi reuşit, în urma unui
examen cu vreo zace candidaţi pe loc.”

„Primul contact cu Şcoala Pedagogică
a fost o mare dezamăgire: clădirea părea
ca o închisoare, cu coridoare lungi şi reci,
în clase mulţi fii de ţărani, proveniţi din
multe regiuni, dar şi cu profesori distanţi
şi exigenţi care ne exersau memoria la fie-
care lecţie, însă orele de practică pedago-
gică au fost pentru toţi o binecuvântare.
Cei şase ani au trecut greu pentru mulţi
dintre noi, majoritatea săraci.”

„Primul an de învăţământ, ca învăţător
practicant, l-am făcut în comuna Chiliile
unde cadrele didactice m-au primit cu căl-
dură, copiii erau silitori şi părinţii intere-
saţi.”

„Anul următor am fost repartizat în sa-
tul natal. Şcoala era situată pe un deal un-
de bătea vântul tot timpul anului, iar copi-
ii rar se puteau juca în curtea şcolii. Mai
mult, horele şi balurile din sat se ţineau în

localul şcolii, iar în urma lor rămânea o
mizerie cumplită. Aşa că, împreună cu lo-
cuitorii, am hotărât să construim o sală
pentru spectacole şi activităţi distractive,
apoi am înfiinţat o formaţie de dansuri po-
pulare, de teatru, dar şi o echipă de fluie-
raşi.”

„În armată, la Drăgăşani, am făcut mai
mult pe învăţătorul pentru cei şaizeci de
militari în termen care nu ştiau să scrie şi
să citească. Mi s-a propus să rămân activ,
dar armata nu era ţelul meu.”

„Întors din armată, mi s-a propus
funcţia de director al Căminului Cultural
din comună Atunci am constatat că-mi
prind bine cunoştinţele din şcoală, la o oră
numită chiar „Activităţi culturale.” La în-
ceput mi-a fost destul de greu să lucrez cu
cele aproape cincizeci de cadre didactice,
apoi am devenit prieteni.”

„În această perioadă am cunoscut-o şi
pe viitoarea soţie, Catargiu Virginia, cu
care m-am căsătorit, iar pe 13 ianuarie
1973 a venit pe lume şi copilul nostru Alin
Mihail, acum inginer în Buzău, fericindu-
ne, la rândul lui, şi cu un nepot.”

„În 1972, odată cu extinderea reţelei
de medie tensiune Mânzăleşti-Bisoca, am
antrenat locuitorii din sat pantru lucrările
necalificate. Am săpat gropi, am tăiat stâl-
pii din pădure, de pe munte, i-am pregătit,
iar pe 30 decembrie s-a aprins lumina în
sat. Prima locuinţă din sat electrificată a
fost casa mea.”

„În 1974 am terminat clădirea Cămi-
nului Cultural din comună şi tot atunci am
inaugurat şi primul spectacol al „Festiva-
lului Slănicului” care se desfăşoară nen-
trerupt pănă astăzi.”

„Întrucât copiii din Trestioara învăţau
la şcoala din alt sat, am hotărât, împreună
cu părinţii, să construim un local nou la
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Trestioara, aşa că, lucrând continuu şi or-
ganizat între 29 august 1975 şi februarie
1976, localul a fost terminat, având o sin-
gură sală de clasă în formă de amfiteatru,
pentru ca toţi copiii să poată urmări lec-
ţiile, dar să şi poată fi supravegheaţi, căci
se învăţa la simultan, cu două clase. Mai
târziu, auzind de această „inovaţie”, mai
marii judeţului au organizat o activitate
model la Trestioara unde au participat
patruzeci de directori de şcoli generale,
dar şi din liceele „Mihai Eminescu” şi
„Pedagogic.”

„În 1976, tot cu ajutorul sătenilor, am
construit localul magazinului sătesc, iar în
4 martie 1978 am inaugurat şi o mică sa-
lă de spectacole. Ne-am dat seama că es-
te nevoie să mai construim încă o sală de
clasă, pentru ca elevii să vină la şcoală nu-
mai dimuneaţa, tot în amfiteatru, să nu
mai înveţe în schimburi. Acum este gră-
diniţă.”

„În 1980 am hotărât tot împreună cu
sătenii, să construim reţeaua de telefonie
fixă în lungime de patru kilometri. Noi am
săpat gropile, noi am tăiat şi cărat stâlpii.
Trestioara a fost primul sat din comună
care avea un telefon public, şi eu unul.”

„Satul n-avea biserică, nici cimitir aşa
că treceau dealul în alt sat, la Jgheab, cu
morţii. Ne-am hotărât să ne constrim şi bi-
serică. În patru ani a fost gata, inclusiv şi
pictura. Avem şi preot.”

„Examenele, ca învăţător, mi le-am
dat când am avut timp şi când am putut:
1970-definitivatul, în 1994-gradul II, iar
în 1998-gradul I.”

„În 1993, în colaborare cu profeso-
rul-colonel Ion Dedu şi cu profesorul Di-
mian Deliu am început lucrarea „Mănăs-
tirea Cetate de la Vintilă-Vodă şi Vechiul
Plai al Slănicului” pe care am finalizat-o

în anul 2000.”
I-am smuls prietenului meu cu greu

aceste mărturisiri rostite pe oftate. Pentru
fiecare dintre aceste informaţii, el venea
cu numeroase alte completări, relatări, în-
tâmplări, răutăţi,  greutăţi, lupta cu biro-
craţia, cu drumurile la Buzău după apro-
bări, sau chiar mai departe, cu intervenţii,
umilinţe, multe plocoane. L-a ţinut verti-
cal încrederea în responsabilitatea sa nu
numai de descăl al elevilor, ci şi aceea de
apostol al sătenilor pe care i-a înnobilat cu
încrederea sa, făcându-i să-l urmeze. 

În finalul carierei de dascăl, învăţăto-
rul Gheorghe Stemate a mai făcut un act
de generozitate. Deşi avea posibilitatea,
după lege, să mai continue doi ani în în-
văţământ, el s-a pensionat anticipat, întru-
cât colegului său de şcoală i s-ar fi desfi-
inţat postul. 

Aşadar, să încercăm să recapitulăm.
Pe vremuri, satul Trestioara era legat de
centrul comunei, pe scurtătură, doar
printr-o potecă. Acum este un macadam
pe care zbârnâie maşinile. Satul avea în-
văţător şi n-avea şcoală, aşa că, într-un an,
cu mic cu mare, punând mână de la mână,
au construit două săli de clasă moderne,
ba chiar cu amfiteatru, să stea elevii pre-
cum studenţii. Satul acesta izolat nu avea
magazin, aşa că locuitorii iar şi-au dat mâ-
na şi, în frunte cu învăţătorul, au construit
un local, apoi şi-au adus şi un negustor.
Locuitorilor nu avea cine să le facă o in-
jecţie, aşa că au mai pus odată mână de la
mână de au încropit un mic dispensar,
apoi s-au zbătut de au adus şi o asistentă.
Când a fost vorba de electrificare şi de te-
lefonie fixă, s-au tot îndemnat unul ăe al-
tul, n-au stat pe gânduri şi, ba cu căruţele,
ba cu cârca, cu cazmale, tărnăcoape şi lo-
peţi, pe vânt, pe ploaie, pe zloată sau arşi-
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ţă, au cărat stâlpii şi au făcut gropile, ca
treaba poştei şi a Renelului să se termi-
ne repede. Cât priveşte bisericuţa, şi ea o
bijuterie, pot să jur că am fost martor de
la fundaţie şi până la inaugurare. Nu 
mi-am putut închipui vreodată că oame-
nii aceştia simpli au putut face atât de re-
pede rost de teren, de materiale, de pic-
tori şi de preot. Ultima dată când i-am
vizitat, am găsit toate uliţele pietruite şi
apă la robinet. Nu ştiu ce planuri mai au,
dar oricum, încetul cu încetul, solidari
cu învăţătorul şi în scopul lor, au adus
oraşul în satul lor. Şi în pelerinaj au ve-
nit să-l vadă, să se minuneze şi să-i ia in-
terviuri numeroşi reporteri de radio şi de
televiziune. Din povestirile sale am aflat
că numeroase personalităţi ale culturii
române i-au trecut pragul: academicia-
nul Mihai Drăgănescu, criticul Valeriu
Râpeanu, geografii Mihai Ielenicz şi
Grigore Posea, geologul Emil Constan-
tinescu, dramaturgul Gheorghe Vlad, re-
gizorul Nicolae Cabel, scriitorii D.I.
Dincă, Ion Roşioru, Marin Ifrim, Mircea
Ichim; foarte des îl vizitează colega de
clasă de la Pedagogică, scriitoarea Pas-
sionaria Stoicescu şi colega scriitoare
Speranţa Calimi; apoi directorul Biblio-
tecuii Judeţene Alex. Oproescu, cores-
pondentul Pavel Iftode, directorul Mu-
zeului Judeţean Marin Constantin; aflu
că această verandă a fost scenă pentru
Ştefania Rareş, Elena Zamfir, Floarea
Calotă, Ionela Prodan , în popasurile lor
la Festival.

Mi-l închipui ca învăţător. Nu putea
să fie decât aspru, dar drept, răbdător şi
înţelegător, cu tact pedagogic, aşa cum
a învăţat în şcoală. Cunoştea situaţia de
acasă a fiecărui copil. Mi-a mai arătat
zeci de dosare cu planşe şi planuri de

lecţie. Acolo era toată viaţa sa. Mă uitam
în privirile sătenilor cum îl salutau. Mi-
a fost de-ajuns...

Să nu mă condamne cineva că am în-
drăznit să-l compar pe acest învăţător
plin de modestie cu Hristos, dar se vede
că a păstrat în sufletul său de dascăl mie-
zul a ceea ce Evanghelia spune Învăţă-
torule. Astfel am descoperit că pe aces-
te plaiuri trăieşte un alt domn Trandafir.
Numai că domnul Trandafir, eroul arhi-
cunoscut al unei povestirii, a rămas în
conştiinţa românească printr-o o singură
propoziţie, dar era rostită de Sadoveanu:
„Şi ne-o da această învăţătură nu pentru
că trebuia şi pentru că i se plătea, dar
pentru că avea un prinos de bunătate în
el şi pentru că în acest suflet era ceva din
credinţa şi din curăţenia unui apostol.”

Care ar putea fi propoziţia care să-l
definească pe acest nou Trandafir al zi-
lelor noastre? Să îndrăznesc să-l pun la
încercare pe cititor? 

De la înălţimea casei şi a vârstei lui,
îşi priveşte satul cu locuitorii săi -, ai că-
ror foşti elevi sunt, la rândul lor, bunici
-, aşa cum Dumnezeu, în ziua a şaptea,
după şase zile de trudă, îşi contemplă
mărgeaua din palmă – minunea univer-
sului numit Pământ. Învăţătorul Stema-
te încă mai face planuri pentru minunea
Mânzăleştilor şi a Buzăului - satul Tres -
tioara.

Cum să-l definim mai simplu şi mai
exact?

Învăţătorul din Trestioara.

N.B. Aud că acum s-a generalizat
termenul de PROFESOR, începând cu
invenţia stupidă „clasa O (zero)”, şi în
tot ciclul primar...

NO COMMENT...............



„Renaşterea buzoiană“ 135

Cel dintâi editor al Însemnărilor zilnice
maioresciene, I.A. Rădulescu-Pogoneanu,
s-a născut în ziua de 14 august (s.v.) 1870,
la Pogoanele (de unde şi cognomenul de
mai târziu), comună rurală din plasa Câm-
pului. Părinţii, Anghel şi Mariţa Rădules-
cu, mici comercianţi, după unii biografi, ţă-
rani mijlocaşi, conform altor informaţii,
mor unul după altul, iar orfanul este crescut
de rude, până în clasa a doua, când ajunge
în familia celebrului primar al Buzăului,
Nicu I. Constantinescu. După studii gim-
naziale la Buzău, obţine o bursă pentru a-şi
continua studiile la Liceul Sfântul Sava din
Bucureşti, apoi devine student al Facultăţii
de Litere şi Filosofie unde îl are ca profe-
sor, între alţii, pe Titu Maiorescu, pe atunci
şi rectorul Universităţii, de a cărui atenţie
deosebită s-a bucurat. Licenţiat al acestei
facultăţi în anul 1893, cu teza despre Mo-
rala stoică, pentru care este distins cu Pre-
miul Hillel, în valoare de una mie lei. În pa-
ralel cu studiile universitare, urmează şi
cursurile Şcolii Normale Superioare pe ca-
re o conducea Alexandru Odobescu, iar du-
pă absolvire a făcut practică pedagogică
pentru şcolile secundare. Ocupă funcţii di-

dactice la diverse licee din Bucureşti şi es-
te selectat de mentorul Junimii ca, împreu-
nă cu Mihail Dragomirescu, I. Al. Brătes-
cu-Voineşti, P. P. Negulescu, N. Basilescu,
Simion Mehedinţi şi alţi colegi de generaţie,
să preia responsabilităţile conducătoare la
revista Convorbiri literare, al cărei direc-
tor era Iacob Negruzzi. În celebrele sale În-
semnări Titu Maiorescu consemna: Mult
ocupat şi interesat de câteva săptămâni
prin întrunirile literare sâmbătă, când la
mine când la Negruzzi, la care iau parte fo-
ştii mei studenţi(acum licenţiaţi în litere şi
funcţii), din Bucureşti. E vorba să treacă de
la 1 mai 1893(al 27-lea an), Convorbirile
sub redacţia lor, deocamdată rămânând pe
un an director încă Jacques Negruzzi din
tradiţie, dar acum prea prins de alte inte-
rese pentru a mai fi bun de literatură. Din-
tre cei menţionaţi, M. Dragomirescu, Me-
hedinţi şi P.P. Negulescu pleacă la speciali-
zare în străinătate, astfel că greul muncii re-
dacţionale rămâne în seama lui Rădulescu-
Pogoneanu, Brătescu-Voineşti, N. Basiles-
cu. Abia în numărul 1 din 1895 al Convor-
birilor, Iacob Negruzzi anunţă cititorilor re-
tragerea sa de la conducerea revistei şi re-

Marcela chiriță

I. A. RĂDULESCU
– POGONEANU
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comandă călduros grupul numeros de tineri
care preluau ştafeta. Dintre ei nu lipsea I.
A. Rădulescu(pe atunci încă nu era Pogo-
neanu). Numai că, asemeni celorlalţi colegi
de generaţie, apropiaţi Junimii şi Convor-
birilor, care au beneficiat de Premiul Hillel
în timpul rectoratului lui Maiorescu, Rădu-
lescu- Pogoneanu pleacă şi el la specializa-
re în străinătate în toamna anului 1895. Va
merge în Germania, unde desfăşoară un
adevărat periplu prin diverse universităţi:
Leipzig, Berlin, Jena şi din nou Leipzig, în-
cercând şi reuşind să-şi perfecţioneze vo-
cabularul german, după care face studii de
pedagogie,etică,estetică, logică. Din Leip-
zig, unde va rămâne un timp mai îndelun-
gat, întreţine o bogată corespondenţă cu
mentorul său, dar şi cu colegii convorbirişti
şi, tot aici, în anul 1901, îşi va trece docto-
ratul în filosofie cu o lucrare, prima de alt-
fel, despre viaţa şi filosofia lui Vasile Con-
ta. În anul următor, la douăzeci de ani de la
dispariţia singurului filosof pe care l-a dat
cultura română, născut într-o ţară prea pu-
ţin cunoscută, I. A. Rădulescu- Pogoneanu
(se pare că este prima oară când semnează
astfel), îşi publică această teză tot în oraşul
unde a susţinut-o. În limba română o vor
face cunoscută traducătoarea Adriana Cîn-
ţa şi editorul Florin Roatiş, abia în anul
2014, după mai bine de 110 ani de la apa-
riţie şi la aproape şaptezeci de la dispariţia
autorului ei, la Editura Aius din Craiova.

Din corespondenţa pe care a purtat-o cu
Maiorescu cât timp a stat în Germania,
aflăm că pe lângă studiile de specialitate,
I.A. Rădulescu este interesat şi de viaţa cul-
turală, merge la teatru, totdeauna la probe-
le concertelor săptămânale. La una din
aceste probe face o tristă descoperire sau
mai bine zis am găsit o nouă dovadă la o
veche descoperire: că Coşbuc traduce poe-
zii şi le dă ca originale, fapt pe care i-l co-
munică şi profesorului său, exemplificând

cu versurile unei melodii, reproduse în pro-
gramul unui concert. Dornic să-şi perfec-
ţioneze vocabularul german, dar şi interesat
să ştie cum este privită şi se vede România
în presa germană, citeşte ziarele din Leip-
zig, iar ceea ce găseşte îi relatează şi men-
torului său şi traduce pentru Convorbiri,
considerând că poate ar fi interesant pen-
tru un cerc de cititori români ce impresie
face capitala lor asupra unui străin. De
aceea, primul articol găsit şi tradus este Bu-
cureştii. Un alt articol rezumă destul de bi-
ne importanţa Dobrogei pentru noi, iar un
al treilea este consemnarea cu date precise
a unei opere de atâta importanţă şi de atâ-
ta viitor, cum este podul de peste Dunăre şi
portul de la Constanţa. Nici viaţa politică
nu-i este indiferentă, astfel că într-o altă
scrisoare vorbeşte despre traducerea unui
articol despre Partidele politice în Româ-
nia, apărut în National Zeitung.

Într-o scrisoare din anul 1897 relatează
despre faptul că Lipsca a câştigat un nou
profesor, pe privat-docentul Weigand, di-
rectorul seminarului românesc, care a fost
numit profesor extrordinar. Un an mai târ-
ziu,într-o altă scrisoare, Pogoneanu îi dă
dreptate profesorului Weigand care mini-
maliza importanţa politică a rumânilor ma-
cedoneni, deoarece, pe lângă faptul că sunt
puţini numeric, cei mai mulţi armâni sunt
grecomani. Eu cred că părerea lui Weigand
merită crezământ. E singurul om cult şi cu
conştienţiozitate ştiinţifică umblat mai mult
prin Macedonia…, el în interesul statului
românesc vrea să ştim adevărul (asupra nu-
mărului real al macedonenilor-n.n), ca să
nu mai risipim pe fiecare an un sfert de mi-
lion, aruncat pur şi simplu pe gârlă…Acel
sfert de milion ar putea fi mult mai cu folos
întrebuinţat în lupta naţională a românilor
de lângă noi, în Transilvania şi Bucovina-
de Basarabia nu mai pomenesc, că parcă-i
moartă şi părăsită de noi, fără nici o nădej-
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de de înviere şi revenire…
Decât ochii şi banii peste
Dunăre, mai bine peste
Carpaţi şi Prut – conchide
semnatarul scrisorii. Era în
anul 1898! 

După anul
1901, întors de la
studii, I.A. Rădu-
lescu-Pogoneanu
face parte efectiv
din conducerea
Convorbirilor li-
terare. În această
calitate, partici-
pă, în iulie 1902,
la inaugurarea u -
nui bust în bronz
al lui Eminescu,
la Dumbrăveni,
în judeţul Boto-
şani, pe moşia lui
boierului Balş,
unchiul lui Leon
Ghica. Bustul,
opera scul ptoru-
lui Spa ethe din
Bucureşti e aşe-
zat în parcul ca-
sei boiereşti între
doi mesteacăni; nu e însă fi-
gura frumoasă, robustă şi
visătoare a lui Eminescu;
doar privirea e bine: se uită
drept înainte, departe; ob-
razul însă e supt, gura fără
expresie, mustăţile lăsate în
jos şi cu toartă - îi va scrie
el lui Maiorescu. Deşi era
un profesionist al filosofiei
şi pedagogiei, ca apropiat
fidel al lui Titu Maiorescu,
va manifesta o preocupare
constantă pentru literatură,

mai ales pentru literatura
scriitorilor apropiaţi Juni-
mii şi Convorbirilor litera-
re. Căci aici şi-a publicat
majoritatea studiilor sale,

fie că erau pe teme literare
sau filosofice. 

Mentorului său i-a de-
dicate, de-a lungul vremii,
numeroase studii şi artico-
le, fapt care l-a determinat
pe Eugen Lovinescu să-l
considere un exponent al
hagiografiei maioresciene.
În articolul intitulat Profe-
sorul Maiorescu el recu-
noaşte calitatea acestuia de
întemeietor în toate dome-
niile abordate, de învăţător

al neamului, dar şi presti-
gioasa activitate didactică.

Iacob Negruzzi, direc-
torul, prin tradiţie, al Con-
vorbirilor, este omagiat în

articolul intitulat
Iacob Negruzzi şi
generaţia sa, gene-
raţie  pe care o con-
sideră una din cele
mai interesante. Ea
ne oglindeşte şi ne
păstrează o viaţă
românească şi un
fel de a privi aceas-
tă viaţă, care azi nu
se mai întâlnesc. Şi
încheie spunând :
Domnul Iacob Ne-
gruzzi e astfel între
noi reprezentantul
unei epoce de mari
tradiţii de familie şi
de clasă, de mari
realizări culturale,
de largi orizonturi
literare. 

În anul 1906,
Sextil Puşcariu, şi
el posesor al unui

doctorat la Leipzig, preia
de la Al. Philippide condu-
cerea Dicţionarului acade-
mic al limbii române, lucra-
re la care îl cooptează, în-
tre alţii, şi pe I.A. Rădules-
cu-Pogoneanu pentru con-
trolul definiţiilor şi redac-
tarea neologismelor, pen-
 tru explicarea exactă a 
termenilor tehnici, pentru
completarea sinonimicei şi
pentru corectarea tiparului.
Tot el avea şi răspunderea 

i. a. RădULeScU-PoGoneanU
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pentru partea franceză. Pa-
sionat pentru claritatea stilu-
lui şi pentru consecvenţa or-
tografică, el adăuga în expli-
cările mele paranteze lămu-
ritoare, în exemple comple-
tări şi deschidea discuţii or-
tografice – notează coordo-
natorul lucrării. Acribia ve-
nea poate şi din faptul că era
şi autor de manuale şcolare,
în colaborare cu M. Drago-
mirescu, ori N. Cartojan. 

În anul 1902, Maiorescu
predă Academiei Române
manuscrisele eminesciene.
Cel care se ocupă de această
operaţiune este Pogoneanu,
după cum notează profeso-
rul în celebrul său jurnal:
Manuscriptele Eminescu le-
a dus astăzi, joi, 24 ian., I.A.
Rădulescu într-un mare coş
în trăsură cu servitorul meu
dimineaţa pe la 11 ore la 
bibliotecarul Academiei, I.
Bianu, care şade în chiar
edificiul Academiei. După
predarea manuscriselor, vor
vedea lumina tiparului, în
Convorbiri literare, mai în-
tâi, Câteva pagini inedite din
tinereţea lui Eminescu, refe-
ritoare la perioada vieneză şi
la activitatea Societăţii Ro-
mânia Jună, din al cărei co-
mitet de conducere făcea
parte şi tânărul botoşănean;
un amplu comentariu pe
marginea traducerii efectua-
te de poet din Critica raţiu-
nii pure de Kant, cu descrie-
rea manuscrisului tălmăcirii
şi cu presupunerea comenta-

torului că aceasta ar fi fost
determinată de o viitoare ca-
rieră universitară, factorul
incitator văzându-l în cores-
pondenţa purtată de poet cu
Titu Maiorescu, pe când se
afla în Germania. Căci cu
câteva zile mai înainte, Ma-
iorescu nota: Duminică, 20
ian., 1902, Dimineaţa de la
9-12,1/2, I.A. Rădulescu în
biroul meu, copiind din hâr-
tiile lui Eminescu, pe care le
dau săptămâna viitoare
Academiei (le-aş fi trimis de
vreo lună, cum fusese vorba
cu bibliotecarul Bianu dacă
nu se îmbolnăvea acesta).
Aceste comentarii şi încă pa-
tru studii: despre activitatea
pedagogică a lui Alexandru
Odobescu, despre o traduce-
re în limba franceză a paste-
lurilor lui Alecsandri, altul
despre poeziile lui Panait
Cerna şi unul despre Titu
Maiorescu, îşi vor găsi locul
în volumul intitulat chiar
Studii, apărut în anul 1910 .
La împlinirea a 125 de ani
de la naşterea savantului, Bi-
blioteca Judeţeană V. Voicu-
lescu Buzău a reeditat din
acest volum, doar studiile re-
feritoare la Eminescu, sub
titlul Despre Eminescu. Asu-
pra traducerii făcute din
Kant va comenta peste ani şi
filosoful Constantin Noica.
El dezavuează părerea lui
Pogoneanu că ar fi o tradu-
cere de circumstanţă şi cre-
de că tânărul de douăzeci de
ani a făcut-o pentru sine. Iri-

tarea filosofului de la Pălti-
niş nu este îndreptată atât
împotriva lui Pogoneanu, cât
împotriva acelora care acre-
ditau ideea că Eminescu a
întreprins traducerea în ve-
derea doctoratului, printre
care G. Călinescu însuşi.

Atras de ideile pedago-
gice ale lui J.H. Pestalozzi,
cunoscut pedagog elveţian
de la sfârşitul secolului al
18-lea şi prima jumătate a
celui de-al 19-lea, în anul
1909 publică traducerea pri-
melor două părţi din lucrarea
acestuia, Leonard şi Gher-
truda.O carte pentru popor,
care a cunoscut trei ediţii în
timpul vieţii traducătorului.
O consistentă introducere
despre viaţa şi opera autoru-
lui precede opera propri-zi-
să şi va fi publicată într-un
volum separat, un an mai
târziu. 

Anul 1910 îi aduce şi o
catedră universitară, cea de
estetică, etică şi sociologie,
obţinută în urma unui con-
curs, în defavoarea lui Dimi-
trie Drăghicescu, doctor în
sociologie la Paris, care o
suplinea. În timpul cât a ocu-
pat acest post, traduce din
Etica lui Wundt şi publică
un studiu pe marginea aces-
tei lucrări, despre care riva-
lul său scria că a fost retras
deoarece era un simplu con-
glomerat de fraze luate tex-
tual din Wundt. Va ocupa
această catedră până în anul
1920, când trece la catedra
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de pedagogie şi istoria peda-
gogiei. În luna august a ace-
luiaşi aneste numit director
al Seminarului Pedagogic
Universitar din Bucureşti,
adică liceul de aplicaţiepen-
tru studenţii şi absolvenţii de
facultate aspiranţi la carie-
ra didactică – după cum ne
lămureşte Ion Zamfirescu.
Sub îndrumarea sa se vor
forma multe generaţii de ca-
dre didactice pentru a preda
în învăţământul secundar şi
liceal. De aici se va şi pen-
siona, după 18 ani de activi-
tate. În semn de recunoştin-
ţă pentru mentorul său, face
demersuri şi reuşeşte ca în
anul 1926, Seminarul Peda-
gogic să primească numele
lui Titu Maiorescu. 

Ca urmare a recunoaşte-
rii meritelor sale ca lingvist
şi istoric literar, dar mai ales
datorită contribuţiei sale la
Dicţionarul academic al
limbii române, în iunie 1919
este ales membru corespon-
dent al Academiei Române
la secţia literară. 

La a zecea aniversare a
morţii lui Cerna, în 1923,
publică, în Convorbirile din
martie 1923, un nou studiu
elogios despre poezia aces-
tuia, care are nu numai ar-
monie, simţire, visare origi-
nală ci, pe aripile acestora,
ea poartă, ca şi a lui Grigo-
re Alexandrescu şi a lui Emi-
nescu, cugetarea personală
asupra problemelor omeni-
rii, deschizând o poartă în

lumea ideilor. Opera lui
Cerna a influenţat atmosfera
literară a vremii lăsând ur-
maşi precum un talent aşa
viguros ca Vasile Voiculescu
despre a cărui poezie susţine
că simţi bine după ton, după
făcătură, cu toată concepţia
lui proprie şi cu toată limba
lui incrustată cu rarităţi lua-
te din adâncimile limbii po-
pulare, că vine după Cerna.
Este opinia lui Pogoneanu la
care nu subscriem.  

În anul 1927, anul jubi-
liar al Convorbirilor, în nu-
mărul 51 al revistei, numă-
rul aniversar, publică un stu-
diu în care subliniază rolul
acestei publicaţii în dezvol-
tarea culturii noastre naţio-
nale şi îndeosebi, în dezvol-
tarea limbii române literare
şi a literaturii române, de a
servi ca punct de întâlnire şi
înfrăţire pentru autorii naţio-
nali – cum declarase Iacob
Negruzzi. Căci întemeietorii
Convorbirilor au fost inteli-
genţe de o rară calitate, hră-
nite de o superioară cultură,
la înălţimea a tot ce putea
avea Apusul mai distins. Nu
uită nici acum să accentueze
norocul, foarte rar, de a
avea în mijlocul lor o perso-
nalitate care nu numai că
concentra în sine la o poten-
ţă superioară toate aceste
calităţi de rasă, dar era şi un
mare organizator şi anima-
tor, un spirit critic şi filosofic
cu largi orizonturi de cultu-
ră, cu un echilibru în cuge-

tare şi în faptă, un prestigiu
şi un farmec cum rar se 
întâlneşte: Titu Maiorescu.
Pen tru a păstra neîntinată
memoria mentorului său, în
anul 1931, când ziarul Dimi-
neaţa publica extrase din
memoriile arhiducelui Josef,
preluate din publicaţia aus-
triacă Neue Freie Presse, ca-
re relatau că, în anul 1917,
după prăbuşirea politică şi
militară a Rusiei, Maiorescu
ar fi purtat tratative pentru
unirea Transilvaniei cu Ro-
mânia şi proclamarea Arhi-
ducelui ca rege, Rădulescu-
Pogoneanu demontează cu
argumente şi documente a -
ceste calomnii. Pentru a -
ceasta apelează la însemnă-
rile lui Alexandru Marghilo-
man din care reiese că Ma-
iorescu socotea şi în timpul
ocupaţiei păstrarea dinastiei
ca necesară pentru desvol-
tarea vieţii noastre naţiona-
le şi o spunea aceasta, cu o
lună înaintea morţii sale, şi
unui ministru german cu ca-
re se întâlnise în casa lui
Marghiloman, Mirbach, ca-
re declară că e impresionat
de argumentarea lui Maio-
rescu. Şi după douăzeci de
ani de la trecerea în eternita-
te a magistrului, ucenicul îi
poartă aceeaşi admiraţie şi
recunoştinţă, căci Maiorescu
a fost un mag al catedrei, un
îndrumător al gândirii şi
scrisului, un Mecena al ce-
naclului literar. Ca discipol
apropiat al lui Titu Maiores-
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cu, a îngrijit multe ediţii din
operele acestuia, între care
cele trei volume de Critice,
apărute în anul 1908 şi ree-
ditate între anii 1927-1930.
Postum, a editat, în anul
1925, Istoria contimporană
a României: 1866-1900, vo-
lum ce reuneşte prefeţele la
Discursurile parlamentare
maioresciene. 

În testamentul redactat
la 23 ianuarie 1916, Titu
Maiorescu nominalizează şi
familia Rădulescu-Pogonea-
nu printre legatari, alături de
fiica sa, Livia Maiorescu-
Dymsza, familia Racottă, la
care a locuit în ultimii ani de
viaţă, Iacob Negruzzi, Si-
mion Mehedinţi, care să se
ocupe de manuscriptele ce
se vor mai găsi la mine, du-
pă multele ce le-am ars...
Poate unele din manuscrip-
te(jurnale, scrisori literare şi
politice) ar fi hărăzit Acade-
miei Române. După înceta-
rea din viaţă a lui Maiores-
cu, manuscrisele au fost păs-
trate la Fundaţia universita-
ră Carol I, până la sosirea în
ţară, în martie 1922, a fiicei
sale, căreia i-au fost predate.
Iar Doamna Livia Dymsza a
binevoit să-l desemneze pe
I.A. Rădulescu-Pogoneanu
de a publica jurnalele răma-
se de la părintele său. Aces-
te însemnări sunt cuprinse în
44 de caiete de mărimi şi
formate diferite. Cel dintâi
începe în noiembrie 1855,
iar ultimul, început la 23

aprilie(s.v.) 1917, se opreşte
în 2(15) iunie 1917. Editarea
acestor jurnale începe în
anul 1937, cu titlul Însem-
nări zilnice, dat de editor.
Cele patruzeci şi patru de ca-
iete au îmbrăcat forma a trei
volume a căror publicare s-a
încheiat în anul 1943, după
ce o parte din conţinutul lor
şi comentariile editorului
pentru fiecare volum au apă-
rut şi în Convorbiri literare.
În cadrul unor reuniuni la
ceaşca duminicală de ceai,
profesorul a început să ne
citească din caietele de în-
semnări zilnice ale lui Titu
Maiorescu, unora dintre stu-
denţii apropiaţi - îşi aminteş-
te cunoscutul om de cultură,
Ion Zamfirescu. Apariţia În-
semnărilor zilnice fu primi-
tă laudativ, nu doar pentru
informaţiile pe care le ofe-
reau, ci şi pentru eforturile
lui Pogoneanu de a traduce
pasajele scrise în limba ger-
mană, dar şi pentru substan-
ţialele introduceri, publicate
şi în revista junimistă. Aici
editorul face un interesant
portret psihologic al autoru-
lui, scoţând în evidenţă uni-
citatea, dar şi caracterul său
exponenţial: o întrupare ra-
ră a posibilităţilor de reali-
zare ale rasei noastre ca mo-
del de educator al lui însuşi,
al tinerimei şi al ţării întregi.
Referindu-se la acest eveni-
ment editorial, Ion Zamfi-
rescu notează: Datorită aces-
tor caiete, în optica noastră

de până atunci asupra per-
sonalităţii lui Titu Maiorescu
s-au putut produce revelaţii
şi confirmări interesante. (...)

Deşi a mai colaborat şi
la alte publicaţii: Arhiva ro-
mânească, Flamura, Nă-
zuinţa, Noua revistă româ-
nă, Revista de pedagogie,
România jună şi altele, I.A.
Rădulescu-Pogoneanu nu
şi-a adunat acele contribu-
ţii în volume, aşa cum se
obişnuia şi atunci, dar mai
ales astăzi. De aceea volu-
mele publicate sunt puţine
ca număr şi de dimensiuni
modeste, fapt care l-a de-
terminat pe prolificul Lovi-
nescu să-i caricaturizeze
activitatea intelectuală. Dar
cine va avea răgazul şi răb-
darea să cerceteze presa
culturală de acum mai bine
de un secol, va descoperi în
I.A. Rădulescu-Pogoneanu
un fin cercetător şi cunos-
cător al fenomenului cultu-
ral românesc ce trebuie re-
considerat. Fie şi numai
pentru meritul de a fi fost
editorul unei opere revela-
torii a lui Eminescu: tradu-
cerea sa din Kant, şi a lui
Maiorescu: „Însemnări zil-
nice”, jurnalul său intim-
cum nota Marin Bucur în
Istoriografie literară ro-
mânească.

S-a stins din viaţă la 14
martie 1945, la Bucureşti,
dar până acum numele său
a fost trecut într-un quasi
anonimat.
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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.

LiTaniE

Când n-oi mai fi ...
Să-mi dai un semn dintre cei vii,

Că mai trăiesc în mintea ta.
Să nu fiu trist în lumea mea
Şi să rezist, căci pentru noi

Nu eşti doar tu, ci suntem doi.

Ioan eugen Păunescu



Almanah 2015142

Când n-oi mai şti ...
Să te iubesc, ca pe cei vii,

Am să te-aştept să vii şi tu.
Acolo nu există „NU”

Ci doar plăcute şi fecunde ploi
Ce ne-nvelesc pe amândoi.

Când n-oi mai vrea ...
Sau n-oi putea,

Mă iartă şi nu mă huli,
De tine nu mă pot goli

Şi nici nu vreau oricum, nicicând
Să nu fiu doar cu tine-n gând.

Când n-oi mai fi ...
Te-oi bântui

În somnul tău de vise plin,
Te-oi mângâia pe păr, senin,
Căci te iubesc nespus, ca un

Îndragostit, puţin nebun.

rugăciunE

Doamne,
Lasă-mă să-ţi merg pe urme,
Chiar dacă ţărâna paşilor Tăi

S-a spulberat demult.
Pe-acolo pe unde Tu ai trecut

Firul nemuririi sălăşluieşte
Pentru veşnicie.

Iată-mă în Bethleem,
La ieslea săracă,

Aşteptând să vină magii din
Emaus,

Lasă-mă să o privesc pe fata din
Magdala

Şi să beau cu ea vin sfinţit
La nunta din Caana Galileei.

Primeşte-mă, Doamne,
În Cesareea şi Betsaida,

Ca să îmi port visele
Spre Capernaum,

În încercarea deşartă
De a mă limpezi şi purifica.

Lasă-mă să urc Golgota 
Nazaretului
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Până sus,
La picioarele crucii

Unde, umil,
Să-ţi strâng lacrimile

Atât de omeneşti,
În singurele Tale clipe

De omenească restrişte
Şi suferinţă.

uMbra

Dacă vreţi să mă evitaţi
Ocoliţi-mă, fără jenă,

Sau săriţi-mă, fără supărare.
Dar nu călcaţi pe umbra mea
Care nu se lasă frământată în

picioare.
Ea este singura părticică din

mine
Ce merită tot respectul

Şi atenţia voastră,
Fiind singura care-mi este fi-

delă,
Urmărindu-mă, tăcută şi ne-

odihnită
Fără să mă fi părăsit vreoda-

tă.
Este prezentă chiar şi atunci

când
Voi nu o vedeţi

Semn că soarele s-a ascuns
pe undeva.

Dar ea rămâne la fel de sigură
pe ea 
Ca soarta

Pe care nu o poţi abandona
Chiar dacă ai vrea.
Nu vreau şi nu pot 
Să mă lipsesc de ea

Aşa cum nu pot scăpa de
moarte.

Este alături de mine peste tot
Şi, doar într-un târziu,

Mă va părăsi înlocuindu-mă,
Spre a se-mpreuna cu altul

Pe care-l va urma,
La fel de tăcută 

Cum mi-a fost mie.
Umbră credinciosă.
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Din clipa în care l-am cunoscut
pe Mircea Homescu am trăit cu
convingerea că România a pierdut
un mare filosof. Doctorul Mircea
Homescu a fost înainte de toate un
intelectual şi un cugetător rasat în-
drăgostit de sofia, în sensul pur şi
originar al termenului. Oltean prin
naştere, el s-a stabilit printr-o în-
tâmplare la Râmnicu Sărat, oraş
cultural prin excelenţă, unde a
ajuns, vai!, director de spital. Me-
dicina a câştigat un profesionist de
valoare, într-o perioadă când sala-
mul de soia şi adidaşii de porc erau
la mare căutare. 

Chirurgul Mircea Homescu a
avut cămara plină, dar a regretat tot
timpul că nu putea să citească căr-
ţile pe care şi le dorea. Dacă ar fi
trăit într-o altă epocă, probabil ar fi
scris zeci de tomuri sau ar fi predat
lecţii de filosofie la Portic. Era plin
de vervă şi avea multe idei trăzni-
te. Era prieten cu mitropolitul Ol-
teniei, dar nu uita să amintească de
perioada când profesa la Canal.

Mircea Homescu a fost un gân-
ditor profund, a i se vedea opera,
dar provincia nu i-a potenţat aces-
te calităţi native. 

Un mare intelectual 
a trecut în eternitate

Mircea V. Homescu,
in memoriam

Dorin Ivan

mircea Homescu
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Ca oltean, avea simţul umorului,
relata multe bancuri şi fapte anec-
dotice, dar, mai ales, avea un dar,
cel al cunoaşterii şi recunoaşterii va-
lorii. 
Doctorul Homescu a fost cel care l-
a adus pe marele gânditor creştin
Paulin Leca de la mănăstirea Frăsi-
nei la Rogozu, o mănăstire cunos-
cută în Ţara Vrancei, o faptă creşti-
nească pentru care călugărul l-a po-
menit pe pe patul de moarte.

Căci Paulin a murit ca un sfânt
înconjurat de maicile de la Rogozu
şi a fost înmormântat sub copacul
din faţa bisericii, ultima sa dorinţă,
pentru a auzi ciripitul păsărelelor (?!) 

Doctorului Homescu i se cuvin
şi meritele redactării şi chiar ale pu-
blicării ultimei lucrării a părintelui
Paulin. După succesul volumului
memorialistic, De la viaţă la moar-
te, călugărul condamnat la moarte
pentru refuzul de a trage cu arma, a
conceput un opus la fel de valoros
şi plin de substanţă, „Frumosul di-
vin în opera lui Dostoiewki”, lucra-
re singulară în cultura română. 

Doctorul l-a adus pe Paulin la
mănăstirea Rogozu, pasămite pen-
tru a-l îngriji din punct de vedere
medical. Se pare că Mircea Homes-

cu i-a îngrijit şi sufletul, căci l-a aju-
tat să-şi termine lucrarea, tipărită cei
drept, după moartea sa, într-un mo-
ment în care Paulin suferea de o
boală incurabilă.

I-am cunoscut bine pe amândoi
şi nu m-am îndoit nici o clipă că
aceştia sunt fraţi întru credinţa în
cultură şi că păsărele de la mănăs-
tirea Rogozu vor ciripi şi pentru
sufletul răposatului doctor-filosof.

Anexez o scrisoare adresată
subsemnatului.

Mircea V. Homescu s-a născut
pe 23 ianuarie 1931, la Craiova. El
a absolvit Facultatea de Medicină
Generală din Bucureşti, în 1954, şi
Facultatea de Psihologie, în 1957.
A lucrat ca medic în mai multe spi-
tale din ţară, dar şi la Canal. Din
1968 a fost, până la pensionare,
medic primar chirurg la Spitalul
din Râmnicu Sărat, pe care l-a şi
condus o perioadă îndelungată de
timp. El a avut o vastă activitate
publicistică, fiind un eseist reduta-
bil, foarte apreciat în mediulscrii-
toricesc. În anul 1990, devine pre-
şedinte al Ligii Culturale „Slam
Râmnic”. A frecventat cenaclurile
literare râmnicene „Titel Constan-
tinescu” şi „Al. Sihleanu”. 
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A publicat numeroase lucrări ştiinţifice şieseuri literare în diverse publica-
ţii: „Amphytrion”, Almanahul „Renaşterea Buzoiană”, „Renaşterea Cul-
turală”, „Bucovina literară”, „Oglinda literară”, „Altarul Banatului”,
„Muntenia literară”, „Opinia”. Este autorul volumelor de eseuri „Aporii
metamorfozate” (2008) şi „Ironii semiserioase” (2009) . 

Domnule Dorin ivan,

În nr. 113 al vestitorului de râmnic materialul privitor la
moartea Arhimandritului Paulin cuprinde unele aproximaţii ca-
re pot contribui la „eclipsarea“ imaginei memorialistice a ră-
posatului. Studiul estetic-teologic-filozofic Frumosul Divin în
opera lui Dostoievschi (Paulin nu agrea scrierea numelui ma-
relui rus cu K, ci cu chi) nu a apărut la două luni după moar-
tea lui Paulin, ci la circa 2 săptămâni, mai exact, la 16, fe-
bruarie cartea era deja în librăriile din Capitală. la 3 martie 
s-a făcut chiar lansarea cu public a cărţii, la librăria Eminescu
(Bucureşti), cu participarea unor valoroase personalităţi, pre-
cum Pr. Prof. C. galeriu, Acad. C. Bălăceanu-Stolnici, Costion
nicolescu, publicist-teolog şi literat, prin grija lui Mihail Stan-
ca, preşed. Fundaţiei Dosoftei, care a editat cartea. lipsa de
informare a făcut ca din râmnic să nu poată participa la lan-
sare decât preotul ştefan Andrei, care în anii studenţiei s-a bu-
curat de multe sfaturi şi căldură sufletească din partea lui Pau-
lin, pe care-l vizita adesea la rogoz. o altă inexactitate – ca-
re se repetă (şi nu ştiu dece şi de unde) – este aceea că Pau-
lin ar fi fost condamnat de două ori la moarte. A avut un sin-
gur proces, nu două şi o singură condamnare, nu două.
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Se mai află în text o altă inexactitate, referitoare la... etc., „de
la ştefan gheorghiu“. o bună bucată de timp Paulin a avut
impresia că întârzierea apariţiei cărţii s-ar fi datorat imixtiunii
criticului i. ianoşi, deşi atât eu, cât şi Mihail Stanca, i-am ex-
plicat că unele dificultăţi materiale ale editurii Dosoftei au în-
târziat apariţia cărţii, ion ianoşi neavând nici o legătură cu
aceste întârzieri.

De fapt referentul editurii, pentru cartea lui Paulin, a fost
valeriu Cristea, care s-a exprimat deosebit de elogios vis á
vis de carte, de idei şi de competenţa autorului. E drept că
– mult anterior intrării cărţii în editură – prin anii ’75 – ’80 –
Paulin avusese nişte divergenţe „principiale“ cu ianoşi, dar
pe alte teme. Însuşi Paulin renunţase la acuzarea lui ianoşi,
când a avut în mână, prin noiembrie 1997, textul final, co-
rectat, al lucrării care urma să intre în tipografiere. În fine,
ar mai rămâne de discutat aserţiunea privind neiubirea lui
Dostoievschi faţă de „popi“, vis á vis de faptul că şi iisus 
„i-a biciuit“. Cât iubea Dostoievschi pe popi sau nu, e greu
de formulat sentenţios. Chiar dacă îi critica uneori, faptul că
a consacrat sute de pagini pentru Zosima şi alte sute pen-
tru urmaşul lui Alioşa, le dă dreptul popilor să pretindă că to-
tuşi Dostoievschi ... i-a iubit. iisus însă nu i-a biciuit niciodată
şi nicăieri. imaginea cu „biciuirea din templu“ se referă la
zarafii care schimbau bani (exchange-ul de azi) şi vindeau
păsări pentru arderile de jertfă, nu la saduchei – slujitorii
cultici ai iudaismului din acele vremuri.

Cu salutări,
Mircea V. Homescu, Râmnicu Sărat, 8 iunie 1998
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Mihai M. Macovei

eu sunt doar un nasture inana
dacă ai o cămaşă de zi

şi dacă mai ai şi o cămaşă de noapte
mă poţi schimba adică seara să mă coşi

şi dimineaţa să mă descoşi
atunci vei vedea dacă în locul în care am fost

au rămas urme de zâmbete de lacrimi
sau de mici şi profunde săruturi

de puţin „ce” în care să te ascunzi la nevoie

ştii sau nu ştii pasărea verde
a rămas lângă izvorul pe care n-ar fi fost rău

să-l asculţi şi tu
eu sunt doar un nasture inana

mă coşi mă descoşi dar mai sunt şi râu
şi fluviu mai sunt

acum nu ştiu ai să treci cândva
beată de rouă să mă vezi
eu te rog rar dar te rog

să mai treci prin livezile cu mere dulci
chiar dacă o să mă găseşti că nu mai sunt.

Te ROG, făRă cuvINTe
MARI
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câte ceva despre o clipă de gelozie
într-o staţie de mașină între uN şi us

mă rezemam de mine-n tu
şi erai frumoasă în apusul nu
mă rezemam ca un târziu în iar
şi te luntreai şi chiar mă ridicai
pe umeri şi... hai
hai întoarce-te cu mine-n harul lui
de drum hai-hui
ca să mă întorc şi eu din azi în mâine
tu-i mama lui şi-a lui
de lup hulpav bătrân şi rece
care trece fericit la braţ
cu iubita mea de nota zece

MIT

dacă n-ar fi cocoşul
zorii de ziuă n-ar veni

dacă n-ar fi găina
amurgul n-ar bate în poarta nopţii

dacă n-ar fi amorul
poate moartea n-ar fi
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VEDERE DIN SNAGOV
constantin fIeRARu

P
lecasem din satul de câmpie, unde, sub barbaria ultimelor veri
fără ploi, celula de cernoziom se subţiase şi se cristaliza în bob
de nisip, în nări cu patralizantul miros de hoit al mortului în-

trevăzut prin perdeaua satinată ce-l acoperea în cosciug, la înhumarea
căruia ajutasem, pe arşiţa de patruzeci de grade. Cu unghiile crescute în
vârful grilajelor ce delimitau mormintele celor duşi de tineri, mi-am rupt
blugii în genunchi, după moda hipy, pe care-o mai apucaseră şi ei, când
încă mai erau pe pământ. 

Eram din nou în Snagovul care, tot-
deauna, la primul contact a sărit să-mi sfâ-
şie laringele. Criza de astmă începuse, în
timp ce şoferul tirului ne arată scurt cei
douăzeci şi doi de paleţi cu cărămidă cu-
bică şi perforată ce trebuie descărcaţi, îm
maximum două, trei ore, pentru că altfel

nu mai are acces la baza din Pipera. Sun-
tem şase şi ne privim perplecşi. Sunt pa-
truzeci de grade în câmpul buruienos , ex-
pus total, fără cea mai mică pată de um-
bră. Sub ultraviolete, cărămizile au un
portocaliu orbitor, senzaţia că porţi pe
braţe, cu grijă, mobile de vâlvătăi, e ca şi
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cum ţi-ai căra propriul rug cu flăcările
feliate, secţionate metodic în cuburi. As-
tma sau insuficienţa cardio-respiratorie
sau ce-o fi a început. Schimb, din flăcări,
banalităţi cu ceilalţi. În anii ieşirii din
adolescenţă, era de mare notorietate car-
tea unui comunist ceh, intitulată „Re-
portaj cu ştreangul de gât”, titlu care m-
a intrigat mult timp. Un reportaj se poa-
te scrie, cel mult, cu o lesă de gât, în
compresia ştreangului s-ar putea descrie
doar jurnalul pierderii cunoştinţei şi cri-
za de astm este exerciţiul preliminar. Din
interiorul unei rachete cu oxigenul în
curs de rarefiere mi se acordă favoarea
de a-mi cere iertare mamei, pentru vas-
ta ingratitudine pe care i-o arătasem , cât
a trăit şi chiar după moarte, chiar când
era întinsă pe masă, dar în atmosfera de-
presurizată nu puteam să articulez decât
începutul rugăciunii: „Of, mamă!”, du-
pă care orbecăiam în subteranele acestei
strangulări deficitare. Cuburile de jar pe
care le car în braţe se absorb în sânge,
sunt mestecate de rinichi şi rugul cu ja-
rul lui maroniu ca romul începe să se eli-
mine prin urină, dacă se va elimina com-
plet, şi sfârşitul nu a început într-o joacă
şi fără o cană de apă în preajmă.

Şoferul ne aruncă o sticlă cu apă mi-
nerală din care bem cu voluptarea recri-
minatorie a violului în grup. În zarea tre-
murătoare, sub apa morţilor se putea
ghici cuptorul de foc în cere fuseseră
aruncaţi cei trei evrei rebeli. Seiful drep-
tunghiular de cupru încălzit până la

nuanţa verde roşiatică, culoare la care
arama devine incandescentă, i se dilată
porii, şi rebelii, ce nu s-au supus idola-
trizării în exilul babilonic, în ritmul
oboaielor, harfeloe şi lăutelor, au cea
mai bună audiţie din lume, e un concert
filtrat printr-o cutie de rezonanţă din jar,
pe care ei şi numai ei, dintre muritori, şi
îngerul lor de gheaţă l-au auzit. Sudori-
le de nestăvilit mă fac de nerecunoscut,
sarea îmi căptuşeşte ploapele şi, dacă aş
muri acum, doar globii oculari nu ar in-
tra în putrefacţie. Transpiraţia are pulsa-
ţia ei proprie, nu e o simplă secreţie ne-
uro-vegetativă, îmi spală faţa până la
anonimizare, are saltul şi abundenţa ten-
tativei de abolire a întregii fiinţe. Valuri-
le acestea au ceva alarmant şi crucial,
luat din cele două sau trei secrete de nes-
pus, penibilităţi descalificante, laşităţi
drapate în inhibiţii şi laşităţi, ce amenin-
ţă să mi se strângă şi ele pe faţă din un-
ghiurile cele mai tainice ale conştiinţei
lichefiate în plină lumină, printre chico-
telile şi manelele din jur: fuga de cada-
vrul mamei, ridicola grevă a foamei, ce
nu mi-a redat nici măcar mila, ca să nu
mai vorbesc de dragostea, aceleia prin
oul din glezna cărei trecea centrul de
greutate al galaxiei, furtul plasei cu pâi-
ne şi lapte bătut, pe care un bătrân ce se
scăpa pe el o aducea, într-o baracă din
Băneasa, pentru câinii de pripas, senza-
ţia că devastam pepenii galbeni şi po-
rumbul copt în lapte  de pe altarul neluat
în seamă de Domnul şi abandonat în plin
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câmp de Abel, deşi ştiam că acesta şi-a
ucis fratele tocmai pe locul unde fusese-
ră jertfiţi mieii, cu mireasma bine plăcu-
tă Celui de Sus, sau somnul, după cinci-
sprezece ore de luptă cu betoanele, sub
arşiţă, când sângele ţâşneşte în arteziene
de ţânţari şi, dimineaţa, descopăr că
meşterul zidar a fugit cu banii şi ne-a
abandonat în fostul cămin socialist de
nefamilişti, cabina toaletei în care intru,
atât de mânjită de rahat, încât pare că
masa de excremente dislocată de impac-
tul corpului meu aruncat de viu în latri-
na plină mă înconjoară, pentru o fracţiu-
ne de secundă, ca un dulap şi, imediat,
se va revărsa sufocându-mă.

Deja extenuaţi, descărcăm ultimul
palet. Imediat Ion Sprinceană, cel care
plătise maşina cu care veniosem la Sna-
gov, ne cere să pregătim uneltele pentru
balastru. Scund, cu sprincenele negre şi
îmbinate, brunet şi cu bustul trapezoidal,
Ion avea faima unui Hopa-Mitică de mi-
nă, iar, în momentele de sinceritate mi-
mată, recunoştea că o scăpare de gaze,
la Petroşani, îl afectase mental. După
disponibilizare, despre Miron Cosma, cu
care fusese în prima mineriadă, avea o
viziune eroizantă, iar mineriada înseşi
fusese o acţiune idilică şi igienică. Şi re-
marcile acestea, cam sacadate, ar fi tre-
buit să mă pună pe gânduri. 

Înrudirea lui cu fosta mea soţie se re-
vărsa şi peste mine, eram naşul, căruia
el îi asigura o notorietate ţipătoare, na-
şul, cel cu palmele prelungite de braţele

roabei cu care căra mortar şi scria poezii. 
De la primul mortar făcut la lopată,

Ion a comandat pe un ton metalic un
ritm sufocant şi a devenit de nerecunos-
cut. Negru la faţă, de-acum, cu mişcări
rupte şi btruscate, şapca de sport cu coz-
roc lung îi dădea aerul unui sergent din
juntele Americii de Sud, finul diabolic
avea o necruţare în comenzi pe care le
executai mai mult din neîncredere. Sim-
ţeam că se apropie stopul cardio-respi-
rator şi, cu acceptul tacit al celorlalţi,
mai ieşeam din hora materialului şi mă
aşezam pe maginea unui peridoc, cu go-
lul la centru, pentru transportat bărci, ga-
rat în preajmă. Văzut de sus şi din spate,
îmi trăgeam sufletul pe marginea dricu-
lui de apă.

Negru, logoreic şi diavolesc de dina-
mic, Ion e şi bucătarul formaţiei de sala-
hori, el care şi-a propus să ajungă bucă-
tar pe un vas de croazieră. Îl văd cu un
teanc de farfurii, îşi calculează greşit
mişcarea piciorului drept, înţepat într-un
cui şi căruia nu poate să-i flexeze gam-
ba, şi e gata să se prăbuşească într-o pi-
ruietă descendentă, de parcă chiar s-ar
afla pe puntea unui vapor, gest care în-
cepe să-i fisureze autoritatea.

Ritmul, la marginea imploziei, con-
tinuă. Târându-şi piciorul înţepat în cui
până la os, sergentul sudamerican avea
aerul unui Ahab de mahala, ce urmărea
balena sărăciei ereditare şi, decis să-i
arunce harponul în inimă, se aservise
complet celor doi boşi , aflaţi sub co-
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manda mamei unuia dintre ei, despre ca-
re se şoptea, că tot suntem la Snagov, că
era Chiajna afacerilor imobiliare. Şi,
dintr-o dată, mi-a picat fisa, m-am prins.
Naşul ortodox care eram, cu paloare ca-
daverică pe faţă, aruncat de Ion în prima
linie, era naşul din Camorra melancoliei,
prins, mototolit şi călcat în picioarele
unei unei junte militare, al cărei atroce
sergent era el. 

Comenzile sale răsunau şi se interfe-
rau cu comenzile antrenorilor de canoe
de pe lacul aflat mai la vale de fundaţia
pe care o turnam. Antrenorii foloseau un
ton vijelios, de crimă iminentă şi se
adresau echipajelor în română şi italia-
nă, probabil că la Olimpiada de la Bei-
jing, pentru care se pregăteau, arbitrii ar
fi să fie italieni, aşa că totul căpăta rit-
mul şi sonoritatea marşurilor musolli-
nienilor, în care se amestecau şi comen-
zile lui Ion. 

Se apropia seara. Dăduse Cel de Sus
şi nu mă prăbuşisem. Urma să dormim
într-o baracă fără uşă şi geamuri, pe ca-
re o altă echipă o ridicase în tot acest
timp. Probabil un regizor nevăzut aran-
jase ca, pe malul lacului, unde fetele fă-
ceau antrenament, să fie şi un eşantion
de revoluţie culturală, pentru a le intro-
duce în aerul de la Pekin, unde canotajul
românesc avea şansa să-şi mai atribuie
o victorie. 

A doua zi era Sfântul Ilie Tresvitea-
nul, cel revenit din ceruri ca să-L intâl-
nească pe Hristos, în zilele când Fiul

Omului se ma afla încă pe pământ. În sa-
tul din care plecasem, bătrânele împăr-
ţeau vase cu fructe. Aici, dangătele re-
vărsate în valuri de clopotele bisericii
din Ghermăneşti  stârneau hămăiturile
câinilor lup de pază la vilele luxoase şi
pustii, după plecarea stăpânilor în Dubai
sau pe coasta asiatică a Turciei. Câinii
muşcau din clopote.

De când ne-a văzut, doamna Chiaj-
na ne-a impus să nu ne atingem de cai-
sele şi merele pomilor ce-i înconjurau
vila, chiar dacă erau risipite pe jos. „O
să-l aduc pe Nero de la Bucureşti, a în-
ceput să i se ridice urechile, lupul căru-
ia nu i se ridică urechile este oribil.” Re-
laţiile doamnei cu Sf. Ilie sunt aproape
amiabile, căci concede să aşteptăm sfâr-
şitul slujbei religioase dedicate sfântului
şi carului său de foc, înainte de a-i repa-
ra ceva în fundul curţii. Nemasculiniza-
tă de vârstă, cu cochetării neaşteptate, se
farda la aproape şaptezeci de ani şi pur-
ta cercei cotidian, la capătul unui lănţui-
şor de adolescentă i se balansa pe piept,
ca pentru salt, o leoaică de aur, conge-
stionată de trufie îşi fundamenta con-
cepţia socială pe mirosul de castă; prin
ochelarii înguşti, dreptunghiulari îi ghi-
ceam ochii mari, migdalaţi, negri, cu ca-
re făcuse ravagii nu numai în tinereţe. 

Într-o dimineaţă de iulie, o văd ur-
când în maşina unuia dintre fii –cel care,
cu o zi înainte, fusese felicitat, la ziua
aniversară, de douăzeci de maşini ben-
goase – o altă Camorra -, într-o rochie
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stil togă. La întoarecere, după ce cani-
cula începuse deja să-şi ridice capul, şer-
peşte, toga dispăruse. Acum era într-o
vestimentaţie de voaluri colorate, dar cu
trăsăturile chipului adâncite de căldură,
ce o apropiau de vârsta naturală. Aflând
că fusesem morar, mă chestionează: „De
ce nu mai e bună pâinea, morare?!”
Adopt imediat răspunsul milenar: „Ţă-
ranii sunt de vină, doamnă. Nu le mai
place cu tărâţe. Preferă pasta aceea de
oase din comerţ.” „Nişte idioţi. O să-mi
cumpăr făină să-mi fac pâinea mea.”
Pâinea doamnei Chiajna, îmi spun în
gând. „Aţi fost la Paris, doamnă, cum e
pâinea la Paris?” „Proastă.” Suna în no-
ta personajului istoric. 

Renunţ la cartea pe care i-o cerusem
pentru cele câteva ceasuri de duminini-
că, în care ne lingeam rănile, când des-
copăr că pauzele, „r”-ul marcat şi patina
tabacică din timbrul ei vocal sunt ale
Monicăi Lovinescu. Disonanţa dintre to-
nalitatea vocii marei disidente aplicată,
în cazul de faţă, pe un caracter dispus
oricăror tranzacţii şi adaptări era deru-
tantă. Coborând cele şapte trepte ale in-
trării principale, desface un fel de şter-
gar ţărănesc din care se iveşte o prăjitu-
ră cam arsă, reminiscenţa festinului de
ieri, cum îmi vine să cred, gata să ne-o
ofere în extensie maximă a generozităţii
sale şi, cu o familiaritate care te pune în
gardă, îmi spune: „Uite piatra.” Era o
piatră de polizor de ascuţit coasa, solici-
tată de unul dintre noi, care nu avea

acordul să intre în curte, dar care trebu-
ia să taie iarba din apropierea pontonului
ce despărţea vila de lac.  În spatele ei era
vila cu coloane şi fronton neogrec, erau
muliardele, maşini de lux, nu ştiu câte
şalupe, la Constanţa, erau amicii doctori
de la Chicago, ce tocmai fuseseră în vi-
zită, erau vilele construite şi cele aflate
în stare de proiect şi ea, cu gestul ţărăn-
cii grijulii, într-o dimineaţă de vară, îmi
întindea piatra de coasă. Domnul Jan,
soţul. Fost locotenent major de securita-
te, după spusele unui vecin, cu care avea
un vechi diferend, a tăiat detenta spre li-
bertate multor tineri sportivi, în timpul
lui Ceaşcă, avansat sau retrogradat şef al
loteriei române, în anii aceia. Atacat şi
muşcat de ligamentele piciorului drept,
până la infirmitate, de unul dintre câinii
lup ai bosului felicitat. Domnul Jan zbă-
tându-se în praful umezit de sângele iz-
bucnit în şuvoi din pulpa mursecată.
Bogdan, fiul, iese din casă armând în
goană pistolul, ocheşte în frunte şi do-
boară fiara. Numerele câştigătoare ale
carierei domnului Jan ieşind din pulpa
sfâşiată şi risipindu-se în zbor de libelu-
le pe deasupra lacului Snagov.
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Bis

A trebuit să vină ploaia şi să adorm pe
fondul ei

Ca pe parcursu-a două ore să te perinzi
prin ochii mei.

A trebuit să vină ploaia ca-n somn de
plumb să mă cobor

Ca tu să-ntruchipezi duioasă reflexul 
ultimului dor.

A trebuit să vină ploaia să mă cufund în
somnul greu

În care tu ca o silfidă să urci dansând
pe curcubeu.

A trebuit să vină ploaia să fiu din nou
cu tine-n vis

Încât trezit să-i strig şi ploii şi somnului
un straşnic: bis!

Crin

Azi m-am trezit târziu. Mă-ncearcă un
pui de febră clandestin:

Vecinul beat îşi bate nucul. Vecinul
treaz îmi cere vin!

Nu-i strop de apă pe conductă. Ridic
capacul la cămin:

Tu eşti o lacrimă de cedru. Eu sunt o
stepă de pelin!

Greblez aleea către poartă. Calea poş-
taşului i-o ţin:

Îmi vei trimite-o nouă carte. De tine su-
fletul mi-e plin!

O carte este şi-o fiestă şi-o gară nouă
în destin:

O să descinzi aurorală. O să-ţi întind
regalul crin!

De-ai şti cât de Sahară mi-i

Livada-i rece, răvăşită şi-i, ca şi mine,
devastată:

Nici mort nu mi-am dorit să-mi fie iubi-
rea fostă vreodată.

IoN roȘIoru
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Ea nu mai are nuci să plângă, nici pier-
sici moi şi nici gutui:

Nu pot să cred că o iubire imensă dintr-
odată nu-i!

Nutream în forul intim teama că-mi ba-
te-n soartă un blestem:

N-o să-i deschid şi n-o să-mi preget pe
tine încă să te chem!

Pe-aleea proaspăt măturată cad frunze
tot mai arămii:

De-ai şti ce iarnă port în suflet, de-ai şti
cât de Sahară mi-i!

26.09.2013

Ghem

Sparg nuci şi-aşez pe masă-afară un ol
cu vinul rubiniu:

Mi-e somn de tine, adorato, mi-e dor
celest şi mi-e târziu!

Privesc neîncetat spre poarta pe care
tot mai sper s-apari

Cu pas felin ca de himeră, cu jar căprui
în ochii mari!

Să-ţi ies în faţă dintr-odată cu toată foa-
mea unui corb,

Să te cuprind febril în braţe, într-un să-
rut să te absorb!

Ştii bine doar că-n labirintul fiinţei care
sunt te chem

Ca veşnic firul ariadnic să-l laşi înfăşu-
rat pe ghem!

Cânt

Râvnind cu-atât nesaţ preaplinul era fi-
resc să dau de gol,

Să nu mai nimeresc ieşirea din labirin-
tul cheii sol!

Am vrut să zbor fără de aripi şi-acum
ca şerpii mă strecor

Sub tălpi de case părăsite să mă usuc
de-atâta dor!

Precum un flutur kamikaze spre lampa
ta m-am avântat

Şi-acum îmi ispăşesc blestemul şi pră-
buşirea în păcat!

M-am vrut deopotrivă apă şi foc şi aer
şi pământ

Şi nu-s acum decât tăcerea urmând te-
ribilului cânt!
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Sărut

Ne vom fi bălăcit, iubito, într-una şi
aceeaşi gârlă

Ce-şi va fi etalat în soare verzuii solzi
ca de şopârlă!

Eu  -  un ştrengar mai în amonte, tu  -
o zvârlugă în aval,

Ne vom fi bucurat de lipsa de griji te-
meinic şi total!

Au trecut lustri-n şir ca timpul să răbuf-
nească iar din ceas,

Chit că de mult bătrâna gârlă din mat-
ca-i se va fi retras!

Azi gârla-i doar o amintire şi-n ea de
ne-am fi cunoscut,

Ne-ar fi-nlesnit, mai mult ca sigur, întâ-
iul inocent sărut!

Nu va mai fi deloc Slănic

Trăiesc de două luni intense pe malul
unui râu cu toane:

Îl trec când dintr-o piatră-n alta, când
doar pe puntea cu odgoane!

Din când în când la munte plouă ori se
dă drumul la baraj:

Prefer atunci să fiu departe de prundul
prins sub baleiaj!

Când seceta-i îndelungată, din râu ră-
mâne doar un fir:

Îl sar desculţ, tentat de gândul să-l iau
acasă-ntr-un potir!

Recurs fac la Corespondenţe baudelai-
reene şi îmi zic:

Slănicul, căci de el e vorba, nu va va
mai fi deloc Slănic!

Ger

O lume stranie se iscă sub pleoapa
ochiului închis:

Până la mine-s şerpi şi jnepeni, până la
tine dor şi vis!

La hanul fostelor iluzii nu mă aştepţi şi
nici n-ajung:

Până la tine-i curcubeul, până la mine
drumu-i lung!

Îţi ies fântânile în cale, păduri de cruci
îmi cresc în jur:

Până la mine ceru-i vânăt, până la tine-i
doar azur!

Livada-n floare te răsfaţă, eu uit înfrigu-
rat să sper:

Până la tine-i primăvară, până la mine-i
numai ger!
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1.
nici acum nu înţeleg prea bine

cum au fost primii trei ani din via-
ţa mea. Ceva similar celorlalţi co-
pii, fireşte. Apoi, la trei ani, tot în-
vârtindu-mă prin curte, prin jurul
casei, precum un pui de animal
sălbatic ieşit din vizuină, m-am
trezit în faţa unui gard vechi de
scândură. Dincolo, o vietate, ca şi
mine, îşi strecura privirea printr-o
crăpătură a scândurilor de brad.
ne priveam cu o curiozitate an-
cestrală. Amândoi descopeream
lumea. uimirea reciprocă a durat
doar câteva secunde. Brusc, cel
de dincolo de gard, mi-a înfipt un
vârf de creangă de salcâm în po-
metul stâng, foarte aproape de
ochi. A fost prima agresiune asu-
pra mea, prima provocare. Ţipe-
te, sânge, nedumerire, spaimă.
Prima lecţie dură din viaţă. Agre-
sorul ieşise din vizuină cu cel pu-
ţin un an înaintea mea, timp în
care  deja îşi însuşise arta violen-
ţei umane. Aşa am păşit în lumea
cea de toate zilele. instinctul au-

toapărării deja s-a format în ace-
le malefice fracţiuni de secundă.
Câteva clipe în care am conştien-
tizat că exist. Am simţit durerea.
Prima durere care doare altfel. nu
greşisem cu nimic. Fiara de din-
colo de gard dispăruse rapid când
mama încerca, mânioasă foc, să
mă oblojească. Mai târziu am în-
ţeles că dincolo de gard îşi avea
teritoriul şi vizuina alt clan, unul
foarte numeros şi violent. o ade-
vărată viermuială de suricate co-
lectivizate cu forţa. Cel care mă
lovise era doar unul dintre cei
cinci pui ai clanului bălan. De
atunci aveam să port pe obraz tot
restul vieţii semnul fiarei. 

3.
Bunicul meu Toma are o fami-

lie numeroasă: şase băieţi şi o fa-
tă. Prima lui soţie, ioana, a murit
când avea 32 de ani, lăsându-l cu
patru băieţi: vasile, Dumitru (Miti-
că), ghiţă şi Marin. ultimul e tatăl
meu. După un timp, Toma s-a re-
căsătorit tot cu o ioană, mai tâ-

Marin Ifrim

SEMnul FiArEi
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nără decât el cu vreo două dece-
nii, împreună cu care a conceput
încă 3 copii, doi băieţi şi o fată:
viorel, Stan şi Margareta. Eu am
patru ani şi încă nu ştiu nimic din
toate astea. Îi văd pe toţi perin-
dându-se prin casă şi prin curte şi
nu prea ştiu ce e cu ei pe aici. Mi-
au devenit familiari, dar toţi sunt
şterşi, nu-mi reţin atenţia cum mi-
o reţine Toma, cu figura sa de
sfânt. Dintre toţi copiii, în casa
acestuia locuiesc doar Marin şi
Stan. Fiecare cu familia sa. Marin
cu soţia, Floarea, mama mea adi-
că, şi Stan cu soţia sa neaga. De-
ocamdată, sunt singurul copil din
împărăţie. şi sunt foarte răzgâiat.
Acum sunt singur acasă. Mă joc
pe prispa uriaşă din faţa casei. În
poartă apar nişte oameni cum nu
am mai văzut vreodată. De fapt,
nici nu par a fi oameni. Tot bat
agitaţi în poartă. Sunt trei, îmbră-
caţi în negru, viguroşi, pletoşi,
bărboşi şi cu pălării negre, imense
pe capete. Au nasturi strălucitori
la veste şi cămăşi. Par foarte fio-
roşi. Încep să ţip, apoi să urlu. nu
e nimeni nici măcar prin vecini.
Sunt disperat. După ce monştrii
dispar din faţa porţii, spre seară,
ai mei mă găsesc tremurând. Am
rămas blocat în spaimă. ioana,
bunica, cheamă pe cineva să-mi
descânte, să-mi dea de deochi,
să-mi pună cositor sau cam aşa

ceva. Acesta e primul meu semn
de spaimă adevărată. un semn in-
vizibil, care, din când în când, pre-
cum un câine credincios, mă va
urmări tot restul vieţii.

7.
Se pare că ai mei au început să

aibă încredere în mine. Mai e pu-
ţin timp şi o să fiu dat la şcoală.
Până atunci, Toma mă trimite de-
vale cu oile la păscut. Casa noas-
tră, ca toate casele din jur, e si-
tuată pe un deal. Jos, după tere-
nul din spatele acesteia, se întin-
de la nesfârşit câmpia. Aici am vă-
zut pentru prima dată orizontul,
capătul lumii. Am de păzit vreo
patru oi şi doi miei. A plouat şi te-
renul de la poalele dealului a de-
venit un veritabil lac, în formă de
cerc, cu diametrul de 1,5 kilo-
metri. o oglindă imensă de apă cu
o adâncime insignifiantă, de vreo
20 de centimetri. Chiar şi când te-
renul e uscat, sătenii îi spun locu-
lui tot lac. Când nu plouă, pă-
mântul e plin de plante medicina-
le, muşeţel, mai ales. În partea
stângă a lacului există o gârlă. În
scurt timp, am pierdut oile. Parcă
s-au ascuns undeva în lac, acesta
fiind, pentru mine, ditamai ocea-
nul. urc dealul plângând. Toma
parcă rânjeşte, cumva. Sunt dis-
perat. Aceste oi sunt prima mea
pierdere concretă şi mă doare ce-
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va nedefinit. Mai târziu mi-am dat
seama că ceea ce mă durea era
chiar sufletul meu. Începuse să-i
crească lăstarii. Fireşte, oile, ca
toate oile, trecuseră lacul după
iarbă mai bună şi mai grasă, în vii-
le vecinilor noştri. Cu toate că
seara au fost aduse în şopronul
lor, pentru mine ele erau pierdute
definitiv. 

11.
la răspântia dintre ciclul primar

şi cel gimnazial am fost selectat
pentru drumul cel rău. În a iv-a,
existau două clase, A şi B. oame-
nii de vază din sat îşi dăduseră co-
pii la clasa A, la domnul Macovei,
unde nimerisem şi eu. Colegii mei
- valentina, Emilian, Săndica Za-
hiu, Dumitrescu şi alţi câţiva - în-
văţau ireproşabil, erau copii de fa-
milii bune, mai târziu confirmân-
du-şi valoarea, ajungând doctori,
profesori, ingineri etc. Până şi eu
eram considerat un elev bun, dar

leneş. Împreună cu alţi şapte, am
fost trecut la clasa a v-a B, iar de
acolo au fost transferaţi la clasa a
v-a A, tot şapte. Ca să se echili-
breze situaţia, căci cei de la B nu
prea învăţau. Astfel, în loc să urc,
să învăţ, mă pomenesc înconjurat
numai de mici haimanale ale sa-
tului. Copii foarte răi, puşi mereu
pe harţă, complet dezinteresaţi de
învăţătură. Încă din clasa i cine-
va făcuse o selecţie diabolică.
Aşadar, iată-mă printre puşlama-
lele şcolii. Mă integrez repede, în-
că din primul an, prin violenţă,
ajungând liderul rău al clasei.
Profesoara de franceză, doamna
Porumb, mă roagă să fac linişte în
timpul orei. nu bâzâie nici musca.
lovesc mulţi copii, în anii următori
impunându-mi agresivitatea în
toată şcoala. Am impresia că aşa
mă vor plăcea fetele. Seara, bietul
tata are ore de audienţă. vin pă-
rinţii copiilor cu fel de fel de re-
clamaţii. Când n-am încotro, când
sunt înghesuit, mă bat şi cu cei
maturi. Încasez câteva bătăi cu
sughiţuri. Doar când vine ora de
limba română mă port cum trebu-
ie. Ascult tot ce spune doamna
profesoară Maria Dinu. ne citeşte
din nişte cărţi fascinante, apoi ne
pune şi pe noi să citim. În scurt
timp, citesc ireproşabil, cu intona-
ţii de actor. Mi-am descoperit pa-
siunea vieţii, colacul de salvare.
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19.
Mai e un pic şi termin şcoala

gimnazială. E sfârşit de săptămâ-
nă. Mama aşează masa. Tata se
foieşte, are un comportament ne-
firesc. De regulă, până să mănânc
îmi ţine un discurs, mereu acelaşi,
din care reiese clar că sunt ultimul
copil dintre toţi copiii lungii noas-
tre uliţe. Fiecare are câte o calita-
te: unul învaţă bine, altul e cu-
minte, altul foarte harnic ş.a.m.d.
nu am încotro, ascult fără să mai
aud ce spune. Dintr-o dată, scoa-
te din buzunar un petic de hârtie
decupat din ziarul „Scânteia”. În-
tâi îmi citeşte el, apoi îmi dă şi mie
să citesc cu glas tare. Mama e nu-
mai ochi şi urechi, oricum nu are
nici un cuvânt de spus în această
privinţă. un anunţ din care reiese
că începând cu noul an de învăţă-
mânt, un mare combinat de fire şi
fibre artificiale, situat în judeţul
vecin, Brăila, organizează concurs
de admitere pentru meserii pre-
cum: lăcătuşi, electricieni, opera-
tori, sudori etc. Ca să fie mai con-
vingător, tata îmi explică faptul că
nimic nu e mai sigur pe lume de-
cât o meserie, că „meseria e bră-
ţară de aur”. Îmi făcusem şi eu un
plan, chiar dacă nu străluceam la
învăţătură. M-aş fi dus la un liceu,
într-un orăşel situat la o distanţă
de vreo 14 kilometri. Am încercat
să-i explic, cu ochii la mama, im-

plorând-o din priviri să mă susţi-
nă. nu a intervenit pentru că, cu
toate că nu era un om rău, de da-
ta asta tata nu ar fi cedat sub ni-
cio formă. Mi-a dat doar posibili-
tatea să aleg una dintre meseriile
enumerate mai sus. Am ales-o pe
cea de lăcătuş mecanic, pentru că
suna mai frumos şi pentru că, cu
ani în urmă, prin sat venea câte
un nene care striga pe uliţele sa-
tului: „Meşteri lăcătuşi, de broaş-
te de uşi”. De această dată, va-
canţa mare a fost mai mică decât
cele de până acum. În scurt timp,
a venit vremea examenelor…
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Pe pânză

Din minunate lumi nemărginite,
Culorile se-adună-n joc nebun
De sânziene-n pânzele uimite,
Cu aripi prinse în negru’ de fum.

Verdele crud pătat de alb de pânză
Rătăcitor şi tainic stă-n ramă,
Primind doar roşul sângelui din frunză
Ce arde în pensule o dramă.

Doar galbenul din spice mai aduce
Urme de viaţă pe fundalul nins
De picurii trasaţi în ploaie dulce
Ai macilor desprinşi ca dintr-un vis.
Artistul viaţa şi-o pune-n şevalet,
Murdărind privirea de culoarea
Operei sale tandre ca un zâmbet
De prunc zglobiu ce vrea să prindă zarea.

Şi-aduci eternitatea şi-o cuprinde,
Plătind tribut sudorii de pe frunte
Şi pânzei colorate ce nu minte
Că îi va scrie pagini în cărţi multe.

Oare cât?

Oare câte cuvinte se mai pot inventa
Ca noi, cei ce-alergăm rătăciţi într-o viaţă
Să ne spunem povestea rezemaţi de o stea
Ce nu îşi prinde visul în fire de aţă?

Oare câte urechi să avem spre-a putea
S-auzim plânsul mut ce musteşte de drame
Al copiilor care, dorind nu ar visa
Să primească atingeri de străine mame?

Şi oare cât vom putea să privim numai sus,
Agăţaţi de furtuni şi de spice din soare,

alINa MaNu
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Ca, apoi, să vedem cerul mandru în apus
Şi să nu ne lăsăm amăgiţi de o zare?

Iar în secera morţii câţi vor mai cădea,
Doborâţi de-ntuneric şi negră-ntristare,
Ca noi, toţi să reîncepem păşind a visa
Şi-a rescrie speranţa pierdută-n uitare?

Câtor ani vom mai fi nevoiţi să aducem
Osanale ascunse în dansuri supuse,
Ca permis să ne fie şi să putem duce
Libertatea pe aripi de vise răpuse?

Şi când timpul rătăcit va găsi printre noi
Doar secunde şi clipe desculţe de viaţă,
Lăsând numai nimicul pe ai săi umeri goi
Să-l desmierde cu uitarea de dimineaţă?

Răspuns gol vom găsi căutând în ce este,
Şi în toate ce-au fost şi continuă a fi,
Căci nicicând nu a fost, nu va fi şi nu este
Un răspuns să explice tăcerea din „a fi”.

Ce simte umbra?

V-aţi întrebat vreodată ce poate simţi umbra,
Când ţintuindu-şi viaţa de un rece stăpân
Nu îşi alege punctul, linia şi nici curba
În drumul său, croindu-şi raze care nu spun?

Damnată-n gri şi negru, deşi e din lumină
Ea nu cunoaşte pete de roşu şi de verde
Şi-n nopţi întemniţate în liniştea divină
Ea nu se mai trezeşte crezând că nu mai crede.

Şi libertatea unde-i de-a fi oriunde cugeţi
Prin iarba ce-i scăldată în roua de pe tălpi?

Zâmbind la nuditatea din raze voi vă scurgeţi
Prin iarbă, când ea-i prinsă în pământene tălpi.

Şi nu e trist că umbra e tristă, pesimistă,
Lipsindu-i mângâierea din măruntele simţuri,
Ci-i trist că-s multe umbre ce-şi poartă umbra
tristă
În trupul ce se pierde în a culorii lipsuri.

Durere

Tăcerea-mi apasă pe suflet si minţi,
De dor simt cum urlă un foc între munţi,
Mi-e teamă de vise, de gânduri, de ploi,
Te vreau lângă mine, te vreau înapoi!

Aud vocea-ţi caldă cum strigă pierdut
În murmur de seară cand totul e mut,
Şi simt iar suflerea în inima mea
Ce plânge, oftează, te vrea lângă ea.

Nu pot să mai caut, nu vreau să aştept
Să treacă iar timpul ce pare nedrept!
Nu vreau să mai vină iar alte tristeţi
Şi dorul de tine să zdruncine vieţi!

Vreau doar să te-apropii, să vii, să te am
Şi stropii din ploaia cea tristă din geam
Să-şi şteargă privirea din inima mea,
Să-mi dea fericirea cu tot ce-i în ea...

Lumea

Nu vreau să supăr fericirea mea cu vorbe,
Şi mut în faţa cărţii cuvintele să zboare
Îndurerate, parcă de minţi golite care,
Nu le-au lăsat să pună povestea lor în slove.
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Nu pot răpi din zgomot un sunet să aline
O inimă ciobită de dor şi gânduri multe,
Şi să accept în goana ce-o port idei mărunte,
Ce nu-mi ştirbesc auzul când simt acorduri line.

Nu îndraznesc iar paşii să-mi las să piardă calea,
Rătăcitori pe drumuri, uitând ce este simplul,
În fuga lor nebună, sperând să prindă timpul
Care nu mai există şi ne minte aiurea.

Nu simt să fac risipă de glasuri ce rănesc
Şi sapă-adânc în suflet,  străin de-a sa iubire,
Când fluturii pe buze pot fi o dăruire,
Şi-mbrăţişarea poate, un dar dumnezeiesc.

Iar de-mi întreb privirea de ce doar vrea să ude
Ai mei obraji cu-amare şi cu sărate gânduri,
Va spune că de vină e lumea ce nu râde
Şi a uitat să simtă, să vadă printre rânduri.

Văd o sămânță sclipitoare, un
bob de argint. Aceasta zace liniștită
în negura pământului, înconjurată
de neant.

Văd cum se ivește un firicel ver-
de-gălbui. Acesta crește singur, se
arată o frunzuliță, mai multe frun -
zulițe, un pui de cais.

El străpunge întunecimea lă -
cașului în care s-a născut. Pentru pri-
ma dată simte cum o adiere de vânt
îl trântește la pământ. Observă că în
jurul lui se află niște arbori cât o clă-
dire. Și-a întâlnit familia lui mare și
iubitoare.

O frunză cade pe tulpina lui, apoi
flori albe ca neaua. Este un semn că
micul cais trebuie să se ridice, în ciu-
da adierii răuvoitoare de vânt. Se ri-
dică anevoios și observă în jurul lui
zidurile unei cetăți. Cetatea viselor
copilărești, cetatea veseliei, plină de
flori și miresme îmbietoare. Totul
este minunat! Nu există greșeli, nu
există neplăceri. Miracolul vieții es-
te cunoscut de un cais mic, căruia
abia i-a crescut scoarța.

Dar această bucurie feerică este
întreruptă de dureri apăsătoare. 
Micul cais crește și observă că este

Mihail Tănăsescu
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din ce în ce mai greu. Căldura
tinereții devine mai insuportabilă.
Începe să-și dea seama că există pe-
ricole în jurul lui. Familia se destra-
mă, arborii care au avut grijă de el,
de când era doar un pui, sunt luați
de destin. Absorbiți de propria soar-
tă, își indeplinesc menirea cruntă: să
fie aduși la forma de bun personal,
ca să-și slujească stăpânii umani.

Micul cais, acum marele, simte
ce nu a mai simțit până acum, vreo-
dată: durerile sufletești. Însă nu se
lasă ușor, nu ține cont de aceste du-
reri și continuă să crească.

Ajuns la maturitate, marele cais
este acum plin de roadele vieții.
Dar, deoarece este altruist, le îm-
parte viitorului. Vrea ca toți să se
bucure de dulcele gust al copilăriei.

Dar caisul nu s-a oprit din
învățat. Constată că lumea devine
din ce în ce mai parșivă, că îi culeg
roadele și se bucură de durerea pe
care, sărmanul pom, o suferă.

El simte ce au simțit, cândva, și
predecesorii lui, adică dezamăgirea.
Cu lacrimi argintii, de rouă pe frun-
ze, parcă își dă seama că este foar-
te înaintat. Toți l-au părăsit. Stă sin-
gur în suspine, în răcoarea bă -
trâneții. Își amintește cu nostalgie
viața. Are senzația că timpul este
neiertător și nemilos.

Acum plânge, plânge și iar plan-
ge, dar răcoarea vârstei i-a îngețat
toate lacrimile.

Caisul începe să uite copilăria,
tinerețea, bucuriile pe care le-a
simțit până acum. Răcoarea bă -
trâneții îl usucă de toate puterile.
Acum constată că i-a venit ceasul.
Acceptă acest lucru, însă cu mare
greutate, apoi se lasă înghițit de ge-
rul disperării.

Este amorțit de la rădăcină, pâ-
nă la ultima creangă.

Ultimul lucru pe care îl mai sim-
te este o căldură îmbietoare, urma-
tă de o lumină mai strălucitoare ca
soarele. O atingere pufoasă este
simțită pe ramuri și parcă este pur-
tat pe un nor...
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CHEMArE
ia-mă

în inima ta

să te-nfloresc.

ia-mă

în trupul tău să te rodesc.

Floare din floare

şi rodire din rodire.

Floare

din ninsoare

şi rodire

din nemurire.

ATEMPorAliA
Trăiesc un timp 

care nu este al meu 
un timp furat

de la prima iubire 
de la momentul 
când a renăscut 
fiinţa din nefiinţă

cuvântul din necuvânt

şi gândirea din negândire.

Trăiesc un timp 
care nu-mi aparţine 
un timp recuperat 
de la ultima iubire 
de la momentul 
rătăcirii mele

în acel cerc ciudat

fără intrări şi fără ieşiri 
fără început şi fără sfârşit.

DaN CaMer
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unde am fost? 
unde sunt?

unde voi fi iarăşi

la momentul
întoarcerii din mine

către mine?

ion niColESCu

Poetul
se privea adesea
în oglindă pentru 
că oglinda era 

magică
şi-i arăta sufletul
înaintea trupului.

noi ceilalţi 
trăitori mai mult 
sau mai puţin

în acelaşi timp şi spaţiu 
ne privim

dacă avem curaj
în poemele sale 
care ne arată 

aşa cum suntem 
şi nu aşa

cum am vrea să fim.

Mi-aţi salvat viaţa! 
strigă poetul

de dincolo de mormânt

şi semnează 
suflet de cămilă 
ionnicolescu.

PoEM

Ce înseamnă
să pui un cuvânt 

lângă un alt cuvânt 
până când

aduce a cânt
sau a miros reavăn 

de pământ.

Ce înseamnă 
să pui un vers

lângă un alt vers 
până când aduce 

a mers
sau a foame cumplită 

de univers.

Ce înseamnă
să pui un alt cuvânt 

lângă un alt vers 
până când

aduce a cânt 
sau a mers

şi a miros reavăn 
sau a foame cumplită de 

pământ
şi de univers.
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vrEMEA CÂnD ErAM
CoPii

Pe cărări de mult pierdute 
năpădite de uitări

se strecoară nevăzute 
fantomatice-arătări

Cresc grotesc şi fără noimă 
chipuri răsucite-n vid

eu adun suflări de spaimă 
şi mă scurg pe acelaşi zid

Mă preling pe sub tulpine 
şi mă urc prin bălării

să aştept ce nu mai vine 
vremea când eram copii

PrunCul noSTru
nEnăSCuT

Trece-asfaltul peste iarbă 
gropi comune pentru vii 

printre fumuri să ne soarbă 
cazuri de anomalii

Aburindă de la cioate 
stă pădurea tremurând 
că va fi la fel ca toate

care-au fost şi-au avut rând

Eu mi-ascund alienarea în 
scorburi ce s-au trecut tu 
tot seci mereu ca marea 
pruncul nostru nenăscut

PloAiA Cu Figuri
DE STil

iată cerul se răstoarnă 
ca un crater de granit

marea-n lavă mă întoarnă 
căutător de infinit

Palmierii cresc aiurea 
cu picioarele-n văzduh

în artere-mi simt pădurea 
mângâierilor de duh

vorbele se duc în vânt 
totul este volatil

şi curge dinspre pământ 
ploaia cu figuri de stil.
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Îndelungata documentare
pentru realizarea lucrării mono-
grafice „viaţa şi opera lui vasile
voiculescu” (Editura EuroPress,
2012) ne-a deschis calea spre in-
formaţii nebănuite, concretizate
ulterior în „Dicţionarul dascălilor
pârscoveni: educatoare, învăţă-
tori, profesori, preoţi. 1830-
2010” (Editura Sfera, 2013), cât
şi în restituirile istorice prezenta-
te număr de număr în revista
„Întrezăriri”, dar cercetarea nu s-
a oprit nicio clipă şi iată-ne, as-
tăzi, în măsură să consemnăm
cele mai vechi ecouri referitoare
la începuturile monahale din lo-
calitatea Pârscov (Buzău). Cu te-
mei, valea care se deschide la
confluenţa pârâului Bălăneasa cu
râul Buzău şi urcă până la triun-

ghiul Aluniş-nucu-ruginoasa al
vestigiilor rupestre s-a numit „At-
hosul românesc de la Curbura
Carpaţilor” (profesorul Mihai
Mâncu). 

În 1519 (29 noiembrie), într-
un act semnat de neagoe voe-
vod Basarab la Târgovişte, se în-
tăreau părţi de moşie din mai
multe sate (Pâcle, Târcov, Trestia
ş.a.) în favoarea pârcălabului Te-
tiu. În documente este menţio-
nat, pentru prima dată, un sfânt
lăcaş, Mănăstirea lui Cornilie,
aflată în Târcov, credem noi, în-
tre Piatra cu lilieci şi mlaştina
Broscaru, în perimetrul în care s-
a ridicat, în 1904, şcoala din Tre-
stieni. Mănăstirea fortificată din
valea lui Purcal a fost identifica-
tă de istoricul valeriu nicolescu

ÎNCEPUTURI 
MONAHALE 

LA PÂRSCOV
GheorGhe PosTelNICu Biserica din satul Bădila
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mai sus de prima casă la hotarul
de apus al satului Trestieni, loc
cu sursă puternică de apă, pe o
muchie vizibilă de departe. Mă-
năstirea a fost menţionată pe 6
septembrie1534, într-un hrisov
semnat de domnitorul vlad vinti-
lă Braga, născut la Fureşti – iz-
vorul Dulce (Slănic). o dovadă în
sprijinul acestei afirmaţii o pre-
zintă existenţa în perimetru a to-
ponimului Chilii (Chilie) şi a unei
temelii de piatră (până în 1950),
despre care localnicii care au luat
de aici materiale pentru case îşi
aminteau că a fost mănăstirea
vistierului voico, deposedat de
moşie de pârcălabul nan Bădilă,
nepotul lui Bădilici, în 1610, când
„i-au spart casele şi mănăstirea
de piatră şi au dat foc grajdurilor
de au ars şi l-au scos cu mare ru-
şine”, pierind apoi decapitat pen-
tru trădare. După ce l-a alungat
pe voico, nan Bădilă, întemeie-
torul satului Bădila, a rămas sin-
gurul stăpân al moşiei.

Cel dintâi preot din Pârscov,
al cărui nume este scris într-un
hrisov, este Manea. El avea mo-
şie la Pârscovul româneşti (Pâr-
scovul Ţigului), adică în Pârsco-

vul de Jos. Preotul Manea a fost
duhovnicul de pregătire al preo-
tului lăudat, fiul pârcălabului
nan Bădilă şi al Tudorei, fiica lui
Constantin, marele portar al Ce-
tăţii Domneşti de la Târgovişte.
lăudat a învăţat la şcoala Dom-
nească de pe lângă Mitropolie. S-
a căsătorit cu ioana, una din fii-
cele Sorei (fata voichii, văduva
comisului Maican, din răteşti,
unde s-a ridicat, în 1584, cunos-
cutul schit de maici, existent şi
astăzi) şi a lui Andrei grindeş,
pierit în 1611, într-o luptă cu un-
gurii lui gabriel Bathory. Învăţa-
tul lăudat a fost hirotonit pe 16
iunie 1633 de către episcopul
Efrem Trufăşel. Se afirmă că gra-
mata sa de hirotonie constituie
cel mai vechi document cu acest
conţinut, păstrat la Arhivele Sta-
tului din Buzău. Părintele lăudat
a slujit parohia Pârscov 42 de
ani. rămas văduv, a devenit că-
lugăr schimonah (Atanasie), apoi
monah (lavrentie), la schitul de
călugări ulmet (viişoara), pe ca-
re l-a ridicat în 1674, în satul
runcu (lat. runcus: loc despădu-
rit folosit ca păşune sau ca teren
arabil; zmeuriş, curătură – loc
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curăţat de mărăciniş). Aici ar fi
primit grindeş un loc de vie (vii-
şoară) de la naşii Stan şi voica,
la 6 noiembrie 1581. Socrul lău-
dat a fost ajutat de ginerele lu-
pu, din negoşina (Căneşti), pre-
ot în Stâlpu, căsătorit cu Maria pr.
lăudat. Preocupat de sporirea
moşiilor, părintele lupu, al cărui
nume este săpat pe o grindă din
altarul bisericii din runcu, a
ajuns cu procesele până la diva-
nul lui Constantin Brâncoveanu,
între 1680 şi 1707. El avea la
Pârscov o cramă cu o suprafaţă
de 200 de metri pătraţi (o prăji-
nă), în care depozita vinul obţi-
nut la lipia şi Cârlomăneşti (45
de pogoane). Pe locul cramei a
construit Episcopia cunoscutul
metoh, după ce moşia părintelui
lupu a ajuns în proprietatea sa.
Din cuvântul metoh (mitoc) s-a
format termenul mitocan, adică
om neinstruit, clăcaş. ruinele
metohului din Pârscov, din piatra
şi cărămida căruia s-au ridicat
Spitalul Pârscov şi casa lui iuliu
Pârscoveanu, se văd şi astăzi.
Era administrat de Schitul ulmet,
care primise la înfiinţare, de la
ctitorul său, părintele lăudat, 25

de hectare de teren, micşorat
prin procese de strângătorul lu-
pu. Schitul ulmet a fost închis
după o sută de ani, dar biserica,
ruinată, a fost refăcută din te-
melii, între 1786 şi 1790, de că-
tre alt prelat pârscovean, preotul
gheorghe runceanu.

Părintele lupu şi preoteasa
Maria au crescut pe nepotul
Stan, orfan după moartea tată-
lui, ajuns şi el diacon la schit, dar,
prin procedeul „înfrăţirii” a fost
scos din hotărnicia comasată de
lupu, ca şi surorile lui, Ana, că-
sătorită cu Cristian Sălcean (cu
fiii lăudat şi Muşat), şi Sora, so-
ţia preotului Constantin din Pâr-
scovul de Jos şi soacra diaconu-
lui ion. După pierderea procesul-

Biserica din satul Runcu
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După pierderea procesului la
Divan, chiar pedepsiţi cu o sută
de lovituri la scara palatului voie-
vodal din „mila” lui Brâncoveanu,
nemulţumiţii Sălceni s-au retras
cu toţii la robeşti şi la runcu,
adică la marginea moşiei. Au fost
porecliţi gagii (neţigani) şi au dat
naştere unor urmaşi moşneni
trăitori şi astăzi în aceste sate.
Descendenţii teribilului preot lu-
pu au fost vişa, lăudat, căsăto-
rit cu bucovineanca Maria, rudă
ui la Divan, chiar pedepsiţi cu o
sută de lovituri la scara palatului
voievodal din „mila” lui Brânco-
veanu, nemulţumiţii Sălceni s-au
retras cu toţii la robeşti şi la run-
cu, adică la marginea moşiei. Au
fost porecliţi gagii (neţigani) şi au
dat naştere unor urmaşi moşneni
trăitori şi astăzi în aceste sate.
Descendenţii teribilului preot lu-
pu au fost vişa, lăudat, căsăto-
rit cu bucovineanca Maria, rudă
cu mari dregători moldoveni, şi
Mihalcea, căsătorită cu vătaful
ivan, vechilul marelui spătar Mi-
hai Cantacuzino. 

De schitul ulmet s-a îngrijit
şi ioniţă Căpitan, fiul celui de-al
doilea lăudat, care a obţinut un

hrisov de scutire de dări de la ni-
colae Mavrocordat (13 mai
1729), apoi de la Mihai racoviţă,
doi ani mai târziu. După lungi
procese cu rudele, ioniţă a vân-
dut moşia de la Pârscov, Episco-
piei, faptă contestată de moşne-
nii Sălceni – gagii, dar fără re-
zultat. urmaşii boierului Cândes-
cu, stăpân vremelnic al moşiei
Bădila, au cedat şi ei toate tere-
nurile Episcopiei Buzăului, cu
condiţia istorică de a construi un
schit, în acest fel apărând Mănă-
stioara, cunoscută mai târziu sub
numele de Blestematele, fie ca
urmare a blestemului episcopu-
lui Chesarie, care „făcând in-
specţie şi găsind maici cu copii
mici, a zis: blestemate să fiţi”
(1836), fie din cauza terenului
alunecos şi a subsolului bogat în
gaze, producând fenomene ase-
mănătoare vulcanilor noroioşi.

De curând, pe o hartă orto-
fotoplană, am identificat locul
Mănăstioarei de la Bădila. Cerce-
tarea terenului este împiedicată,
în acest moment, de apa strânsă
din ploi. 
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După cum se ştie, în marea
majoritate a localităţilor de deal
şi de munte din românia s-a cul-
tivat prunul ale cărui fructe,
prunele, au fost folosite la pro-
ducerea de alcool, ţuica, băutura
naţională a românilor. Statul
modern a profitat de această în-
deletnicire şi a pus impozite şi
taxe pentru cultivatorii de pruni,
producătorii şi comercianţii de
ţuică. Aceste impozite au stârnit
chiar revolte ale ţăranilor, aşa
cum a fost „răscoala ţuicarilor”
din anul 1900, destul de violentă
şi cu victime în judeţul Buzău .

După primul război mondial,
cererea de alcool fiind din ce în

ce mai mare, s-a trecut la pro-
ducerea acestuia pe cale in -
dustrială din cereale. Fabricile
de spirt concurau astfel pe
producătorii de alcool natural,
mai ales pe cultivatorii de pruni.
Aceştia, ca şi cultivatorii de viţă
de vie, care şi-au constituit un
sindicat, au reacţionat faţă de
această concurenţă, constituind
asociaţii ale prunarilor în ju -
deţele mari producătoare de
ţuică, printre care Buzău, Argeş,
vâlcea şi altele. Sindicatul viticol
din judeţul Buzău, având ca
preşedinte pe Constantin iarca,
şi el proprietar de livezi de pruni,
a luat atitudine faţă de produ-

Prof. ReLu sTOIcA

PruNarII 
BuzoIeNI

NeMulŢuMIŢI
Colegiul Naţional „M. Eminescu”
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cerea ţuicii din cereale şi cartofi,
pe motiv că aceasta ar dăuna
sănătăţii şi ar concura neloaial
pe cultivatorii de pruni şi de vie.
În judeţul Buzău existau mulţi
cultivatori de pruni. un „Tablou
de toţi cultivatorii mai de seamă
de pruni din judeţul Buzău”, în-
tocmit de Camera de Agri cultură
Buzău probabil prin 1927, dă nu-
mele acestora: 

1. Dr. Angelescu Policiori
2. C. Butculescu Policiori
3. Dăniţă TârcoveanuTârcov
4. C. grigoriu Târcov
5. georgescu Târcov
6. Mitică Carp Târcov
7. varveris Târcov
8. ştirbulescu Trestia
9. i. Dumitrescu Bălăneşti
10. i. gârnescu Bozioru
11.rălescu Bozioru
12.romulus Poenaru Brăieşti
13.Maria Maican goideşti
14.Antonescu 

(moştenitori) Cândeşti
15.gogu iliescu Cândeşti
16. i. Boerescu Cărpiniştea
17. Perieţeanu Beceni
18.vasilescu Măgura
19.C. iarca Măgura
20.gr. Finţescu Măgura
21. Col. Constantinescu Măgura
22.C. ruşaveţeanu ruşavăţ

23. inginer Brătescu Băeşti
24.gogu Stănescu Băeşti
25.gh. Moşoiu niculeşti
26.negroponte niculeşti
27. gavriliu vintilă vodă
28.Anghel Teodorescu vintilă vodă
29.Tone Mănescu vintilă vodă
30.vasile rădulescu Mânzăleşti
31. Pr. ştefan Sburlan Mânzăleşti
32.Pr. i găzdaru Mânzăleşti
33.D-na Candiano Mânzăleşti
34.D-na Teodorescu Mânzăleşti
35.Enache georescu lapoşu
36. iorgu Emanuil gura nişcov

o iniţiativă legislativă a se cre-
 tarului de stat de la Ministerul de
Finanţe, Zamfir Brătescu, prin
care se încuraja înfiinţarea de
fabrici de spirt, a fost de natură
să pună pe jar pe pro ducătorii
de ţuică din toată ţara. Pre -
şedintele uniunii Pomi cultorilor
din românia, căpitanul Seltea
Alexandru din râmnicu vâlcea,
mare proprietar de livezi de
pruni, a demarat o acţiune de
protest faţă de acest proiect de
lege. El a chemat pe proprietarii
de pruni şi vii să se unească 
într-un sindicat pentru a-şi apăra
interesele.

Astfel, se face un apel către
parlamentari prin care li se cere
să aleagă între spirtul de cereale
produs de cei 227 fabricanţi de
spirt „streini de neam şi suflet”

nr. Producător Comuna
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şi ţuica şi vinul produse de „3
milioane de locuitori ai ţării care
pun în valoare terenurile cele mai
sărace, toate râpile şi dea lurile ce
s-ar nărui peste sate, câmpii şi
şosele şi de la care statul în -
casează multe dări fiscale afară
de cele ale bă uturilor” .

Protestul cultivatorilor de
pruni împotriva proiectului de
lege s-a concretizat şi întrun apel
către rege în care se arată că
acesta „nu numai că încu rajează
otrăvirea populaţiei cu alcool,
dar ne distruge pe noi, Prunari şi
viticultori, care, de asemenea,
suntem tot otrăvitori ai po -
pulaţiei, dar cu băuturi na tu rale,
nu industriale, şi care au pus în
valoare toate terenurile ni -
sipoase de pe dealurile ţării de la
Turnu Severin la râmnicu Sărat,
plus regiunile alipite” şi se cere
regelui să interzică fabricarea al-
coolului din cereale ca în Franţa.

Din iniţiativa căpitanului Sel-
tea, s-a realizat o broşură nu -
mită „Manifestul organizaţiei
pro prietarilor de livezi de pruni”
în care se arată pericolul dez -
voltării industriei de alcool din
cereale şi se cere constituirea în
fiecare judeţ a unui Comitet al
prunarilor şi se convoacă un
Congres al acestora la râmnicu
vâlcea în a treia zi de Paşte
1928.

Broşura a fost distribuită la
cerere în toate judeţele. De 
exemplu, Dumitru Dragomires-
cu, din comuna Mlăjet, judeţul
Buzău, îi comunică lui Seltea că
a distribuit 20 de broşuri şi mai
cere 20 pentru că oamenii „sunt
inte resaţi”. 

Au distribuit broşuri nicolae
Bodoc, Constantin olteanu şi în -
văţătorul Florea Stănciulescu din
comuna runcu, fraţii Dumitru,
gheorghe şi Constantin Arsenes-
cu din comuna valea Babei,
judeţul Argeş.   

În multe localităţi cultivatorii
de pruni şi-au exprimat adezi-
unea pentru doleanţele con -
ţinute în broşura distribuită. 

nu am găsit documentele
Congresului desfăşurat la râm-
nicu vâlcea, dar numeroasele
scrisori de adeziune faţă de
problemele ţuicarilor venite din
toate judeţele din Muntenia şi
Moldova pe adresa căpitanului
Alexandru Seltea din râmnicu
vâlcea, iniţiatorul acestei miş -
cări, arată că pro ducătorii de
ţuică erau solidari şi conştienţi
de interesele lor. Cu toate aces-
tea, fabricarea alcoolului din ce-
reale şi cartofi („bucate”) nu a
putut fi oprită.
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AseMeNeA ÎNGeRuLuI

Asemenea
Îngerului, astãzi voi

invoca zorile _ poate va
ploua peste câmpurile arse,

poate gura mea va sorbi aerul
proaspãt al crângului înflorit

lângã lacrima Cerului
şi îngânduratã

voi rosti
cuvinte de luminã,

voi numãra stelele albe şi
roşii din icoana în care iisus

Hristos pogoarã de pe Crucea
înaltã şi trece prin lanurile

vii, cu braţele deschise
într-un alt veac!...

ŞTIu

ştiu, Doamne,
ajutã neştiinţei mele!...

Dumnezeeasca împãcare de
m-ar cuprinde întru aşteptarea

Ta, sufletul meu ar fi iarãşi
cãlãtor în albastrul

zorilor!...
iar când

peste ape ar trece,
ochii mei s-ar deschide

în adâncul vederii Tale şi
în clipirea lor s-ar ivi primii
soli în veşminte albe şi cu

fãclii aprinse în mâini
ar cânta!...

Singurãtatea
fratelui doare, precum

adânca şi ascunsa ranã ce
lumineazã veşmântul trecãtor,
când urmele tãlpilor pâlpâie

peste noapte şi se
topesc

în suflarea Ta...
nimic nu mai rãmâne

dincolo de întoarcerea în
Slava de luminã, poate doar
amintirea trupului înverşunat

s-aprindã rugul aşteptãrii
pe nisipurile

vii!...

Iuliana Paloda Popescu



„Renaşterea buzoiană“ 177

TRANDAfIRII sÃLBATIcI

Doamne,
noaptea se stinge şi însetatã
beau roua dimineţii, pe când

pasãrea
zorilor se roteşte aprinzând

Cerul... merg
pe ierburi târzii, iar prin valea

Cireşului trec
amintiri, vãluri de ceaţã se-ntind

peste apele
Câlniştei dintr-un alt veac... sin-

gurã ating
apa cu palmele, o strecor printre

gene
şi-mi descopãr plutind în adâncuri

chipul suav, încã neatins de
suflarea morţii, iar

dinspre
câmpie aud

vocea strãbunilor care
vin sã asculte clopotul inimii _

biiing-baaang!...Trupuri de humã
şi

cer se ridicã în vântul de searã,
iar Soarele

se topeşte în apa de foc, din care
trandafirii

sãlbatici beau nemurirea şi se
înalţã apoi, peste

spinii de aur, cum doar Tu Te înalţi
şi aduni

lacrimile celor rãniţi, umiliţi,

pãrãsiţi în
dureri, pânã la uitare, pânã la

iertare,
pânã la primirea dragostei

Tale !...

De Pe ceLÃLALT MAl

Precum odinioarã
stâlpnicii, aştepţi singurãtatea în

casa înãlţatã pe trunchiul de
mesteacãn

alb şi-nvãluit în şuieratul pãsãrii
cu

pene roşii, cauţi lumina
dincolo de viaţã.

noapte de noapte,
de pe celãlalt mal, simţi adierea

flãcãrii albe şi aştepţi sã ajungã la
tine,

când visul trece în pasãrea cu
aripi

înalte, plutind pe ceruri
ca o amintire vie.
Târziu, pe creanga

tânãrã, în adierea vântului de
primãvarã, vezi semnul îndoielii,

iar în frunzişul proaspãt afli cuibul
gol al începutului, de care

nimeni nu mai ştie!...
Din luminişul

de mesteceni, un braţ se
pregãteşte sã trimitã sãgeata
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otrãvitã a durerii şi-atunci când
nimeni nu se-aşteaptã, va trebui

sã ştii sã îl opreşti!...
Dumnezeu

ţi-a pregãtit veşmântul
pe care-l vei purta cu ştiinţa

vânãtorului însemnat de duhurile
apelor în albastrul

zorilor,
Când inima

îndrãgostitã se-nchide-n crucea
nopţii, ca un poem între filele unei
cãrţi ferecate cu frunze de acant

şi crini sãlbatici culeşi de pe
ţãrmul dintre lumi!...

Acum treci cu palmele
peste aurul zilei şi înveţi sã-ţi

rosteşti numele nou, pe care l-ai
cãutat îndelung şi l-ai aflat

într-o primãvarã
târzie,

Când nici nu gândeai
cã te vei numi, mai aproape
de aburul nopţii decât de al

zilei, în care sufletele coboarã
şi se cautã îndelung în

oglinzile apelor!...
Astãzi, mai mult ca

oricând, eşti aproape de
locul pe care creşte iarba

uitãrii şi sigur o vei culege,
chiar dacã inima ta

doreşte
Sã afle timpul

plecãrii, în care au lãcrimat
cei singuri şi neştiuţi de nimeni

au scris pe aer cu degetele
de luminã!...

cA O PeTALÃ ALBÃ

Acum,
orizontul este departe,

numai dacã întinzi braţele vei
atinge mãtasea Cerului şi-ţi vei

afla
numele _ spune Îngerul... iar

pasãrea
apelor te va trece dincolo şi te vei

trezi
din somnul adânc, în care ai cãzut

pradã
vânãtorilor, singur, pe câmpiile

albe, cu
braţele deschise, purtând sub

pleoape
amintirea mãrului din care ai

muşcat
cândva lumina dulce, azurie,

sperând ca
Fructul

rumen sã te poarte-n
veşnicie!... Biruinţa e a celor

ce-aşteaptã _ spune Îngerul şi-ţi
pune-n palme tipsia de argint pe

care
stã o carte ferecatã, apoi, priveşte
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Cerul,
amintindu-ţi cã-n puterea nopţii

piere
întristarea şi intrând în vis cu su-

fletul
deschis, vei fi mereu mai tânãr

şi mai singur, plutind pe
ţãrmurile vii, ca o

petalã albã!...

ÎNDOIALA

Târziu,
când iar te-ncearcã
îndoiala, îţi aminteşti

cã nu e aşteptare fãrã sens,
nici moarte fãrã viaţã, nici

semãnat fãrã cules...gândeşte
însingurat Poetul, în timp
ce Îngeru-i pecetluieşte

visul cu sigiliul de
cearã!...

ÎN LAcRIMA ÎNALTÃ

Poate-ntr-o
zi ne vom schimba,

vom înţelege altfel lucrurile
şi vom lãcrima, poate atunci
vom scrie despre întinderile
albe, poate ne vom închina,

când vom afla ceva din
tainele plecãrii,

pe când
iisus

mai murmurã pe
Crucea de luminã şi

poate cã ne vom opri o clipã
sã Îl ascultãm şi sã ne oglindim
în lacrima înaltã, în timp ce vom

pluti, cu braţele deschise,
pe sub Cerurile

oarbe!...

(Material preluat din revista
„Bucureştiul literar şi artistic”, an iv,

nr. 10 (37), 
octombrie 2014, 

cu acordul autorului şi editorului)
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CORIDĂ

În regatul sângelui
tu-mi trimiţi cuvintele la coridă…
Poemul e un taur neîmblânzit…
calcă-n copite rimă după rimă…
Sub coarnele dimineţii… eu desculţă…
în regatul sângelui…
fluturându-ţi dragostea…

CRâNG DE CUVINTE

Undeva… acum o sută de ani… 
sau o mie…
în galaxia nebuniei noastre 
adolescentine…
într-un crâng de cuvinte…
castanii… atât de bătrâni…

ne-au înflorit… prima oară… 
sub unghii…

CRATER DE GALBEN

Inima…
mi-e  un crater… de galben profund!...
Nimeni nu-şi mai coace pâinea
în ea…
ca sub ţestul de lut!...
Eclipsă

Preaîntunericul… sărut 
suprarealist… de Chagall…
înfipt în obraz… cu masca-i  de hienă
verde
îmi muşcă coapsele…
îmi muşca gleznele fără de mugur…
îmi muşcă… cu lacrima lui tăioasă…
tălpile…
Simt cum o eclipsă de iarbă îmi sufocă
fiinţa…
cu  poemul… pe jumătate…în mine…
înfipt…

ÎNCEPUT DE PASĂRE (II)

Fiecare cuvânt e un început de
pasăre…
ce zboară prin răcoarea de rodii
în mutul zig-zag
să-şi  caute sângele în spirale 
de jad…
să-şi caute zborul spre delte 
întortocheate…
Eu… mă risipesc în  fiecare 
cuvânt…
şi mă îmbrac cu cerul păsării
împăiate…

cORNeLIA IONescu - cIuRuMeLeA
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GIBRALTAR AL CUVINTELOR

Păsări  nenumărate…
neîmblânzite…
nemaizburate…
se prăbuşesc peste ape
din  spirala silabei…
Pentru ele… umărul meu
e… un  tot  mai stâncos cer…
un fel de….
Gibraltar al cuvintelor!?

JEFUITĂ

Eu…cerul   pestriţ al  poemelor tivite
cu  păsări…
Eu… cu buze împlântate în curcubeul

sângelui tău…
Eu… rostindu-ţi numele cu  vocală de
mentă…
Eu …urcând treaptă cu treaptă … spi-
rala ta  zveltă…
Eu…cu egoistă  trufie … umbra ta
vie…de tăceri argiloase…
Eu… căutând vindecare în zboruri de
cretă…
Eu… o  mută  pictură rupestră…
voluptoasă precum o egretă…
Eu… jefuită de atingerea ta…

LUT ZBURĂTOR

Cu zborul mut… al pescăruşului sur…
mi-ai pieptănat cuvintele prinse în
păr…
şi mă priveşti din ochii lui… cu ochii tăi
goi…
Îmi ştergi  cu-n  gest  molatic
umbra zborului… de pe obraz…
cu degetele tale moi… moi… moi…
înmuiate în dragoste…
M-acoperi în noaptea plăpândă de dor
cu lutul zburător… ce pâinea o coace
…
În oglindă… într-o clipă  de pace…
o să–mi vezi poemul buzelor mute
cicatrice vie… pe a ta  frunte.

OUĂ DE ZBOR

Mă aşez… mugur  în pragul casei …
pe pervazul alb de nesomn…
de unde toamna mă  priveşte…
bufniţă albă…
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O văd… intră în firidele trupului… să
ardă …
lumânare… la căpătâiul cuvântului….
Ochii tăi… ouă de orizont… mă
aşteaptă
în cuibul împletit din veghea cocoru-
lui…
Ochii tăi… zbucium  de  pleoapă…
sunt… mâner la uşa zborului…

PĂMâNT

Sunt un pământ ce-şi aminteşte
fiecare pasăre neagră… ce l-a pârjolit,
fiecare talpă înfiptă în el… ce l-a rănit,
fiecare flacără… ce-n el a ars…
ploile… ce l-au spălat şi hrănit…
degetele tale… ce… fierbinte l-au
răscolit,
lacrima ta… ce… l-a înmugurit…
şi… l-a  învelit… cu frunza plutitoare a
zilelor.
Cu braţe umile… desperecheate…
tu îmi cerni  ţărâna tâmplei pod peste
ape…
pod peste vânt…
Roiuri de constelaţii  cad  peste cuvânt
când buzele tale îşi caută-n mine…
rădăcini şi pamânt…

POEM DE GUTUI

Cu degete înmuiate în lacrimă…
tu-mi răsfoieşti  amorţeala silabelor
aşezate …
precum gutuile prăfuite de stele…
pe fereastra inimii mele…
Îţi lipeşti… cu  fragilă candoare…
buzele amărui…
de strigătul ce mă doare…

ţinându-ţi fruntea… poem de gutui…
pe-a mea inimă…

PRAGUL CASEI

Cuvintele…agăţate-n coarne de mel-
ci…
cuvintele…bătute-n cuie pe firul de
iarbă…
şi…tălpile poemului meu…rănite şi re-
semnate…
aşezate …una lângă alta…pe pragul
casei tale…

STRIGĂ-MĂ!

Voi trage perdeaua pictată cu albastru
inegal de ferigă…
Voi aştepta în  temniţa adâncă a sim-
foniei de frică…
într-o  imensă şi sferică  lacrimă de hâr-
tie… care te strigă…
într-un tărâm  metafizic… rocă astrală
de meteorit…
Voi  pândi… ca un şoim… cuibărit
în  sângele tău… ce  mă gândeşte… la
infinit…
şi se caţără pe braţul meu… melc
rătăcit…
Voi trage cortina pictată  cu  răcoare de
iasomie...
Voi aştepta  în  poemele mele… ca în
scorburi de  vânt…
să mă strigi… cu ochiul desculţ… cu
lacrimă vie…
Voi auzi… din pragul înflorit al trupului
tău…
strigatu-ţi… fără  cuvânt !...
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am plecat odată la o
nuntă, sâmbăta după-amia -
ză şi am lăsat în paza că -
ţelului, cu poarta în cuiată,
mai multe frânghii cu rufe la
uscat; a doua zi, duminca
dimineaţa, câinele bucuros
tare şi rufele ioc!

Pa aceeaşi stradă stăteau
şi ai lui „cuţitaru” şi ai lui
„argintaru” şi m-am hotărât
să mă duc la Bulibaşa Gheor -
ghe, care mă cunoştea (îmi
făcuse un cazan de ţuică de
10 găleţi) să-i spun cazul; aşa
am făcut şi Bulibaşa m-a în-
trebat doar atât, dacă m-
am dus la miliţie (în acea
vreme), eu i-am spus că nu şi

că nici nu am de gând, am
venit la el să-mi rezolve prob-
lema; mi-a recomandat să
stau liniştit două zile şi, într-
adevăr, a treia zi, dimineaţa,
am găsit un pachet mare în
curte cu toate rufele, nu
lipsea nimic, ba erau şi căl -
cate!!!

între timp, ne-am mutat la
bloc, acolo mai stă doar 
mama-soacră, de 87 ani,
(alzheimer de grd. 3), dar...
vecini avem o familie de rro-
mi şi să mă bată dumnezeu,
dacă a mai lipsit ceva din
curte vreodată, ba, mai mult,
mă ajută la grădină şi la
curăţenie, fără probleme!

Dan Anghel
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dan pierduse tot, fiind
părăsit de soţie şi de familie.
Ultima lui masă la restaurant a
fost cu singurul lui prieten,
doctorul, care era şi amantul
soţiei şi care l-a anunţat că
are un cancer generalizat.

Lângă ei se afla un acva riu
unde o langustă era masa -
crată de un homar.

când ospătarul a venit să
ia comanda, dan a cerut 
langusta şi a plecat cu ea.
acasă a instalat-o în cadă, în-
grijind-o zilnic.

după ce langusta a făcut

pui, a devenit cel mai impor-
tant lucru din viaţa lui: cada
nu-i mai ajungea. Şi atunci
dan a astupat toate găurile,
şi-a inundat casa, a umplut-o
cu alge şi a început, încet,
încet, să trăiască printre lan-
guste.

La sfârşit, pentru că boala
îl chinuia foarte tare, în semn
de demnitate umană, şi-a
tăiat venele în apă, pentru ca
ele să îl mănânce, hotărând
astfel stabilirea de relaţii cu un
crustaceu, pentru că oamenii
nu-l mai vroiau...
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Nu mi-e că m-a sărutat şi că pe
locul acela mi-a răsărit, imediat, o
infecţie de toată frumuseţea - cum a
caracterizat-o, atât de original, doc-
torul, care m-a consultat şi mi-a pre-
scris o medicaţie complicată, pentru
vindecare. Era ziua mea şi aşa se
obişnuieşte: să suporţi, cu răbdare şi
politeţe, toate buzele care-ţi asal -
tează faţa. 

Ceea ce m-a scos din sărite şi 
m-a facut să-mi pierd stăpânirea 
de sine a fost pachetul acela, cu am-
ba la  jul imaculat, legat, în cruce, cu o
panglică roşie, pe care musafirul l-a
aşezat, cu gesturi delicate, pe masa
de mijloc. „E prea mult – mi-am zis –
peste puterile unui om slab ca mine!
Nu mai suport!”.

Şi, apucând coletul, l-am aruncat
pe antreu şi am strigat: „N-am
nevoie de darul nimănui! Dacă-mi
trebuie ceva, îmi cumpăr singur, cu
banii mei!”.

Nevastă-mea a făcut ochii mari,
uimită de ieşirea mea mai mult decât
ofensatoare la adresa acelui oas -
pete, cu care abia începuse să se
îmbrăţişeze, apropiindu-şi, unul de
altul, buzele ţuguiate, pregătite pen-
tru sărutul protocolar.

– Ce-i cu tine, Pepe - mi-a zis -, 
ţi-ai ieşit din minţi?!

Era o figura de stil superbă: să-mi
ies din minţi! E ca şi cum aş fi deschis
o uşă secretă a craniului, o uşă pe
scara de serviciu, şi aş fi evadat de
acolo, într-un moment când câinii de
pază ar fi adormit în lanţ şi patroana
însăşi, mintea, ar fi căzut pe o parte,
toropită de neodihnă. Realizam
această scenă, cu toată claritatea, o
vedeam chiar, meritul avându-l, evi-
dent, nevastă-mea, care se expri-
mase atât de plastic. Aveam un mo-
tiv în plus să-mi întăresc convingerea
că tovarăşa mea de viaţă ar fi avut
şanse sigure să intre în istoria litera-

onu CAZAn
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turii, dacă nu s-ar fi consacrat, cu
atâta zel, gospodăriei.

Mă şi vedeam ieşind, tiptil, din
propriul meu cap, cu atenţia
încordată, la cel mai mic zgomot, cu
teama acută de a nu face să scârţâie
balamalele ruginite, pe care nu le
mai unsesem de mulţi ani, şi de a o
trezi, astfel, pe stăpâna sau pe
paznicii ei credincioşi. Copleşit de
metafora inspirată a soţiei, mi-a
slăbit pornirea de protest initială şi,
devenind conciliant, am simţit ne -
voia să-i dau unele explicaţii.

– Cine vrea să mă felicite, de ziua
mea, am spus, e suficient să-mi in-
tre, în casă, cu inima curată şi cu
gânduri bune, nu cu pachete şi
pacheţele, în care niciodată nu poţi
şti ce s-ascunde.

Nevastă-mea era transfigurată
de surpriză şi de ruşine. Mă privea
cu ochi tulburi.

– Vrei să-ţi argumentez? - i-am
venit eu în întâmpinare. Atunci, te
rog, calmează-te şi urmăreşte-mă cu
atenţie!

Am luat pachetul, de unde l-am
aruncat, şi-am revenit, cu el, în
sufragerie. E inutil să spun că
musafirul plecase jignit, fără nicio
explicaţie, lăsându-şi darul. Am
aşteptat-o, răbdător, pe nevastă-
mea, să-şi revină din tulburarea care

luase proporţii îngrijorătoare şi,
căpătând grai, mă bombardă cu
vorbe deosebit de grele, din care n-
am izbutit să reţin nicio figură de stil
mai acătării, demna de colecţia
mea. Nu înţelegeam, practic, nimic,
mă râcâia în urechi numai tonul ei
strident şi, mai ales, lipsa ei de dicţie
(mă gândeam, în momentul acela,
ca nu i-ar strica nişte lecţii sistemat-
ice de tehnica vorbirii, aşa, pentru
ca măcar dânsa să înţeleagă ce
spune; îmi închipuiam că nici ea nu
pricepe ce-i iese din gură, din cauza
defectelor de pronunţie, şi o
compătimeam - e îngrozitor să nu
ştii ce vorbeşti!).

Când s-a mai potolit, am dezle-
gat, dintr-o mişcare, nodul pan -
glicuţei (bucurându-mă, în taină, că
fusese legat cu laţ) şi am început, cu
gesturi solemne, de iluzionist, să
desfac învelitoarea de hârtie pân -
zată, care fâsâia plăcut. Nu m-am 
uitat la darul pus în pachet de am-
icul meu. O priveam doar pe ea. Îmi
rezer vasem plăcerea de-a o vedea
stupefiată, de a-i studia mimica, 
în momentul când aveam să
descopăr cadoul primit. Nu-i spec-
tacol mai frumos ca trecerea de la o
stare sufletească la alta, oglindită
pe faţa unui om, mai ales când aces-
te stări sunt contradictorii şi când ai
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avantajul ca spectacolul ţi se oferă
gratuit, acasă, la tine, fără în ghe -
suială şi coadă la bilete. Tocmai de
aceea, mă gândeam serios să-i 
mijlocesc neveste-mi câteva ore de
dicţiune, pentru că o exprimare
clară, asociată cu efectele ei ex-
traordinare de mimică, mi-ar fi dat
satisfacţia că am în casă o mare
artistă şi aş fi fost consolat, după
figura pe care mi-a făcut-o Venera,
chiar în ajunul căsătoriei, pe care-o
proiectaserăm.

Nici când am desfăcut complet
coletul, ca pe un copil desfăşat, pe
care-l laşi să-şi mişte, în voie,
mânuţele şi picioruşele, n-am avut
curiozitatea să-l cercetez. Pentru
mine, conţinutul lui nu constituia o
surpriză. Nevastă-mea, însă, amu -
ţise. S-a apropiat, foarte încet, de
masă, cu teamă parcă, făcând ochii
mari. Nu-i vazusem niciodată ochii
atât de total descoperiţi de
pleoape, atât de proeminenţi.
Aveam senzaţia ca, dintr-un mo-
ment, în altul, i se vor desprinde din
orbite şi se vor lungi, sub formă de
coarn de melc. Nu mi-ar fi displăcut,
sunt sigur, pentru că sunt alte de-
fecte, mai de speriat, la soţiile oa-
menilor:

– Ei?! Te-ai convins că am drep-
tate? am întrebat-o în şoaptă.

A murmurat o încuviinţare, fără
să i se desprinda privirea de pe
obiectul, pe care i-l înfăţişasem. În
sfârsit, era şi ea, odată, de acord cu
mine! Într-o singură clipă, izbutisem
să obţin, de la dânsa, ceea ce nu re-
alizasem, ani în şir, cu rabdarea şi
perseverenţa mea nedezminţite. Şi
cui datoram această victorie neaş -
teptată? Lui, musafirului, pe care
atât de nedelicat l-am dat pe uşă-
afară, singurul om, care-mi căl case
pragul, de ziua mea.

Am început să am remuşcări. Ce
ingraţi sunt, uneori, chiar acei oa-
meni, care se pretind raţionali! Mă
simţeam îndatorat, nefericitului
meu vizitator, cel puţin cu o scuză.
Ceva mă mâna să alerg după el, să-l
ajung din urmă. Durerea de pe
obrazul care mi se infectase mi-a
amintit, însă, că-i bine, înainte de
toate, să-mi văd de sănătate. Aşa că
trebuia să-mi schimb planul. 

Până la urmă, am găsit soluţia:
săptămâna viitoare, e ziua lui. Am
să-i întorc vizita. Într-o foiţă fină, de
pergament, îi voi împacheta o
duzină de scuze şi am să i le las în
prag. Ba nu. Am să intru în casă, 
să-i ofer şi lui satisfacţia de-a mă da
afară.

E tot ce mai pot face pentru el.
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IubIrea uneI foI goale

Foaia asta goală 
e ca o femeie neiubită. 
Trec litere peste ea, amanţi pasageri, 
dar niciun cuvânt nu se naşte 
niciun vers nu rămâne. 
Tânjeşte tăcută după cuvintele altora 
frământându-şi albul trup 
tresare la orice sunet orice privire ce parcă, parcă ar căuta-o
pe ea 
se-nfierbântă, se deschide caldă, 
cu emoţie şi dorinţă 
aşteaptă 
dar aude doar uşa trântită 
cu zgomot de curent. 
Nu-şi găseşte somnul 
priveşte, uiteeee-aşa, 
cu ochi holbaţi pe pereţii gri, 
până adoarme ca să viseze 
că-n imaculatul ei trupul cineva aşterne 
cel mai frumos poem de iubire 
pe care o foaie goală îl poate da 
omenirii. 
Iar ea va fi fericită 
că doctorul ăla tâmpit care îi tot spune 
la fiecare control 
că e stearpă 
s-a înşelat încă o dată. 
De parcă, la urma urmei, 
n-ar putea înfia, chiar dacă formalităţile sunt, desigur, dificile. 
Shhhh, acum a aţipit. 
Visează. 
Tocmai simte primele cuvinte 
ce-i mângâie textura fină: 
„Ea era frumoasă ca umbra unei idei”.

GABRIeL PeNeȘ



„Renaşterea buzoiană“ 189

barbut sec 

S-au desfăcut în cercuri tot mai mari 
urzelile ce ne-au ţinut în pumn 
pierzându-ne din plasa de pescari; 
două cartuşe oarbe-n loc de tun. 

Şi nu mai tragem salve în tării 
fitilu-i ros de veşnica absenţă 
iar prin tranşee doar cei morţi sunt vii, 
ciudată pică scoasă din pasenţă. 

Se-ntunecă, doar duhuri mai răzbat 
prin aerul rămas în răsuflare, 
cu zarurile albe ne-am jucat; 
un sec barbut pierdut de fiecare.

eu, adIcă altul 

Perdele negre cad cu faldul greu 
ca-ntunecaţii corbi pe văi mănoase, 
cu urlete de diavol şi de zeu 
se prăbuşesc în minte şi în oase. 
Lumina nu-i aceeaşi, ochiul nu-i, 
nici mâna de pe tâmpla-mi cea străină, 

pe lemnul crucii foşnetu-i de cui, 
şi de amară miere în stupină. 

Păleşte sensul, cerul s-a-necat 
şi glodu-a invadat barbar Înaltul, 
doar glasul rătăcit s-a întrebat: 
Sunt eu? Sau azi mă locuieşte-un altul?
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crucea ultImuluI tâlhar

Azi m-au urcat pe lemnul crucii mele - 
piroane reci înfipte-n sânge cald - 
unic martir al propriilor stele 
vestind absurduri ca un mut herald. 

Câte-am pierdut, pierdute azi să fie, 
câte-am cules, s-or aduna în Cer, 
din coaste nu-mi răsare iasomie, 
şi-n buze mai port gust de Lucifer.

Dar lemnul ăsta mi-e ca neagra coasă, 
piroanele-ascuţite mi-s Tartar, 
ia-mi, Doamne, mâna şi mă du Acasă: 
eu, primul tău şi ultimul tâlhar. 

ŞI bem tutun 

Stau cu mine însumi 
ca Moromete cu Cocoşilă: 
„Nu-ţi spun, bă, că eşti prost”, 
îmi zic când mă întreb 
ce-i cu mine aici 
şi de când 
şi până unde 
şi una-alta, 
dar bem tutun amândoi 
că nu-i niciun salcâm de tăiat 
nici cai să mai fugă. 

„Unde mergem noi, domnule?” 
mai întreb cu amândoi ochii 

„Nu vă spun, bă, că sunteţi
proşti” 
tună o voce de Sus 
iar noi stăm 
şi bem tutun.
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Avionul planează, ca o pasăre
uriaşă, peste arhipelagul Bale arelor.
Prin hublou, undeva, într-o prăpastie
albastră, străluceşte Mediterana. 
Harta de pe ecranul monitorului,
reactualizată la intervale scurte de
timp, schiţează contururile unei ge-
ografii fabuloase: Palma de Mallorca,
Ibiza (Insula Albă) şi Formentera, cele
trei „insule ale pinilor”. Aterizăm pe
aeroportul din Ibiza, aplauzele adre -
sate piloţilor companiei Tarom con -
sfinţind finalul unui zbor calm, la
capătul căruia ne aştepta „corabia”
de 571 km². a „Eivissei”, pe care „au
navigat”, în negura anilor, carta -
ginezii, romanii, bizantinii, arabii şi
spaniolii. Un conglomerat cultural în
care sincretismul se compune modu-
lar, de la arhitectura maură la sculp-
turile din nisip evocând Africa
primordială. În jurul acestor veritabile
opere de artă, înconjurate de lumina
făcliilor, autorii îşi fac de lucru la

proiectul pentru a doua zi, o altă
iluzie, la fel de frumoasă, pregătită 
să-i jertfească Mării Eterne efemeri-
tatea sa umană.

Nu avem însă prea mult timp la
dispoziţie. Întunericul şi lumina se
amestecă pe crestele munţilor, în
timp ce autocarul ne poartă spre locul
de cazare. Trecem prin loca lităţi mon-
tane, printre livezi de măslini, porto-
cali, smochini şi lămâi, recapitulând ce
vom avea de văzut în zilele ur -
mătoare: oraşul fortificat Dalt Vila,
aşezarea feni ciană Sa Caleta, necro -
po lisul Puig des Molins şi câmpiile
subacvatice din Posidonia Oceania,
toate patru declarate de UNESCO, în
anul 1999, drept Patrimoniu al Uma -
nităţii. Sunt apoi cele 50 de plaje, în-
tre care Playa d’en Bossa cu parcul ac-
vatic Aguamar, discotecile şi golful
botezat de romani Portus Magnus, pe
ţăr murile căruia se află Sant Antoni
de Portmany şi hotelul Maramantis,

Ibiza – insula 

care nu doarme

niciodată
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locul nostru de găzduire pentru urmă -
toarele 10 nopţi. Ne cazăm, în miez de
noap te, sub atenta veselie a recep -
ţionerului, un spaniol volubil, care-şi
exersează umorul pe obosita noastră
disperare turistică. Ce-i drept străzile
sunt animate de parcă ar fi în plină zi,
amintindu-ne că Ibiza este „insula care
nu doarme niciodată”. Nu doarme
noaptea, dar la ora şase, când ne-am
trezit, străzile şi plajele erau pustii... Cu
o excepţie: doi turişti mahmuri făceau
baie, îmbrăcaţi, dar nu cred că Medit-
erana avea atâta apă câtă le trebuia lor
ca să se trezească. Au dispărut şi ei,
atunci când soarele a făcut explozie în-
tr-un vârf de munte. Au rămas doar
peştii, să getând valu rile de cristal şi
mătu rătorii.

Primele contacte cu urmaşii lui Don
Quijote au fost previzibile, într-un fel:
spaniolii sunt ospitalieri şi comunica-
tivi, fără să-şi facă prea multe 

griji, nici pentru ei nici pentru alţii,
convinşi - probabil - că Dumnezeu
este... spaniol. Nu iubesc regulile şi le
încalcă cu plăcere şi nonşalanţă. La 
intrarea în hotel, de exemplu, te
întâmpină aten ţionarea „Fumatul
oprit!“, dar peste tot sunt scrumiere şi
se fumează în draci.

Un adevărat spectacol îl oferă
bazarurile şi micile magazine, des chise
până după miezul nopţii. Miile de
„nimicuri” şi suveniruri ţipătoare am-
intesc de faptul că mărgelele de sticlă
au fost moneda forte a lui Columb,
pentru aurul amerindienilor. Turiştii
rătăcesc prin labirintul măr furilor (un-
eori înşirate până în stradă), iau câte
un obiect şi încearcă să se orienteze
unde să-l plătească. Nici un fel de
supraveghere os tentativă, nici o privire
sus picioasă...O altă „bizarerie“: o
staţiune fru moasă în care am văzut
foarte puţine femei frumoase, ma-
joritatea afişând, ca simbol al
prosperităţii... obezitatea. De ce
preferă insula „divele“ suprapon-
deralele rămâne un mister. 

Hotelul (de trei stele) este im-
pecabil. Curat, cu un restaurant în
care aproape te speri atunci când tre-
buie să alegi din mulţimea de salate,
sosuri, preparate exotice, fripturi,
preparate din peşte, fructe, prăjituri
etc. (Majoritatea turiştilor preferă sis-
temul „all inclusiv”, eficient şi accesi-
bil din punct de vedere financiar.
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Se poate spune că preţurile sunt mai
curând modice, spaniolii fiind la polul
opus italienilor, care cred că a „jupui“
turistul este o îndatorire patriotică). In-
trarea la masă e supravegheată de un
aparat, care te „piuie“ când îi arăţi
cartela, dar şi dacă nu piuie tot aia e.
După fiecare client se schimbă faţa de
masă, se debarasează în viteză (fără să
ţi se smulgă farfuria din mână), iar
camerele sunt ţinute înt-o ordine şi
curăţenie desă vârşite.

Golful, pe ţărmul căruia se află Sant
Antoni, e plin de adrenalină: şalupe şi
vaporaşe săgetează apa în toate
direcţiile, purtând turiştii amatori de
schi nautic, pentru recupe ra rea cărora
barca tractoare se întoarce la fiecare
câteva zeci de secunde.  

În centrul staţiunii hoteluri de lux,
localuri de noapte, muzică.... ame -
ricană şi oameni îmbrăcaţi decent, cu
gesturi fireşti. Fiecare dă impresia că
trăieşte pe cont propriu, fără să-i inco-
modeze pe cei din jur; ai 45 de euro să
plăteşti intrarea într-un local cu pro-
gram - intri. Ai 5 euro, îţi faci loc 
într-o pizzerie şi bei bere.

Arta de gang, mult mai puţin
elevată decât la Paris sau la Praga,
oferă totuşi spectacolul gestului artis-
tic. Înconjurat de şabloane, spray-uri şi
pensule, „pictorul”, cu masca pe
figură, face spectacol la colţ de stradă:
suportul se acoperă cu straturi de cu-
loare - alb, albastru, roşu - tuşe rapide
încropesc siluete, jeturi de culoare se

revarsă din nou, degetele pipăie
nuanţele alunecoase, se face primă -
vară, cad piramide prin spărturile ceru-
lui, se face departe şi la orizont apar
corăbii misterioase. Nimic nu e clar, to-
tul pare învălmăşit şi sortit eşecului,
până când flacăra lămpii de benzină
usucă imaginea.

Atunci pictorul se ridică în picioare
şi, în aplauzele spectatorilor, arată noul
tablou de o claritate străvezie. Totul a
durat mai puţin de cinci minute. Un
nou suport îşi ia locul pe „şevalet“.

Cei ce vor să cumpere plătesc 17
euro pentru o lucrare, sau 30 de euro
pentru două. Fără bon de casă, fără
negocieri. Tipul ăsta trebuie să fie,
totuşi, mai bogat decât un pictor 
auten tic şi, în plus, el nu plânge decât
din cauza vaporilor prea tari ai culorilor
pulverizate.Ibiza este, aşadar, în pofi-
da renumelui ei nocturn, o staţiune
liniştită, fără ifose, cu turişti de toate
vârstele. Tinerii mai ales sunt
deosebiţi: fără belciuge în nas şi fără
să-şi verse adrenalina în visele efemere
ale străzii. La fel şi negri care fac negoţ
cu mărci „celebre“ de ceasuri sau
oche lari, îşi văd de treaba lor, fără să-
ţi intre în ochi şi în portmoneu, ca în
Franţa.

Nicăieri nu există obişnuitele aten -
ţionări din locurile turistice celebre:
„Aveţi grijă de bagajele dum nea voas -
tră“, perimetrele insulare sugerân du-
le, probabil, hoţilor, virtutea spa ţiilor
limitate.
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PEISAj NoCTUrN

A fugit tinereţea călare...!
Mă simt împovărat cu un veac,
Maria îmi trimite pe furiş ocheade
şi încerc în ascuns s-o dezbrac.

Mi-aruncă-n obraz trăiri inventate
când muzele veneau la streaşina lunii
înmiresmate în licori şi briliante,
în zori număram clipele deşarte.

A fugit tinereţea călare...!
Mocneşte în mine o nesupusă revoltă,
solstiţiul de iarnă mă-ncearcă frenetic
lovindu-mă direct în aortă.

A fugit tinereţea călare,
lăsând în urmă o nestăvilită debusolare.
Este rana ce cuvântă,
oare cine o ascultă...?

Marius c. Nica

(din vol. „Întoarcerea în sine”)
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NoSTALgIE

Parcă-aş vrea să-ţi dau arvună
pentru anii mei pierduţi,
despre roua dimineţii
tu nu vrei să mă asculţi.

Doar încrâncenări absente
iarăşi vor să ne sugrume,
am pierdut din nou răbdarea
cuibărită în cutume...

Totul este nostalgie
cu pedanterii ascunse,
din safir aduc splendoarea
pe cărări ce nu-s pătrunse...

Într-o noapte poleită
cu ghirlande ce răsfrâng,
eu alerg din nou spre tine
şi nu ştiu de ce ajung...

rEÎNToArCErE

Descind din nou la Timişoara,
oraşul pare-ncremenit,
Pădurea-Verde vrea să-mi spună iarăşi,
Ilustre, bine ai venit...!

Mă reculeg doar pentru o clipă,
sunt anii ce s-au cuibărit cărunţi, 
destinul mă încearcă iarăşi
tot refăcând din mers atâtea punţi.
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Descind din nou la Timişoara,
Pădurea-Verde-mi dă onorul,
iar Euterpe mă colindă,
botezul tău să fie dorul.

Un dor nestins cutreierându-mi faţa
mă-nşoaptă Eros, mă aşteaptă viaţa!

ELEgIE

Aurul tău şi-a pierdut caratele,
a întinat doar stările ingrate
îngenunchea prin timp lumina suferindă
nobleţea ta, ascunsă-ntr-o oglindă.

Culoarea albastră ca mările toate
au limpezit cărările perdante...
privirea ta pe depărtarea noastră
aşa m-a încercat o pasăre sihastră...

De-atunci mă rog la flori
să mă colinde doar cu tine-n zori,
mă rog la speranţe şi la văpăi
să poarte culoarea albastră a ochilor tăi...!



„Renaşterea buzoiană“ 197

Ţin să precizez încă de la început
că nu este vorba de localitatea os-
karshamn în care celebrul medic,
psihiatru, filantrop şi scriitor suedez
a văzut lumina zilei la 31 octombrie
1857. Este vorba de o localitate
deosebită aflată pe insula Capri, cea
care străjuieşte întrarea dinspre sud
a golfului napoli, acelaşi în care se
află situat şi oraşul napoli. Aici, în
Anacapri, Axel Munthe s-a simţit cel
mai bine şi a ajuns pentru prima
dată în anul 1875, în urma unei ex-
cursii. i-a plăcut atât de mult încât
şi-a propus să locuiască în viitor aici.
Se va stabili în anul 1887 după ce a
cumpărat locul în care se afla o
capelă antică a Sfântului Mihail
ridicată pe ruinele uneia dintre cele
12 vile ridicate de împăratul roman
Tiberius în cinstea celor 12 zei
olimpieni, şi a unei vii, unde va ridi-
ca, după planurile sale şi de unul
singur, ajutat fiind de câţiva localni-

ci, celebra vilă San Michele. În anul
1890 nemaiavând bani pentru a ter-
mina construcţia va deschide un ca -
bi net medical la roma pe timpul
iernii, iar vara va lucra pe şan tierul
vilei sale.

Am ajuns în insula Capri într-o
dimineaţă însorită de octombrie cu
ferryboat-ul după ce am parcurs
distanţa dintre Sorrento şi insulă în
numai 30 de minute. insula Capri
este o stâncă de natură calcaroasă
care se înalţă din mare şi în care
ţărmul jos se găseşte numai în două
puncte: Porto Marina grande, unde
am acostat, şi Marina Picolo. insula
are o supra faţă de doar 10,4 km²,
fiind formată din trei localităţi, Capri,
Anacapri (în traducere: Capri de
deasupra sau, cum se spune pe la noi,
... de Sus) şi portul amintit, în total cu
o populaţie de aprox. 12000 de
locuitori. De frumuseţile insulei Capri
au fost fermecaţi numeroşi scriitori,

StAN BreBeNel

ACASĂ LA

AXEL MUNTHE
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intelectuali şi bogătaşi. Printre ei îi
regăsim pe Thomas Mann, Compton
Mackenzie, Pablo neruda, graham
greene, Maxim gorki sau industriaşul
Frederick Alfred Krupp. Însă cel care
se va lega, se va contopi cu spiritul
acestui loc mirific va fi Axel Munthe.
Privită de sus Marea Tireniană, care
înconjoară insula ca un şal multicolor
din 1001 de nopţi, te subjugă cu culo-
rile ei: când de un turcoaz seducător,
când de un albastru petrol ca ochii
grecoaicelor care au poposit cândva,

în antichitate. Astăzi insula dispune de
nenumărate hoteluri de lux, multe din-
tre ele exclusiviste, unde popo sesc cei
cu foarte mulţi bani în conturi. Privită
de pe faleza oraşului napoli, de lângă
Castelul ouălui, de lângă portul turis-
tic, insula pare un imens crocodil care
stă la pândă sau în adormire cu nu-
mai jumătate de cap şi spinare în
afara apei.

Din Porto grande Marina aveam
posibilitatea să facem un tur al insulei
cu un vaporetto (în aprox. o oră), cu
posiblitatea de a vizita celebra grotta
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Anacapri, acasă la Axel Munthe. Am
optat pentru a doua variantă. Che -
marea părin telui Cărţii de la San
Michele a fost mai puternică decât ta-
lazurile lui neptun. Din port şi până
aproape de vârf, după ce am trecut
prin „capitala” Capri, am ajuns în 15
minute cu un minibus, după ce am
parcurs traseul unei şosele spectacu-
loase ce părea la un moment dat lipită
de stânca abruptă. şi chiar aşa era
pentru că am privit din nou în sus, din
port, înainte de întoarcerea la Sorren-
to. imaginile din minibus se succedau
cu repeziciune şi numai îndemânarea
şoferilor, ce merg totuşi destul de re-
pede pe un drum îngust şi în ur-
care/coborâre, a făcut ca să ajungem
cu bine la destinaţie. Turistul poate
ajunge din Capri în Anacapri şi pe jos
după ce va urca cele 784 de trepte
(Axel Munthe scrie despre 777 de
trepte feniciene) săpate în stâncă şi pe
care poştăriţa analfabetă Maria Porta
(lettere) le-a urcat desculţă timp de
30 de ani pentru a-i duce şi lui scriso-
rile, nu înainte de a trece pe la preotul
din sat care îi spunea cine sunt desti-
natarii. Pe timpul construcţiei vilei a
scos la iveală o pardoseală de moza-
ic pe care îşi plimbase picioarele
obosite bătrânul Tiberius. vila are
toate camerele necesare unei lo -
cuinţe: bucătărie, dormitor, sufra -
gerie, birou de lucru, camere de oas -
peţi etc. Ea are şi o foarte frumoasă
grădină ce se termină într-un punct
de observaţie circular de unde se des -
chide perspectiva absolut superbă

spre golful şi oraşul napoli, dar şi
spre vezuviu, întreaga proprietate
aflându-se la o înălţime  abruptă de
300 de metri deasupra nivelului
mării. imaginile ce se deschid în faţa
ochilor îţi taie pur şi simplu res -
piraţia. În vilă, acum muzeu aflat în
proprietatea statului sue dez, sunt
expuse, în afară de câteva obiecte
personale şi fotografii, obiecte găsite
de scriitor în Capri, Anacapri şi îm-
prejurimi sau dăruite de prieteni,
cum ar fi: fragmente de sarcofage,
busturi, pavaje romane, marmură şi
coloa ne. În grădină se află un mor-
mânt grec şi un Sfinx de granit. Am
vizitat în linişte acest sanctuar,
această oază de pace în care doar
bătăile inimilor noastre şi respiraţia
puteau fi auzite. Cu intermitenţe, 
Axel Munthe a trăit pe insulă în jur
de 56 de ani. unul dintre cei mai
importanţi vizitatori, şi pacient în
acelaşi timp, a fost regina Suediei
victoria, oaspete în mai multe rân-
duri ai vilei San Michele. În afară de
relaţia medic-pacient, au avut şi
multe pasiuni comune: dragostea
pentru muzică, animale şi natură.
Suferind de o boală severă a ochilor,
existând pericolul orbirii, şi pentru că
nu mai putea suporta soarele orbitor
din insulă, se retrage pentru un timp
în ţara natală. Aici scrie capodopera
sa, Cartea de la San Michele, ce va
apărea în anul 1929 şi care va fi
tradusă în peste 45 de limbi, fiind
considerată una din cărţile cele mai
bune ale secolului XX.
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Mai târziu, din 1942 când a părăsit
definitiv vila San Michele, Axel
Munthe a fost găzduit de fami lia
regală suedeză unde, de altfel, s-a şi
stins din viaţă la 11 februarie 1949.
În Anacapri se mai pot vizita obiec-
tive din centrul istoric, magazine cu
suveniruri, se poate mânca o pizza şi
se poate bea o cafea la terasele ex-
istente sau se poate urca cu
telescaunul până în partea cea mai
înaltă a insulei, Monte de paschi din
Siena. 

După ce am vizitat centrul istoric
am coborât în Capri cu acelaşi tip de
minibus. În Capri am vizitat stră -
duţele înguste şi cochete, pline de
magazine şi hoteluri de lux. insula,
de la prima oră a dimineţii, când
soseşte primul ferryboat, şi până
seara când pleacă ultimul, este un
furnicar multicolor şi multinaţional.
Turişti, pentru o zi sau pentru mai
multe, din diferite ţări europene, din
America sau ţări din Extremul orient
(China, Japonia ş.a.) se inter -
sectează cu localnicii care îşi văd de
treburile lor. În Capri am fost şi la un
magazin al unei fabrici de parfumuri,
Carthusia, ce are o istorie aparte, 
fiind celebră în întrega lume. legen-
da spune că pe la 1380 suverana
giovanna d`Angiò, sosind pe nea -
nunţate la mănăstrirea San giacomo,
care este funcţională şi astăzi, este
întâmpinată numai cu un buchet de
flori din cele care se găseau la acea
vreme pe insulă. După un timp
petalele care s-au scuturat în bolul

respectiv au împarfumat apa cu
esenţe extraordinare. În acest fel 
s-a născut seducătorul parfum de
Capri. În apropiere se află parcul Au-
gusto la care am ajuns imediat. Cu o
întindere mică, dar impecabil între -
ţinut, aveam să descoperim pri velişti
minunate. În dreapta, mai sus decât
parcul Augusto, se înalţă maiestos
vila Krupp. De la vilă şi până în mi-
nusculul port Marina Picola am ad-
mirat, de sus din parc, via Krupp, cea
care a fost săpată în stâncă prin
finanţarea şi la dorinţa celebrului
industriaş. vila a fost luată în propri-
etatea statului italian, după cel de-al
doilea război mondial, datorită fap-
tului că celebrul industriaş a susţinut
doctrina nazistă şi pe Hitler. Tot din
parc am putut vedea mai bine ţăr -
murile dantelate ale insulei, precum
şi unele dintre cele mai selecte şi ex-
clusiviste vile: cea a Sophiei loren, a
familiei bogă taşului italian Agnelli şi
altele neidentificate. vegetaţia luxu -
riantă formată din cactuşi, ficuşi şi
leandri imenişi, măslini, pini medi ter-
aneeni, palmieri şi arbuşti cu flori
multicolore completau fericit peisajul
de vis.

Din Capri până în port, ca de alt-
fel şi la urcare, se pot folosi ca mij -
loace de locomoţie minibusul, funi cu-
 larul sau mersul pe jos. Am ales ulti-
ma variantă cu încă o familie din
Bucureşti şi în aprox. 30 de minute
am ajuns în port, în termen de a
prinde ferryboat-ul, obosiţi dar mul -
ţumiţi de cele văzute şi trăite.
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ErAM CoPilul...

De-atâtea ori
mă rătăceam în necuprins
şi nu credeam 
că m-ai învins...
Eram copilul
vămuit de astre,
o limpede cărare
spre ţărmurile albastre...
De-atâtea ori
ne rătăceam în vis
şi cu ce preţ, ce preţ
durerea mea de necuprins...
Eu port în piept
doar flori de andezit
când dorul meu spre tine
este nesfârşit...

AşTEPTArE

Trist te-aştept
zile la rând 
toate în mine
azi se răsfrâng...
Te-aştept cu dorul primenit
de-atâtea ori
în necuprins
şi-o lacrimă perfidă 
iarăşi m-a învins...
Din inimă aş vrea să-ţi spun
pe ţărmul meu 
neprihănit:
„Bine-ai venit!”

IoNel zaharIa
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PEiSAJ

De ce vroiai
să plece toamna
cu pomii ruginiţi,
ce pălmuiţi erau de vânt
de ploile cernite
venite peste munţi şi văi.

Ai vrea să pleci şi tu
ca vântul să vină peste mine
atuncea doar eu mă gândesc
la tine, doar la tine...

Dar... mâine este-o altă zi,
o zi cu totul alta,
eu tot acolo am să fiu
aşa îmi este soarta.

inSoMniE

voi paseri ale cerului
îmi concertaţi trecutul,
trecutul copilăriei mele
cu uliţa plină de mânjii
sălbateci şi neastâmpăraţi...
Mi-e dor de mama
şi de tata mi-e dor
de casa noastră mică
cu prispa văruită 
iarăşi mi-e dor...

Aud simfonia nopţilor de vară
când greierii îmi strigă copilăria
şi-mi cântă trecutul... trecutul...
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„Atît timp cît trăiesc, îi pot
răbda pe toţi din jur ca un mo nah
adevărat, ba chiar mă rog fier -
binte pentru ei, cuprinzîndu-i într-o
compasiune vie, deşi văd bine ca -
uzele suferinţelor lor sufle teşti şi
trupeşti” (P. leCCa – JurNal Du -

hoVNICesC).

În cimitirul din incinta acelei “oaze de
linişte şi iubire şi trăire sufletească”, care
este mînăstirea Rogozu (mînăstire de
maici situată la 10 Km de Rîmnicu Sărat,
în com. Slobozia Bradului – n.n.), se află şi
mormintele unor monahi şi monahii care
“au rămas să păzească Rogozul în eterni-
tate celor ce au auzit de ei, dar şi în inima
celor ce i-au cunoscut, le-au vorbit cînd s-
a ivit prilejul”. Fie că e vorba de Paulin

Lecca, Zosima Târâlă, Ghemnazie Pricopii
sau Epraxia Stănei, Maria Popa, Tavifta
Târâlă, cu toţi au trăit şi prin faptele şi
spusele lor au sfinţit acele meleaguri. 

În paginile ce urmează, vom încerca
să punctăm cîteva momente din viaţa şi
opera arhimandritului Paulin Lecca, încer-
care care are darul de a trezi curiozitatea
celor care nu l-au cunoscut sau readu ce -
rea aminte pentru cei care au avut pri vi-
 legiul de a-i sta alături.

PaulIN (PaVel) leCCa (1914-1998)
S-a născut la 24 iulie 1914 în comuna

Babele (judeţul Ismail – Basarabia). Tatăl
său, Grigorie, era preot la parohia Catran-
ic (judeţul Bălţi), unde Victor (Paulin prin
trecere la monahism - n.n.) a făcut şcoala
primară. “Cînd am venit la şcoală nu cu -
noşteam limba română”, avea să măr -
turisească el mai tîrziu. Despre mama sa,
Maria, are numai cuvinte de laudă: “ma-

- duhovnic, povăţuitor, 
luminător

ArHiMAnDriT 
PAulin 
(PAvEl) lECCA
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ma bună şi înţelegătoare”, repeta în în-
chisoare, “cum de nu am preţuit eu
dragostea şi bunătatea mamei?”. Îşi va
aminti de ea şi cu puţin timp înainte de a
muri, “purtînd corespondenţă cu părinţii
în vis”, după cum preciza stareţa Elefteria
de la mînăstirea Rogozu, care i-a stat la
căpătîi pînă în ultimele clipe. De men -
ţionat că ambii părinţi aveau să fie
omorîţi în bombardamentul aerian din 4
aprilie 1944 asupra Gării Triaj – Bucureşti.
Fratele său Petre va fi şi el preot, la în-
ceput în Basarabia, iar apoi la Contea
(jud. Vîlcea). 

Tînărul Victor urmează apoi Semi-
narul şi Facultatea de Teologie la Chişinău.
Aici i-a avut ca profesori pe Nihifor Crainic
şi Gala Galaction, de care se va apropia
foarte mult (în jurnalele sale ulterioare va
face deseori referire la afirmaţiile celor
doi – n.n.). La început este atras de per-
sonalitatea lui N. Crainic, prin care (afir-
ma el mai tîrziu) “l-am descoperit pe Dos-
toievski” şi care l-a ajutat chiar cu bani în
primii ani de studiu. Mai tîrziu, constatînd
că N. Crainic “se dedubla: în cursurile ros-
tite la catedră şi în poeziile lui era creştin
şi ca publicist aducea elemente păgîne”,
se apropie de Gala Galaction, care “în
locul urei de rasă aducea dragostea
creştină, iertarea, blîndeţea, bunătatea,
iubirea de vrăjmaşi […], fiind acelaşi atît
la catedră, cît şi în coloanele ziarelor”. 

Cînd în 1940 Basarabia a fost cedată
U.R.S.S., el singur (familia a rămas în
Basarabia) a trecut în România. Nihifor
Crainic (ministrul informaţiilor – n.n.) îl va
ajuta să găsească o slujbă în Bucureşti la
Direcţia Cinematografelor, deşi “gîndul

meu era să mă fac călugăr”. Sfătuit de
Gala Galaction şi cu o scrisoare de reco-
mandare de la acesta, în noiembrie 1940
a intrat la mînăstirea Frăsinei (jud. Vîlcea),
ca fratele Pavel. Aici îşi va începe viaţa de
călugăr, cunoscînd şi privaţiunile unei
vieţi de pustnic. De cîteva ori în timpul
vieţii se va întoarce aici, amintindu-şi de
multe ori de “fericitele clipe ale Fră -
sineiului […] Aş dori să mă retrag la
Frăsinei… numai aici aş putea să-mi
găsesc un sfîrşit bun, liniştit, împăcat cu
mine însumi şi cu fraţii mei”. Cînd trupele
române au trecut Nistrul (august 1941 –
n.n.), decide să plece misionar în
Transnistria şi la Odessa, deoarece, după
cum spunea: “este nevoie de noi, cei ce
cunoaştem la fel de bine rusa şi româna”.
În 1997, îşi amintea că: “am predat reli-
gia în 3 judeţe din Transnistria… am pre-
dat religia apoi (1942-1943 – n.n.) în 51
de şcoli din Odessa. Am reuşit să predau
chintesenţa ortodoxismului în 55 de
minute, cît ţinea o lecţie”. În 1943, refuză
să se încorporeze în armată - la Regimen-
tul 6 Roşiori Bălţi – şi să plece pe front,
precizînd: “refuz să fac serviciul militar în
război, întrucît pe lîngă ororile războiului,
înşişi principiile militare sînt în flagrantă
contradicţie cu principiile evanghelice şi
legiferările sfintelor ca noane”. Este are-
stat la 15 noiembrie 1943, judecat şi con-
damnat la moarte prin împuşcare, con-
tinuînd să afirme: “nu vreau să fac
moarte de om. Vreau să mor nevinovat
ca un prunc”. Închis, refuză în dese rîn-
duri să facă recurs sau cerere de graţiere,
motivînd că în acest caz va fi trimis pe
front să ucidă. 
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Deşi 2 din cei 6 condamnaţi au fost
executaţi, spre norocul său, un ordin
“venit de sus” anulează execuţia. În febr.
1944, închisoarea de la Chişinău este
evacuată, iar el este transferat la Ti -
mişoara. În închisorile prin care a trecut,
sub ameninţarea plutonului de execuţie,
el rămîne demn şi apropiat de cei pe care
îi cunoaşte, iubindu-i la fel chiar dacă 
erau buni sau răi.

În 15 sept. 1944, el şi alţi 22 de
condamnaţi primesc ordine de eliberare.
Întrebaţi de către un ofiţer dacă acum vor
lupta împotriva nemţilor, unul dintre ei,
un anume Teodor, va susţine că: “şi
nemţii ne sunt fraţi”. După un scurt popas
la fratele său Petru, se reîntoarce la
Frăsinei, unde “într-adevăr mă aşteptau
fraţii şi părinţii mei iubiţi, chiliuţa,
pădurea, păsările” (Aici se sfîrşeşte jur-
nalul lui Victor Moldovanu – Paulin Lec-
ca). Conti nu area acestor memorii a
rămas în manuscrise, multe din ele în
franceză sau rusă, aflate în biblioteca
mînăstirii Rogozu. Un bun prieten al său,
doctorul Ioan Gându, a primit de la Paulin
Lecca “20 de caiete de însemnări, peri-
odice dar constante, de-a lungul întregii
sale vieţuiri monahice – 3 în limba rusă şi
17 în limba franceză”. După ce acestea au
fost citite de “mari duhovnici şi oameni
de cultură creştină autentică”, s-a pre-
ocupat de apariţia unui “Jurnal du -
hovnicesc”, cu prinzînd cîteva din în -
semnările dintre anii 1950-1960. 

Paulin Lecca nota: “prezentul jurnal
duhovnicesc, aşa cum este el, cu erori,
neputinţe şi chiar răutîţi amarnic regre-
tate, izvorîte din mintea şi inima mea, 

mi-a ajutat nespus de mult”. Cu ajutorul
acestui document care dezvăluie, pe
alocuri cu o francheţe aproape crudă
mentalităţi şi orientări lăuntrice greşite,
cu ajutorul multor informaţii de la oa-
meni care l-au cunoscut, să urmărim în
continuare drumul său prin viaţă.

La Frăsinei este călugărit sub numele
Paulin, după 10 ani în care a fost frate.
Pleacă apoi la Suceava (unde se mutase
Facultatea de Teologie din Cernăuţi) şi în
cîteva săptămîni întocmeşte şi susţine 
cu succes lucrarea de licenţă (obţine no-
ta 9 – n.n.) cu tema “Păstorul printre
mieluşei”. După depunerea jurămîntului,
devine licenţiat cu diplomă. 
Două lucruri interesante: 
- în 1947 avea să-l întîlnească pe monse-
niorul Ghika, reîntors în ţară (acesta a fost
beatificat în august 2013 de Biserica
Catolică). Este o întîlnire despre care îşi
va aduce aminte cu plăcere (Jurnal du -
hovnicesc, f. 67-68).
- în scurtul popas de la schitul Rarău (cînd
se îndrepta spre Suceava), îl va reîntîlni
pe Antonie Plămădeală (viitor episcop de
Buzău), pe care îl cunoştea de la mî -
năstirea Antim.

“Era prin anul 1950 (notează el în ju-
rnal) şi ajung la mînăstirea Govora să
predau religia prin şcoli (sic!) şi să predic
la biserica mînăstirii […] În viaţa de la
mînăstire aveam multe bucurii, îmi
plăceau slujbele, rugăciunile, îmi plăceau
plimbările prin pădure, liniştea, meditaţia
[…] la prăşit, la coasă, la buşteni, la
bucătărie, peste tot lucram cu dragoste,
ne rugam şi munceam cu toţii ca la casa
părintească”.
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Mai tîrziu îl găsim ghid bisericesc la Cozia
şi apoi stareţ la mînăstirea Golojanu (jud.
Galaţi). Între 1961 şi 1968 devine exarh al
mînăstirilor din Arhiepiscopia Dunării de
Jos (cu sediul la Galaţi). Este o perioadă
plină de satisfacţii, dar şi de frustrări, de
înfruntări cu problemele vieţii. (Jurnalul
duhovnicesc vorbeşte în mare parte de-
spre această perioadă – n.n.). “Aş lăsa cu
bucurie confortul de la Episcopie, apara-
turile moderne şi concertele (este un
asiduu auditor de muzică simfonică, dis-
punînd de un radio şi un magnetofon –
n.n.), numai să pot intra pe făgaşul vieţii
mînăstireşti[…] aici m-aş ocupa mai mult
de rugăciuni, de scris şi de citit cărţi zidi-
toare”. Pleacă de aici acuzat de faptul că
“plînge şi îngenuchează în timpul slujbei
şi împarte banii săracilor”.

În perioada 1968-1972, îl găsim la
Seminarul Teologic din Caransebeş ca du -
hovnic şi profesor, predînd printre altele
Istoria biblică a noului şi vechiului testa-
ment. Se remarcă prin “blîndeţea, răb -
darea şi dragostea de copii, tineri” avînd
“faţa luminată mereu de un surîs cald,
privirea cuceritoare şi iscoditoare, ţinuta
monahală impecabilă”. Acest “neîntrecut
narator” a rămas în memoria foştilor
seminarişti pe care îi numea frăţia ta sau
frăţiile voastre, pe care îi ajuta deseori cu
o serie de lucrări din propria bibliotecă,
călăuzindu-i în lecturarea operelor lui
Vasile Voiculescu sau Gala Galaction.
Pizma omenească, care l-a supărat atît de
mult şi la Galaţi. Avea să acţioneze din
nou. Este acuzat ca fiind “omul securităţii,
un isteric care propunea şi ghiftuia copiii
cu toate aberaţiile”. Astfel, la 1 martie

1972, părăseşte Seminarul, însoţit pînă la
gară, la orele nopţii, fără învoire, de ele-
vii săi, “lăsînd în sufletul tinerilor teologi o
tristeţe şi un gol fără margini”.

Revine la Frăsinei, apoi la Cozia şi
Govora. În 1973, Preafericitul Justinian
Marina, trecînd pe la Olăneşti, îl cheamă
la Bucureşti, unde devine translator ofi-
cial al Patriarhiei şi consilier cultural. În
1980 renunţă la postul de exarh de la
Bucureşti, reîntorcîndu-se la Frăsinei, de
unde este trimis ca stareţ la Arnota, unde
timp de 10 ani a reuşit să realizeze în
mînăstire un model de viaţă duhov -
nicească.

Prin 1990, ajunge pentru o scurtă
perioadă la mînăstirea Văleni, apoi la
mînăstirea Sîmbăta. În 1992, îl găsim la
mînăstirea Darvari, unde se va întîlni cu
viitorul episcop de Giurgiu, episcop vicar
patriarhal Ambrozie Meleacă, care îi va
face postum o frumoasă evocare (apă -
rută iniţial în revista “Ephiphania” şi ulte-
rior în “Viaţa creştină”), din care vom re-
da unele pasaje: “era foarte sensibil, iar
pentru el practic cuvintele aveau alt
sens”; “el a venit cu multă dragoste la noi,
dar în curăţia la care ajunsese considera
toţi oamenii curaţi la rîndul lor”; “el se
considera mai român decît toţi românii,
spunînd ‘eu sînt născut, nu făcut’ (român
– n.n.), spre deosebire de unii basarabeni
ce spun ‘noi nu sîntem români, sîntem
basarabeni”.

Un moment interesant în evoluţia sa
îl reprezintă mînăstirea Antim unde a fost
chemat (deşi refuzase anterior de 2 ori să
vină – n.n) de părintele Ioan cel Străin
(rusul Ivan Kulîghin, ucenic al Sf. Am-
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brozie de la Optina şi duhovnic al
mitropolitului Nicolae al Kievului), pentru
a-şi aduce aportul, în calitate de
traducător din limba rusă, întrucît acesta
nu ştia limba română. Ei se cunoscuseră
la Odessa, în 1943, unde Paulin Lecca fus-
ese translator al Armatei române.“Eu
mereu te aştept şi frăţia ta pentru mine şi
eu pentru frăţia ta sîntem necesari ca
aerul”, îi scria Ivan Kulîghin. De la acest
părinte învaţă Paulin Lecca “rugăciunea
inimii” – isihia. “Am ajuns prea tîrziu – no-
ta Paulin Lecca în Jurnal – căci părintele I.
Kulîghin fusese arestat şi dus înapoi în Ru-
sia. Totuşi Sandu Tudor m-a reţinut la
mînăstirea Antim, unde am tradus ‘Sbor-
nicul’ şi ‘Pelerinul”.

Vine în contact cu mişcarea spirituală
“Rugul aprins al Maicii Domnului”,
desfăşurată aici între anii 1948 - 1958.
Grupul de la Antim a fost alcătuit “din oa-
meni fundamental liberi, străini oricărei
idei de capitulare, capabili să spună nu”,
dintre care amintim: 
-monahi: părintele Daniil (Teodorescu
Alexandru – fost director al ziarului
“Credinţa”, pe numele de gazetar Sandu
Tudor), părintele Ioan cel Străin (despre
care am amintit), Andrei Scrima (pe nu-
mele de autor André Scrima), Benedict
(botezat Vasile) Ghiuş (viitor arhimandrit),
Sofian Boghiu (viitor stareţ al mînăstirii
Antim), Dumitru Stăniloaie, Bartolomeu
(botezat Valeriu) Anania (bibliotecar al
mînăstirii Antim, ulterior mitropolit al Clu-
jului);
- studenţi: George Văsîi (zis “Părintele”),
Nicolae Rădulescu, Grigore Pistol, Antonie
(botezat Leonida) Plămădeală (viitor

mitropolit al Ardealului, Crişanei şi
Maramureşului);
- alţi intelectuali: poeţii Vasile Voiculescu
(totodată medic, prozator şi dramaturg) şi
Ion Barbu (matematicianul Dan Barbilian),
academicianul Vasile Cândea, Valentin
Poenaru (matematician, profesor la
Paris), Gheorghe Dabija (doctor fiziolog),
scriitorul Ion Marin Sadoveanu (pseudon-
imul literar al lui Iancu Leonte Marinescu),
Mircea Vulcănescu (filozof, sociolog,
economist şi profesor de etică), poetul
Paul Sterian.

După cum era de aşteptat, au to -
rităţile intervin şi reprimă această mişcare.
În 1958 sunt arestaţi 16 membri, majori-
tatea judecaţi şi condamnaţi prin Sentinţa
nr. 125 din 08 nov. 1958 pentru “crima de
uneltire contra ordinei sociale şi pentru
crima de activitate intensă contra clasei
muncitoare şi mişcării revo luţionare”. De
exemplu, Teodorescu Alexandru (Sandu
Tudor) primeşte 25 de ani de temniţă
grea, Făgeţeanu Alexandru 20 de ani de
muncă silnică, iar Vasile Voiculescu 8 ani
de temniţă grea şi 5 ani degradare civică.
Paulin Lecca scapă totuşi de arestare,
deoarece please cu puţin timp din
Bucureşti. Însă, la începutul lunii oc-
tombrie 1958, la mî năstirea Rarău, unde
se retrăsese, în jurul orei 5, a intervenit
Miliţia, însoţită de armată. “Stareţul
Paulin Lecca şi economul mînăstirii,
fratele Tudor Constantin, au fost bătuţi
de soldaţi ca să spună cu cine
colaborează părintele Daniil […] După
aceasta, am mai stat 2 luni şi ne-au mutat
pe toţi vieţuitorii mînăstiriiRarău la
mînăstirea Slatina-Fălticeni. 
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Pe data de 14 iunie 1959, conform
Decretului 410 al Ministerului Cultelor,
am fost tunşi şi bărbieriţi, nu ne-au mai
dat voie să purtăm haina monahală şi ne-
au dus să lucrăm pe şantier”, declara
fratele Crăciun Neculcea. Acest lucru este
confirmat de Paulin Lecca în Jurnalul du -
hovnicesc, cînd, lovit din toate părţile la
Galaţi în 1958, spunea: “eram în aceeaşi
situaţie ca cea de la mînăstirea Slatina,
după desfiinţarea schitului Rarău. Nu
ştiam încotro s-o apuc”31 (va pleca în fi-
nal la Caransebeş – n.n.). Nu era prima
dată cînd intra în vizorul autorităţilor. No-
ta informativă nr.131/30 sept. 1950
menţiona că “Paulin Lecca – călugăr la
mînăstirea Govora – ţine legătura cu le-
gionari din munţi, dîndu-le alimente,
bani, adăpostindu-i la mînăstire. De
asemenea, îi încurajează că în curînd vor
veni trupele americane care au debarcat
în Spania şi Franţa şi că în curînd vor veni
şi la noi”. 

În toamna lui 1992, în urma unui con-
flict cu alt monah, părăseşte mînăstirea
Darvari, şi ultimii ani ai vieţii îi petrece la
mînăstirea de maici Rogozu, unde este
trimis de episcopia Buzăului şi Vrancei
prin Ordinul nr.2399/21.07.1994.

Într-un act încheiat  în 1995, în care
se menţiona sfinţirea de către episcopul
Epifanie Norocel a paraclisierului „Naş -
terea Domnului” din incinta mînă stirii Ro-
gozu, apare ca semnatar „consilierul eco-
nomic P.C. arhimandrit Paulin Lecca, care
a contribuit la ridicarea acestui locaş”.
Aceeaşi funcţie este precizată şi în Tabelul
cu personalul mînăstirii din 1996, el fiind
totodată preot duhovnic al celor 23 de

vieţuitoare de aici.
În vara lui 1997, în urma unor proble -

me urologice, este operat de gen. dr. Mi-
hai Bână şi după ce se reface puţin, în-
cepe să viziteze o serie de vechi cu -
noştinţe: Preafericitul patriarh Teoctist
(care îl preţuia foarte mult), arhim. Sofian
Boghiu - stareţ la mînăstirea Antim, 
arh. Grigore Băbuş („înger păzitor al 
bibliotecii sinodale de la Antim), arh. 
Ilarion Argatu (mînăstirea Cernica), arh.
Macarie (mînăstirea Pasărea) 35, vizite ce
se vor un ultim rămas bun. Vizitează
totodată şi racla sf. ierarh Calinic.

A murit pe 30 ianuarie 1998, în urma
unui atac cerebral, fiind înmormîntat
lîngă toaca bisericii, aşa cum i-a fost ulti-
ma dorinţă: „dangătul toacei îmi va 
aminti în veşnicie de viaţa trecătoare
petrecută pe pămînt”.
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