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Dragă cititorule

Începând din anul 2004 ţi-am dăruit, prin intermediul Alma-
nahului „Renaşterea  buzoiană”, pagini memorabile de istorie, cultură
şi civilizaţie din spaţiul de la Curbura Carpaţilor.

An de an ai avut prilejul să afli lucruri noi despre locuri, oa-
meni, fapte şi întâmplări pe care nu le vei fi aflat de altundeva.

Istorici, oameni de litere şi publicişti din judeţul Buzău, din
ţară şi din alte colţuri ale lumii au colaborat dezinteresat pentru reali-
zarea acestui almanah, o carte de învăţătură necesară fiecăruia, pen-
tru a nu uita cine suntem şi de unde venim.

Menirea noastră a fost şi va rămâne punerea în circuitul na-
ţional a valorilor spirituale de pe aceste meleaguri încărcate de o is-
torie multimilenară.

Ştim, dragă cititorule, că ne-ai fost întotdeauna alături, ne-ai
sprijinit moral şi, uneori, material, pentru ca demersul nostru publi-
cistic să continue.

De aceea avem convingerea că şi în viitor acest almanah se
va „încăpăţâna” să apară, în ciuda vicisitudinilor, a răutăţilor unora
şi a dezinteresului altora.

Fii alături de noi şi contribuie, prin donaţii, sponsorizări şi
redirecţionări a celor 2% ca să putem ajunge în casa ta, să ne bu-
curăm de această prietenie şi să fim mândri că trăim împreună într-un
spaţiu de înaltă spiritualitate, binecuvântat de Dumnezeu.
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Vasile Voiculescu

La cheia Buzăului

Fusese aprigă năvala şi crâncenă împotrivirea...
Duşmanul sta înfipt la cheie şi nu-l puteam clinti din loc...
Ca-ntr-un bârlog intrase-n steiuri şi, plănuindu-ne strivirea,
Făr’ de răgaz vărsa într-una un iad de flăcări şi de foc.

Era un căpitan acolo, un om cărunt, părând cuminte,
Dar a-nceput de la o vreme să umble vaşnic printre-ai săi,
Şi-a strâns grăbit batalionul şi doar c-o vorbă, „înainte”,
S-au repezit ca o furtună, nebuni, pe gura strâmtei văi.

A fost un fulger... căci duşmanul nu şi-a venit în fire încă,
Când, într-un iureş de izbândă, într-un imens avânt pornit,
S-a prăbuşit batalionul, ca un perete greu de stâncă,
Şi, valmeş a făcut fărâme, şi-a spulberat tot ce-a-ntâlnit!...

În urma lor porniră alţii... Şi-a fost că n-a rămas nici unul
Din câţi duşmani băteau la cheie şi se-nteţeau să-şi facă drum,
Zăceau pe jos mitraliere şi mut înţepenise tunul...
O linişte posomorâtă se cobora încet acum...

Când s-au trezit, târziu, cu toţii din fierbinţeala vijeliei,
Şi-au stat să-şi socotească morţii, pe căpitan nu l-au găsit!
Şi-au căutat doar ca pe moaşte, plângând, pe zeul bătăliei,
Dar căpitanul, fără urme, ca un arhanghel a pierit!...

Prin văile adânci Buzăul, se-ncolăcea ca un balaur,
Mai sus, pe creştete, molifţi ardeau, troznind, ca nişte torţi,
Din slăvi amurgul, ca un giulgiu de purpură cu vergi de aur,
Se întindea deopotrivă peste răniţi şi peste morţi...
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MARTOR OCULAR

UNIREA CEA MARE

Din volumul ÎNSEMNĂRI DIN RĂS-
BOIUL ROMÂNIEI MARI de dr. Vasile Bianu,
medic colonel în rezervă, fost medic primar al Spi-
talului „I.C.Brătianu” Buzău, senator de Huedin -
Editura Institutului de Arte Grafice  „Ardealul” –
Cluj , 1926.                          

(Selecţie şi prelucrare pagini: Lucian Mănăilescu)

Visul unui medic ardelean

Atunci când a fost numit director al Spitalului „I.C. Brătianu” din
Buzău (unitate spitalicească inaugurată la 14 aprilie 1896), funcţie pe care o
va ocupa până în anul 1922, dr Vasile Bianu avea, deja, reputaţia unui nume
din elita medicinei româneşti, atât în calitatea sa de eminent chirurg, cât şi în
cea de autor de cărţi de specialitate, „Dicţionarul sănătăţii” sau „Dicţionarul de
casă” pe care îl editează la Buzău (1910), fiind premiat de Academia Română
cu premiul „Năsturel”, în 1911.

Dincolo de latura profesională şi de grijile de zi cu zi, ardeleanul mân-
dru avea, ca toţi cei ce purtau în suflet, prin lume, Transilvania natală, un vis
mai presus de toate celelalte. În însemnările sale, publicate ulterior, va nota,
la începutul intrării României în prima conflagraţie mondială:

„Era parcă ceva nevăzut, care plana deasupra noastră... şi o simţire
caldă ne răscolea sufletul înviorându-ne şi transportându-ne gândul departe...
în sfere necunoscute!

În noaptea de 14/27 August 1916 s-a dat semnalul mântuirii neamului
românesc. De o mie de ani, toate generaţiile au răbdat cumplitul jug al nea-
murilor jefuitoare străine şi al tiraniilor organizate, trăind numai cu nădejdea
într-un viitor mai bun, într-un viitor mare şi strălucit, alintate de un vis, de un
vis mângâietor, de un vis neîmplinit, copil al suferinţii, de jalea căruia ne-au
răposat şi moşii şi părinţii şi al cărui ceas de împlinire îl aşteapta, întreaga su-
flare românească.
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Un crai mândru, însufleţit de spiritul mucenicului-erou din Câmpia
Turzii, s-a ridicat la înălţimea chemării lui istorice: «Şi Vodă dă semnul. Cu
straniu avânt/ Porneşte oştirea ca valul/ Ies oşti numeroase, ca din pământ/ Şi
cântă-n ecouri purtate de vânt/ Ardealul, Ardealul, Ardealul» (Mircea D. Ră-
dulescu - poezia Să scoală morţii)”

Din cele două volume intitulate „Însemnări din răsboiul României
Mari” vom reproduce, în cele ce urmează, câteva secvenţe din Buzăul acelor
timpuri de cumpănă, precum şi felul în care s-au desfăşurat evenimentele pro-
clamării Unirii şi ecourile actului istoric de la Alba Iulia. 

Un oraş de nerecunoscut

28 Oct./10 Nov. 1916.

Munceam ziua fără preget de
dimineaţa şi până seara, ca să dau ali-
nare suferinzilor şi să vindec pe vitejii
ţării, cu inima strânsă de durere; iar
noaptea mă sbăteam şi mă svârcoleam
până în zorii zilei fără să pot avea mai
mult de o oră sau maximum două de somn, şi acela înărcat de visuri înspăi-
mântătoare. 

De la ruperea frontului de pe Jiu, care a urmat repede după rănirea şi
moartea glorioasă a viteazului general Dragalina, şi până la ajungerea inami-
cului aproape de Buzău, am dus-o într-un chin pe care nu se poate descrie.

Când am auzit că neamţul a luat Târgu-Jiu, apoi că se scoboară spre
Dunăre, că este aproape de Craiova, apoi că a ocupat şi Capitala Olteniei,
ajunsesem cu toţii  în culmea desperării. În puţine zile duşmanul din Bulgaria
a trecut şi el Dunărea pe la Zimnicea, apoi armata germană din Oltenia a trecut
Oltul, Oltul lui Tudor Domn Român, iar ca urmare a acestora a început retra-
gerea grabnică şi fără rânduială a armatelor noastre de pe valea Jiului, de pe
valea Oltului, de la Argeş şi Dragoslave, de pe unde s-au luptat cu atâta vitejie,
apoi de pe Valea Prahovei, unde au dat atâtea strălucite atacuri, cauzând mari
perderi inamicului, iar după strălucitele fapte de arme de la Neajlov şi Călu-
găreni au fost silite să lase în mâinile inamicului Bucureştii. Capitala mândră
a marelui nostru rege Carol, ocuparea Târgoviştei, capitala lui Mateiu Basarab,
şi mai apoi a Ploeştilor, retragerea trupelor noastre de la Nehoiu şi Tabla Buţii
unde i-a sdrobit pe nemţi, aruncându-i peste graniţă, tot ca urmare a înaintării
vrăjmaşului spre Moldova; toată această desfăşurare ameţitoare de evenimente
dezastroase pentru mult încercatul nostru neam, vor ramânea adânc săpată în
inima mea ca şi în inimile tuturor românilor, care au plecat în acest răsboi crân-
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cen cu sufletul plin de speranţă şi cu sig-
uranţa bine întemeiată întru împlinirea
marelui nostru ideal: România Mare!

Şi mai cumplit decât aceasta a
fost pribegia. Convoaie întregi de sute şi
mii de fugari, zăpăciţi, traşi la faţă, mai
mult neîmbrăcaţi, vedeai pretutindeni.
Trăsuri, căruţe trase de cai, care cu boi,
încărcate cu tot felul de obiecte şi printre

ele copii înghesuiţi, treceau mereu şi greoi în şiraguri neîntrerupte pe şoselele
desfundate de ploaia care nu mai înceta.

Mulţi săraci, care n-aveau putinţa de a fugi cu trenul sau în trăsuri,
au plecat pe jos cu bagajele în spinare, şi mame cu copii în braţe, dintre care
mulţi cădeau pe drum şi nu se mai sculau. Plânsete şi vaiete pretutindeni, o
jale sfâşietoare, încotro te întorceai credeai că s-a apropiat prăpădul pământu-
lui. Toţi se duceau înainte, tot înainte, fără să ştie unde, fără cele trebuincioase
traiului, în cea mai neagră sărăcie. Se duceau în lume ca să scape de o mizerie
şi să dea de alta şi mai mare, căci în zadar li se spunea de către autorităţi să
steie pe loc, să rămână fiecare la căsuţa şi gospodăria lui, fiind, în orice caz,
mai bine, chiar dacă ar veni duşmanul peste ei, decât să plece pe timp de iarnă
pe drum, răbdând de frig şi de foame şi adăpostindu-se cine ştie prin ce şan-
dramale de scânduri şi cotineţe.

(…) Restaurantele şi birturile din Buzău erau pline de muşterii, încât
nu mai găseai nici un loc la masă. Unii mâncau stând în picioare, dacă mai
aveau ce mânca; de multe ori lumea da buzna în brutărie şi lua oalele şi ca-
zanele de mâncare de pe foc, chiar dacă legumele şi carnea nu erau încă fierte
bine, le luau şi le duceau în stradă, împărţind mâncarea cum puteau; din această
pricină, de frica jafului, multe localuri s-au închis.

Armata se retrăgea şi ea în neregulă, după cum putea. Puşti aruncate,
tunuri sfărâmate, căruţe, chesoane, efecte părăsite pretutindeni; cadavre de cai
umpleau drumurile; gările pline de răniţi, care aşteptau să fie transportaţi în
vreun spital. În fiecare gară aşteptau câte şase-şapte trenuri ca să li se des-
chidă calea şi să poată merge mai departe; aşteptau ceasuri întregi, cu maşinile
în amorţire. În urma armatei în retragere, pentru ca să se facă gol şi ruină în
calea inamicului, se distrugeau toate, ca să nu cadă nimic în mâinile lui. Se
aprindeau hambare pline cu grâu, se prăbuşeau în râuri podurile, se aruncau
în aer tuneluri, se distrugeau şi se aprindeau sondele şi depozitele cele mari
de petrol şi de benzină, cu mii de vagoane, se minau pulberile şi arsenalele, se
bombardau silozurile, care, toate, costaseră milioane, Cine ar fi putut descrie
toată tristeţea şi durerea acestor clipe cumplite, când ţi se părea că bunul Dum-
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nezeu şi-a întors faţa de la noi?
Armata noastră s-a retras, fiind îngenuncheată, fiind înfrântă, dar nu

bătută, nici distrusă; ea a rămas tot cu sufletul mare, cu sufletul unui popor
plin de viaţă pe care nu l-au putut zdrobi mulţimea barbarilor, nici suferinţele
îndurate de două mii de ani.

31 Mai/13 Iun. 1918

Prin ordinul No. 2167 al Directorului sănătăţii publice am fost demo-
bilizat. (…) Înainte de a pleca din Fălticeni am primit din Buzău o carte poştală
de la părintele Alexandru Movileanu, proprietarul locuinţei mele. În puţine
cuvinte îmi spune toată martirologia sa în timpul ocupaţiei nemţeşti. Între altele
îmi spune că a slăbit cumplit, fiind numai piele şi oase, neavând ce mânca de-
cât fasole şi verdeţuri ca vitele; carnea, brânza, laptele şi ouăle toate le iau ger-
manii. În odăile mele locuiesc nişte nemţoaice, probabil surori de caritate. În
ce priveşte lucrurile mele îmi spune că multe vor lipsi, dar tot voi găsi mai
multe decât alţi refugiaţi, ale căror case sunt goale puşcă. Dar ceea ce este mai
îngrozitor este seceta: de trei luni n-a plouat în judeţul Buzău, aşa că sunt
ameninţaţi de foamete, ceea ce e şi mai cumplit decât războiul (…) Odată cu
asta am primit şi din partea economului Spitalului I.C.Brătianu o scrisoare,
prin care spune că spitalul nostru abia acum se deşartă de germani şi nu se ştie
când se va putea deschide, fiind stricat şi devastat de duşmani.

În Buzău va rămâne şi după ratificarea păcii o divizie nemţească din
cele şase, care vor sta în ţară până la pacea generală. Purtarea germanilor acolo
a fost cât se poate de neomenoasă faţă de populaţie, s-ar putea zice chiar bar-
bară, mai ales în timpul din urmă.. Nu era de ajuns că toţi nemţii din Buzău
trăiau bine, luând tot ce găseau prin case, dar fiecare soldat trimitea o dată pe
săptămână la familia din Germania câte o lădiţă de lemn, de 5 kg., cu alimente
luate prin rechiziţie.

Acum, în preajma ratificării păcii, nemţii au mai făcut o rechiziţie ali-
mentară, lăsând locuitorilor hrană numai pentru 15 zile, zicând că de atunci
înainte se va îngriji guvernul român de ei, care mutându-se la Bucureşti le va
aduce alimente din Moldova.

Toţi cei rămaşi în Buzău sunt de nerecunoscut, aşa sunt de slabi şi de
îmbătrâniţi; figura lor exprimă suferinţă şi jale, apoi îmbrăcămintea le-a ajuns
în aşa stare se ruşinează să mai iasă pe stradă, căci tot ce au avut mai bun, îm-
brăcăminte şi rufărie, le-au luat duşmanii.

31 Aug./13 Sept. 1918

Oraşul Buzău n-a suferit stricăciuni, căci bombardamentul, la venirea
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nemţilor, a durat foarte puţin. Un obuz a atins frumosul turn al Palatului Comu-
nal, făcându-i numai mici stricăciuni, care s-au reparat de îndată. În strada Târ-
gului au ars 5 prăvăli, cărora se zice că ruşii le-au dat foc la retragere. Gara a
fost cea mai grav atinsă, jumătatea ei din dreapta fiind aprinsă tot de ruşi, dar
nemţii au reparat-o imediat, ca să se poată servi de ea. Spitalele au fost toate
ocupate de germani, până acum de curând. Spitalul Gârlaşi a fost evacuat de
ei abia acum două săptămâni; iar al meu, spitalul judeţea „I.C.Brătianu”, îl
ocupă şi acum, deşi au numai 8 bolnavi râioşi, pe câtă vreme Spitalul militar
de la Crâng, nou, mare, încăpător şi bine amenajat, nu are nici un pătimaş. Cu
toate astea, la intervenţia primului nostru ministru pentru evacuarea lui, au
răspuns în mod cinic că nu-l pot evacua, având mare trebuinţă de el, aşa că
populaţia noastră săracă, din oraş şi de la sate, va continua să sufere din lipsă
de ajutor medical.

Când au ocupat oraşul, la 2 decembrie 1916, nemţii s-au purtat cu
populaţia cât se poate de barbar. În strada Dumbrăvii, chiar din prima zi, au
dat afară din case pe toţi locuitorii mari şi mici, ocupându-le soldaţii pe toate
şi jefuindu-le, fără să ţină seamă că e vreme de iarnă. În celelalte străzi, timp
de trei zile, soldaţii mergeau din casă în casă şi luau tot ce le plăcea. Au pro-
fanat bisericile, transformându-le în locuinţe pentru soldaţi şi chiar în grajduri.
De asemenea în mai multe case au pus cai şi spre mare bătaie de joc au urcat
cai chiar şi în etajul prefecturii (…) În frumosul liceu Hasdeu au pus cai în
primele zile şi au ars băncile, arhiva şi mai mult de jumătate din frumoasa şi
bogata bibliotecă, întemeiată prin marea şi neadormita stăruinţă a mult regre-
tatului director Vasile Iorgulescu, într-o viaţă de om. Este de notat că, la mar-
ginea oraşului, lângă faimosul Crâng, se afla cazarma regimentului 7 artilerie,
cu multe, mari şi bune grajduri; ei bine, în acele grajduri n-au pus nici un cal. 

2/15 Nov. 1918

Toată noaptea a viscolit. Azi
dimineaţă străzile şi casele erau acoperite
de un strat de zăpadă gros de o palmă. A
venit iarna cu toate neplăcerile ei pentru
cei săraci, iar anul acesta şi pentru cei bo-
gaţi. Lipsa de lemne e cea mai simţită din-
tre toate lipsurile… Primăria noastră n-a

fost în stare să vină în ajutorul populaţiei, deşi luase măsuri din vreme,
aprovizio-nându-se cu lemne, dar greutatea transportului fiind insurmontabilă
din cauza lipsei animalelor de tracţiune, lemnele n-au putut fi aduse în oraş; apoi
drumul de fier Nehoiaş – Buzău nu circulă decât pentru armata germană. În
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anii trecuţi s-au ars gardurile, zăplazurile şi copacii de pe străzi şi frumosul
Crâng, devas-tat pe jumătate de teutoni. 

În toată această mizerie, o licărire de bucurie şi de speranţă avem
când îi vedem pe nemţi cu raniţa încărcată în spate, la care se mai adaugă şi
greutatea amei, mergând pe stradă îmbrăcaţi cam sumar, cu câte o manta în-
vechită, zgribuliţi de frig. Aceasta ne aduce aminte de suferinţele ce le-am în-
durat noi în timpul retragerii din lunile noiembrie şi decembrie 1916, şi acum
ne râde inima când îi vedem şi pe ei într-un hal mai rău, bătuţi şi hăituiţi,
străbătând pe jos sute şi mii de kilometri până ce vor ajunge în Germania, unde
numai de bine nu vor da. Este o pedeapsă meritată de la Dumnezeu, pe care
fără ruşine l-au făcut complicele lor.

Ziua cea Mare a Unirii

În ziua în care Regele şi Re-
gina şi-au făcut intrarea triumfală în
Capitală, în fruntea armatelor ro-
mâne şi aliate, Duminică, 1 Decem-
brie 1918, s-a săvârşit cel din urmă
şi cel mai mare act  pentru întregirea
neamului românesc, care a făcut ca
această zi să fie cea mai mare dintre
marile zile ale poporului român.

În ziua de 30 noiembrie
viscolea puternic şi se părea - zice
d. dr. I. Bordea, unul din cei aflaţi de faţă (la Alba Iulia) şi din scrisul căruia
am împrumutat şi eu o parte din însemnările acestei zile, că şi natura sprijinea
acţiunea disperată a ungurilor, care pe toate căile şi cu toate mijloacele lu-
craseră şi luptaseră ca Unirea să nu fie rezultatul dorinţei şi voinţei tuturor
românilor. Duşmanii noştri seculari au recurs la toate armele, cele mai odioase:
la răspândirea de pamflete prin toate colţurile locuite de români, la propaganda
prin viu grai prin trenuri şi localuri publice cu ajutorul tuturor organelor ad-
ministrative în contra unirii, până şi la încercarea de a corupe cu bani conşti-
inţele, cheltuind peste 30 de milioane de coroane, pentru ca, cel puţin un glas
din România să meargă la marea sărbătoare şi să strige din toată puterea că
este împotriva unirii Transilvaniei cu România. Dar n-au isbutit… Ziarele un-
gureşti, a doua zi după unire, scriau cu multă amărăciune că: „până şi socialiştii
români ne-au părsit.”

Cu tot timpul rău şi cu toate greutăţile drumului, valuri-valuri de ro-
mâni din toate colţurile Ardealului, ale Maramureşului şi ale Crişanei se în-
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dreptau spre Alba Iulia. Până şi chinuiţii bănăţeni, cu toate greutăţile făcute
de armata aşa zişilor noştri prieteni sârbii, s-au strecurat cum au putut şi pe
unde au putut şi au venit şi ei în număr destul de mare. Chiar şi românii din
satele de dincolo de Tisa au cerut să vină şi să ia parte la această mare sărbă-
toare a neamului, dar şi să ceară cu stăruinţă unirea lor cu patria mumă.

În afară de reprezentanţii oficiali, trimişi de toate organizaţiile româ-
neşti din Ardeal, din toate ţinuturile ungurene locuite de români, o mulţime
imensă de popor a năpădit cetatea istorică, pentru ca prin prezenţa ei să pe-
cetluiască marele act istoric ce avea să se săvârşească. Peste o sută de mii de
români, după aprecierea ziarelor ungureşti, au luat parte la această mare adu-
nare. Încă de vineri au început să sosească la Alba Iulia ţăranii noştri în haine
de sărbătoare: bătrâni cu plete cărunte, vărsând lacrimi de bucurie şi preamă-
rind pe Domnul că i-a învrednicit să trăiască această zi; bărbaţi în floarea
vârstei, feciori plini de viaţă, fete mândre în costume naţionale, călăreţi plini
de foc soseau să consfinţească, pentru vecie, marele act istoric al Unirii tuturor
românilor.

Duminică dimineaţă Alba Iulia avea un aspect măreţ. Zăpada acope-
rise pământul şi primele raze ale soarelui dădeau o înfăţişare deosebită oraşului
şi cetăţii, şi ceva deosebit plutea în aer. Pe la orele 7 dimineaţa, în marea piaţă
a oraşului, a început, în perfectă ordine, defilarea şiririlor nesfârşite de români
din toate părţile. Îmbrăcaţi toţi în costum naţional, împodobiţi cu cocarde şi
panglici tricolore, cu steaguri şi steguleţe, în rânduri de câte patru şi în grupuri
de câte 150 - 200, cântând „Deşteaptă-te române”, „Pe-al nostru steag e scris
Unire”, „La arme” şi alte asemenea cântece naţionale, defilau pe dinaintea lo-
calului în care erau adăpostiţi membri Marelui Consiliu Naţional.

Femei tinere şi fete îmbrăcate în frumoase şi variate costume naţio-
nale, cu drapelul în frunte, defilau în grupri deosebite, cântând ca privighetorile
duioasele şi înălţătoarele versuri ale neuitatului poet ardelean Şt. O. Iosif.
Călăreţi mândri pe cai împodobiţi cu tricolor treceau falnici, îndreptându-se
cu toţii spre Cetate, unde avea să se sfinţească marele act istoric. 

În acest timp, în cele două biserici româneşti s-a oficiat serviciul re-
ligios. În vechiul locaş al bisericii ortodoxe părintele episcop Ioan al Aradului,
ajutat de vestitul cor al d-lui I. Popovici, aducea laude lui Dumnezeu că, după
atâta amar şi jale, ne-a învrednicit să ajungem aceste clipe fericite, iar părintele
Miron al Caransebeşului citea cu vocea lui sonoră rugăciuni de mulţumire
către Atotputernicul, drept care toţi credincioşii intonează „Deşteaptă-te ro-
mâne”. La cuvintele: „murim mai bine-n luptă”, mâinile tuturor s-au ridicat
în sus, ca şi când ar fi depus un solemn jurământ.

La sfârşitul serviciului divin, părintele episcop Ioan rosteşte formula
de încheiere astfel: „Cel ce a înviat din morţi şi a înviat şi neamul românesc”...
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Celelalte cuvinte nu se mai aud şi vocea arhiereului se stinge... şi lasă loc
lacrimilor, plângea veneratul părinte şi cu dânsul toţi cei din biserică plângeau;
curgeau lacrimile pe care graiul omenesc nu le poate tălmăci şi numai o pană
măiastră ar fi în stare să le spună rostul după cum se cuvine.

Adunarea s-a ţinut sus în cetatea Alba Iulia, loc de mândrie naţională,
căci în ea şi-a făcut intrarea marele Voevod Mihai Viteazul; loc de chinuri şi
lacrimi, când acolo au fost închişi eroii neamului Horia, Cloşca şi Crişan.
Această cetate aşezată pe un platou înalt şi frumos, este legată cu oraşul printr-o
alee bine îngrijită. Ea este înconjurată de ziduri mari, groase, în număr de trei,
cu şanţuri adânci şi largi printre ele şi cuprinde clădiri mari, impunătoare. În
această mândră cetate s-a pecetluit actul Unirii.

Marea Adunare Naţională a avut loc în sala cea vastă a Cazinoului
Militar, care era frumos împodobită cu brad şi cu drapelele României, ameste-
cate cu ale aliaţilor, cu ale Franţei, Angliei, Italiei, Belgiei, Serbiei, Greciei şi
Americii. Această frumoasă sală a primit pe toţi delegaţii oficiali ai Ardealului
şi părţilor ungurene locuite de români, în total peste 2000 de persoane care
stăteau ticsite. Iar sus în galerii era o cunună mândră de doamne şi domnişoare. 
O masă lungă era aşezată peo scenă improvizată, pentru prelaţi şi membrii
Marelui Consiliu. Jos era o masă rezervată pentru ziarişti.

La ora 10 s-au urcat pe scenă, aclamaţi de urale şi aplauze furtunoase,
conducătorii Partidului Naţional, arhiereii ambelor biserici, conducătorii Par-
tidului Social Democrat. A fost un moment de mare emoţie când reprezentantul
Basarabiei, P. Halipa, a fost îmbrăţişat de fostul deputat ardelean dr. I. Suciu.

Primul care a luat cuvântul a fost preşedintele Consiliului Naţional
Român din Ardeal, dl. Ştefan C. Pop, care a ţinut un discurs de o rară frumu-
seţe, întrerupt de lungi şi repetate aplauze. D-sa a arătat suferinţele îndurate
de români din partea ungurilor, în timpul războiului, când fiii naţiunii au fost
trimişi în foc de stăpânirea maghiară, iar părinţii lor au fost ţinuţi prin puşcării.
Apoi s-a constituit un birou, în frunte cu venerabilul Gheorghe Pop de Băseşti,
ca preşedinte, iar episcopii Ioan Pap al Ardealului, Dr. Dumitru Radu, al Orăzii
Mari, împreună cu d-nii Dr. Teodor Mihali, Dr. Ştefan Cicio Pop şi Ioan
Fluieraş (socialist) ca vicepreşedinţi.

Când venerabilul preşedinte, dl. Pop de Băseşti, şi-a ocupat locul şi,
prin câteva cuvinte bine simţite a proclamat adunarea deschisă, sala întreagă
s-a cutremurat de strigăte: „Trăiască România Mare!”; „Trăiască Regele Ferdi-
nand!”; „Trăiască puterile aliate!”; „Trăiască Brătianu!”. Ochii tuturor erau
înrouraţi de lacrimi.

Entuziasmul se transformase în delir şi asistenţa părea că nu-şi mai
dă seama pe ce lume trăia; se părea că nu numai fiinţele omeneşti din sală, dar
chiar şi pereţii săi, drapelele şi întreaga cetate cereau cu nesfârşită putere unirea
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cu România.
Cronicarul mai sus pomenit spune că a avut senzaţia, în acele mo-

mente, că întreaga sală era străbătută de un huruit puternic, sgomot asurzitor
produs de ultimele şiruri de lanţuri, care mai ţineau încătuşat o parte a neamu-
lui nostru. Primele verigi ale lanţului de robie au fost sdrobite în Basarabia,
au fost continuate în Bucovina, iar în Regat proclamarea votului obştesc şi a
împroprietăririi a produs desrobirea economică şi socială a acelora care au
creat Mărăştii şi Mărăşeştii, iar acum la Alba Iulia, se sfărâmaseră ultimele
cătuşe de robie.

După multe minute în sală s-a făcut linişte, după care s-a dat cuvântul
lui Vasile Goldiş. Domnia sa a făcut un istoric al suferinţelor româneşti de pre-
tutindeni şi în deosebi a robiei românilor de sub dinastia Habsburgilor, plină
de ingratitudine. Ungurii voiau să ne extermine cu războiul acesta, voiau să
încununeze această operă de exterminare a românilor. Când românii din ţară
au luat armele pentru a ne dezdrobi, noi numai cu sufletul eram la dânşii; astăzi
eliberaţi alergăm la dulcea noastră mamă - România Mare. Nimic nu e mai fi-
resc ca eliberarea aceasta şi întemeierea Unirii cu România. (aplauze fur-
tunoase, strigăte puternice de „Trăiască România Mare!”)

Apoi d-l. Goldiş citeşte Proiectul de rezoluţiune, care s-a votat în una-
nimitate şi care constituie actul Unirii, care începoe astfel: „Adunarea Na-
ţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească,
adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia, în ziua de 1 De-
cembrie 1918, decretează unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor
locuite de dânşii cu România. Adunarea naţională proclamă îndeosebi drep-
tul inalienabil al naţiunii române la întreg Banatul, cuprins între râurile
Mureş, Tisa şi Dunăre. Adunarea naţională rezervă teritoriilor susmenţio-
nate autonomie provizorie până la întrunirea Constituantei aleasă pe baza
votului universal...”

A urmat o inimoasă cuvântare  a domnului Iuliu Maniu, din care ex-
trag aceste pasagii: „Noi suntem un popor de ţărani. Tot ce avem înaintea noas-
tră, în hainele negre şi cu frunţile luminate, a ieşit din popor. Nici unul nu
poate zice că obârşia lui nu este de la plugul român, de la pământul românesc,
de unde îşi scoate credinţa sa în viitor. De aceea Marele Sfat Naţional cere o
reformă agricolă radicală, ca să se împartă pământ ţăranilor. Un neajuns în
structura noastră este ca industria şi comerţul să se dezvolte. Trebuie să ţinem
apoi seama de greutăţile unei tranziţii la Unire. Căci nu în 2 - 3 zile se poate
face o perfectă unitate în organizarea administrativă şi judeţeană...”

În fine socialistul român Iosif Jumanca a rostit un interesant discurs.
Hotărârile Adunării Naţionale s-au telegrafiat M.S. Regelui nostru

astfel: „Adunarea Naţională a Românilor din Ardeal, Banat şi Ţara Româ-
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nească, ţinută la Alba Iulia, glorioasa cetate a lui Mihai Viteazul, a decretat
într-un elan de entuziasm fără margini, cu unanimitate, unirea teritoriilor sale
cu Regatul României. Vestindu-Vă hotărârea aceasta care încoronează aspi-
raţiile de veacuri ale neamului românesc, rugăm pe Maiestatea Vostră să
primească omagiile pe care vi le exprimăm cu profundă supunere. 

Trăiască Maiestatea Sa Ferdinand, Regele României!”
M.S. Regele a răspuns cu următorul mesaj: „Vestea fericită care Mi

se comunică din vechea cetate a lui Mihai Viteazul, înaltul fapt al Unirii cu
vechiul Regat al României, umple inima mea de o bucurie indescriptibilă.

Mulţumesc Atotputernicului că mi-a fost dat, cu vitejia soldaţilor mei,
a contribui la acest mare act şi de a trăi alături cu Poporul meu aceste mo-
mente sublime. Cum am suportat cu voi suferinţele şi durerile, împărtăşesc cu
voi şi bucuria care este acum a tuturor românilor. Trăiască România Mare şi
indivizibilă!”

Astfel s-au petrecut lucrurile în vechea şi sfânta cetate Alba Iulia, care
acum 300 de ani şi-a deschis porţile ca să primească pe Mihai Viteazul, cel
dintâi făuritor al întregirii neamului românesc. Visul trăit o clipă de eroul de
la Turda ia astăzi fiinţă, şi  sceptrul Regelui Ferdinand, sub care se mândresc
astăzi, pe lângă vechile ţări româneşti, Basarabia şi Bucovina, îşi întinde  cu-
vântarea de libertate şi fericire peste pământurile strămoşeşti ale Ardealului şi
Banatului şi peste ţinuturile Crişurilor şi Maramureşului. Sărbătoarea de azi
întregeşte şi sufletul şi trupul neamului românesc, iar românii de pretutindeni
adunaţi de azi înainte sub o singură coroană, îi privesc viitorul cu mândria şi
încrederea pe care le-o citi fericitul augur al celor mai măreţe destinuri istorice.

Sărbătorirea Unirii la Buzău

8/21 Nov. 1918

Ziua sfinţilor voievozi Mihail, Ga-
vril şi Rafail a fost o zi frumoasă pentru noi
buzoienii. La ora 2 p.m., armata română re-
prezentată prin Brigada 9 Infanterie, co-
mandată de vrednicul colonel Lascăr Cara-
caş, care poară pe braţul drept dublul semn
al rănirii pe câmpul de război, iar pe piept

mai multe decoraţii cu spade, şi-a făcut intrarea triumfală în oraş. De la gară
cu muzica în frunte şi în tovărăşia unui ma-re număr de cetăţeni, soldaţii au
mers spre Primărie, trecând pe sub un splendid arc de triumf, împodobit cu
steaguri, flori şi verdeaţă, iar în mijloc având desenată o hartă a Românii Mari,
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cu un soldat de sentinelă, care prin trompetă anunţă înfăptuirea ei. La Primărie
s-a oficiat un Te Deum, întru amintirea marelui voievod Mihai Viteazul, al
cărui cap căzuse în Câmpia Turzii, de unde a strălucit în cursul veacurilor ideea
de mântuire a neamului şi a cărui zi onomastrică se serbează astăzi. Apoi s-au
rostit multe discursuri pline de entuziasm şi înălţare sufletească, după care tru-
pele au defilat prin faţa publicului asistent în urale nesfârşite.

25 Nov./8 Dec. 1918

Liga culturală din Buzău împreună cu ardelenii din localitate hotărând
să sărbătoreasă marile evenimente ale românismului au invitat azi, duminică,
pe toţi bunii români să participe la Te Deumul care se face în Biserica Epis-
copiei, la ora 11 a.m., precum şi la procesiunea patriotică, care va urma servi-
ciului religios. 

La ora fixată biserica era plină de credincioşi, iar curtea bisericii de
un detaşament de soldaţi ardeleni, de elevii liceului cu steagul lor şi de multă
lume care nu încăpuse în biserici. Serviciul religios a fost oficiat de trei preoţi
şi un diacon, După aceea a luat cuvântul d. Gh. Răşcanu, profesor la liceu şi
preşedintele ligii culturale, care prin cuvântarea avântată şi plină de însufleţire
a artătat importanţa actului săvârşit la Alba Iulia, prin care s-a proclamat
Unirea Transilvaniei, a Banatului şi a tuturor ţinuturilor locuite de români până
la Tisa, cu România, înfăptuind astfel Unirea tuturor românilor într-un stat
mare şi mândru, sub un singur Domnitor şi o Lege.

Apoi a luat cuvântul scriitorul acestor rânduri, vorbind în numele
ardelenilor astfel: „Luminează-ne Doamne mintea ca să fim la înălţimea
măreţelor zile pe care ne-ai învrednicit să le trăim şi deschide-ne glasul ca să
îţi putem mulţumi, după cum se cuvine, pentru împlinirea visului secular al
neamului nostru, Unirea tuturor românilor!”.

Aceste cuvinte au fost rostite cu faţa spre altar, apoi întorcându-mă
către publicul credincios am continuat astfel: „Fraţi români! Optsprezece vea-
curi au trecut de când soarele răsăritului a salutat cu razele-i arzătoare pe fii
lui Traian în Dacia şi de când au început să răsune accentele limbii româneşti
în văile şi munţii Daciei Traiane. 18 veacuri au trecut decând vers de bucurie
şi de fericire se auzea pretutindeni în această patrie cunoscută sub numele de
Dacia Fericită. Totul era măreţ şi sublim. Românii duceau o viaţă paşnică în
această ţară, care era una din cele mai bogate în aur şi cea mai frumoasă pro-
vincie a lumii romane. Dar fericirea strămoşilor noştri nu a ţinut decât două
veacuri, când invazia barbarilor - goţii, hunii, gepizii, avarii, longobarzii ş.a.
- care veniră cu sabie şi foc şi prefăcură în cenuşă şi ruine tot ceea ce geniul
roman produsese, lăsând în urma lor o jale adâncă. Abia scăpară românii de ei
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şi un nou puhoi de barbari s-a pornit din răsărit ca să-şi caute o patrie, prin
veacul al 8-lea; erau ungurii, care veniră cu furie, prădând şi omorând tot ce
le ieşea în cale.

De aici încolo începe tragedia poporului nostru, care a fost înlănţuit
într-o robie trupească, economică şi sufletească, cum nu s-a mai pomenit alta
în întreaga istorie. Veacuri de-a rândul poporul român, pe pământul său strămo-
şesc a fost socotit şi tratat ca străin şi sclav. În această tristă stare îl găsi anul
1784, când suferinţele ajunseseră la culme, şi atunci se ridicară cei trei viteji,
cei trei mucenici ai neamului: Horia, Cloşca şi Crişan şi cu stindardul libertăţii,
egalităţii şi fraternităţii se repeziră împotriva impilatorilor. Încercarea lor dis-
perată n-a reuşit şi trupurile lor au fost frânte sub roată în cetatea falnică a lui
Mihai Viteazul, Alba Iulia. În această cetate de trei ori sfântă, în care cel mai
mare viteaz al neamului, Mihai-Voievod, prin braţul său puternic şi geniul său
scânteietor, izbuti să întrupeze Unirea tuturor românilor. Dar dacă această unire
n-a durat decât o clipă, cât o străfulgerare a unei scântei electrice, ea a rămas
steaua conducătoare a neamului nostru până în acest moment, când avem ma-
rea fericire să sărbătorim Unirea naţională a tuturor românilor.  De azi înainte
falnicii Carpaţi nu vor mai fi zid de despărţire pentru fraţi, ei vor fi şi vor ră-
mâne pentru vecie inima românismului.

Fraţi români! Astăzi se împlineşte prima săptămână de când poporul
român din Transilvania şi Ungaria, prin reprezentanţii săi, adunaţi la Alba Iulia,
a proclamat Unirea cu România. Peste o sută de mii de români, din toate pătu-
rile sociale şi reprezentând toate partidele, au votat cu însufleţire actul istoric,
care înseamnă visul de veacuri al neamului românesc. De azi înainte hotarele
României s-au mutat la Tisa, şi de la Nistru pân’ la Tisa tot românul nu va mai
plânge, ci se va bucura sub razele calde ale soarelui libertăţii.

În această bucurie generală Liga Culturală din Buzău a organizat
această manifestare, invitându-ne să venim în acest sfânt lăcaş ca să ne închi-
năm şi să înălţăm rugăciunile noastre către Atotputernicul pentru că ne-a în-
vrednicit să ajungem aceste zile mari; ca să ne rugăm pentru odihna sufletelor
soldaţilor români, care prin vitejeasca lor moarte au dat viaţă veşnică unui po-
por de 16 milioane, dovedind şi de astă dată, lumii întregi, la Oituz, Mărăşti
şi Mărăşeşti că el, soldatul român, este cu adevărat fiul Romei eterne, trans-
plantat în răsărit de Împăratul Traian.

Să ne înălţăm cu gândul la făuritorii acestor măreţe clipe şi să urăm
din tot sufletul, înaintea sfântului altar, ca să trăiască Maiestăţile Lor Ferdinand
şi Maria, Împăratul şi Împărăteasa românilor.

Să trăiţi şi voi, nobili şi mândri cetăţeni ai Buzăului, care aţi alergat
cu inimi vesele să sărbătoriţi pe iubiţii noştri fraţi din Ardeal şi Ungaria, care
după fraţii basarabeni şi bucovineni s-au grăbit să proclame cea din urmă
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Unire, care întregeşte pe deplin neamul românesc”
După aceasta toată lumea din biserică a ieşit în curtea Episcopiei şi

acolo s-a format un impozant cortegiu, în frunte cu muzica militară, care pe
tot parcursul a intonat „Deşteaptă-te române” şi „Pe-al nostru steag e scris uni-
re”. Imediat după muzică veneau soldaţii ardeleni, care se găseau în trecere
prin Buzău, apoi Comitetul Ligii Culturale şi cetăţenii, iar la urmă elevii liceu-
lui, toţi cu drapele.

Cortegiul a trecut pe Bulevardul I. C. Brătianu, pe strada Unirii, tre-
când pe sub cele două arcuri ridicate cu ocazia intrării armatei române în oraş,
până în faţa Palatului Comunal, de pe treptele căruia a vorbit părintele C. Pro-
vian, directorul seminarului şi avocatul Artemiu Moldoveanu, amândoi isbu-
tind să ridice sufletele auditoriului şi înălţimea serbării, prin cuvinte clare şi
răspicate, mult aplaudate de public.

De la Primărie s-a pornit pe strada Carol şi, în dreptul locuinţei auto-
rului acestor însemnări s-a oprit câteva momente, în care profesorul Răşcanu
i-a adresat câteva cuvinte de cinstire în faţa tuturor ardelenilor stabiliţi în ţară,
care au luptat cu ardoare pentru unitatea sufletească a tuturor românilor.

De aici cortegiul s-a dus pe strada Cuza Vodă iar în urmă a ajuns în
piaţa Liceului Hasdeu, unde s-a încins o horă mare a Unirii, în care s-a prins
toată asistenţa, într-un elan şi un entuziasm vrednice de România Mare.
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Virginia Rădulescu
(1885 – 1973, învăţătoare, Nehoiu)

Dormiţi în pace
Eroilor Patriei

Mărire vouă veşnic, morman de oase frânte
De glonţul cel năpraznic, de schije de obuz!
Prin jertfele de sânge şi prin grozave lupte
Făcut-aţi să răsune: Mărăşti, Muncel, Oituz!

Din sânge şi din trupuri aţi reclădit o ţară,
Din pilda vostră sfântă un falnic viitor,
Din veşnicia morţii o tainică comoară
Pentru urmaşii voştri avânt înălţător.

De-aceea amintirea ce-nvăluie trecutul
În veci va fi udată de lacrimi argintii!
Vă vom slăvi cu fală, vom presăra mormântul
Cu floarea parfumată a sfintei Românii!

(Revista Vlăstarul, anul VII, nr. 5 - 1930)



(11 mai 1940 – 2 septembrie 2017)

A murit Poetul, Marele Poet
Gheorghe Istrate… Cum se poate
spune asta în cuvinte? Sau cu ce vis-
cole se poate tăcea! Cu ce munţi, cu
ce cumpene de fântână, cu ce aripi ri-
sipind azurul în întunericul nopţii? 

Gheorghe Istrate, având în-
crustată în nume emblema dealului
tutelar al istoriei de la Curbură (Istri-
ţa) , după absolvirea şcolii generale în
satul natal - Limpeziş (Movila Banu-
lui) şi a Liceului „B.P. Hasdeu” din
Buzău, nu se poate înscrie la facultate
din cauza acuzaţiei (false) că tatăl său
a fost... legionar. Devine bibliotecar
comunal, apoi elev la Şcoala postli-
ceală de biblioteconomie şi îndrumă-
tori culturali din Bucureşti (de unde
este exmatriculat tot pe bază de... do-
sar), impiegat de mişcare la CFR... 

În timpul efectuării stagiului
militar, soldatul Gheorghe Istrate câş-

tigă locul I pe ţară la un concurs
naţional de poezie al revistei „Viaţa
militară”. Cu această ocazie îl cunoaş-
te pe Tudor Arghezi şi i se aprobă, du-
pă clarificarea „informaţiei” din do-
sar, susţinerea unui nou examen de
admitere la Facultatea de Limba şi Li-
teratura Română din capitală. Reu-
şeşte, obţine bursă pentru toţi cei cinci
ani de studiu şi e lăsat la vatră.

Îi va avea profesori, printre
alţii, pe George Călinescu, Tudor Vi-
anu, Alexandru Piru, Zoe Dumitres-
cu- Buşulenga, Romul Munteanu, Ion
Ianoşi, Mircea Martin etc, printre co-
legii de an aflându-se: Constanţa Bu-
zea (de care îl leagă o prietenie ce va
dura până la moartea poetei), Dorin
Tudoran, Ion Alexandru, iar din anii
mai mari de studiu îi cunoaşte pe Vir-
gil Mazilescu, Gh. Pituţ, Gabriela Me-
linescu, Lurenţiu Ulici, Marius Robes-
cu, Mircea Iorgulescu, Marin Mincu,
Vasile Blendea şi alţii.

Debutează editorial în anul
1968, cu Măştile somnului (apărut în
colecţia „Luceafărul” a Editurii Tine-
retului, pentru care primeşte mai mul-
te premii.)

Vor urma volumele: Poeme
(Valea Plângerii) - Ed. Eminescu,
1971; Pseudopatriarchalia - Ed.
Cartea Românească, 1974; Zodia
Şarpelui - Ed. Albatros, 1975; Cân-
tec la izvoarele lumii - Ed. Militară,
1975; Sceptrul singurătăţii - Ed.
Cartea Românească, 1978; Rune (an-
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tologie), - Ed. Cartea Românească,
col. „Hyperion”, 1980; Oase de flu-
turi - Ed. Cartea Românească, 1982;
Interiorul tăcerii - Ed. Cartea Româ-
nească, 1985; Despărţirea de cuvin-
te - Ed. Cartea Românească, 1988;
Ritual / Rite (antologie româno-fran-
ceză), Ed. Metafora, 1995; Limpeziş.
Locul fiinţei - Ed. SAS, 1997; Ver-
suri/ Gedichte (selecţie bilingvă ro-
mâno-germană) - Ed. Radu Bărbu-
lescu, München, 1999; Distilerii noc-
turne (microantologie) - Ed. Signata,
2000; Fragmente despre infinit - Ed.
Crater, 2000; Puberul divin - Ed. Pa-
llas, 2003; Omul întrerupt, Ed. Ex
Ponto, 2007; Omul întrerupt/ Der
unterbrochene Mensch - Ed. Radu
Barbulescu, München, 2008 etc.

În anul 2000 a primit Pre-
miul „Mihai Eminescu” al Acade-
miei Române.

Pentru a întregi această suc-
cintă prezentare reproducem un scurt
fragment din prefaţa volumului Dia-
log cu invizibilul (apărut în 2010,

când Poetul împlinea 70 de ani), sem-
nată de Dumitru Radu Popa (scriitor
şi critic literar român, directorul Bi-
bliotecii de Drept la New York Uni-
versity):

„Gheorghe Istrate a ales
dintru începutul poeziei sale, primită
nu fără puţină mirare şi vâlvă la vre-
mea respectivă - într-un timp în care
nu ne lipseau poeţii! -, încercarea de
a capta printr-un ceremonial al ros-
tirii, arhetipul obsedant al fiinţei sale
lirice. Este vorba, cum lesne se poate
observa într-o operă ce acoperă as-
tăzi, iată, nu mai puţin de 50 de ani,
că poetul din Limpezişul Buzăului,
atât de drag şi adesea evocat ca un
mirabilis locum, se prosternează în
faţa copilului primordial, a acelui
prunc aruncat în lume, o alegorie a
purităţii, a totalităţii, zeu atotputernic
şi mărturisind despre forţa invincibilă
a vieţii în mai toate religiile şi tradiţi-
ile populare, incluzând folclorul ro-
mânesc. Iar copilul primordial al po-
eziei lui Istrate e un veritabil simbol
al totalităţii: minuscul şi uriaş toto-
dată, în stare să umbrescă lumea cu
simpla închidere a pleoapelor sale.
(…) Nu sunt mulţi poeţi în literatura
română care să se fi dedicat atât de
mult - într-o poezie care nu se vrea şi
nu are aparent nicio nuanţă teoretică
- tainicului, enigmaticului, misterului,
confuziei, dar şi revelaţiei aduse de cu-
vinte, fie ele inscripţii, semne ori sem-
nale. Poetul este în mod cert adesea
bolnav de cuvinte, cum alteori e cap-
tiv sau mântuit. Toate aceste ipostaze
vorbesc despre o filosofie adâncă, an-
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cestrală, cu rădăcini atât de vechi - şi
totuşi atât de modernă în felul rostirii.
Gheorghe Istrate, iată un nume de ca-
re, fără cea mai mică umbră de în-
doială, vom avea să dăm seamă la ju-
decata din urmă a poeţilor, când, cum
şi unde va fi să fie ea! Şi o operă ce
şi-a câştigat rândul întâi chiar şi în
cele mai selective, severe biblioteci!”

*
Depun „mărturie”, în acest

sens, şi alte personalităţi de primă mă-
rime ale literaturii noastre:

„Gheorghe Istrate este un
poet incomensurabil mai mare decât
ecoul poeziei sale. Ce surprinzător e
să constaţi cu câtă pudoare, cu câtă
perseverenţă, cu câtă variată pasiune,
şi cu ce admirabile rezultate, acest
poet lipsit de ostentaţie şi-a alcătuit,
şi-a cultivat, şi-a desăvârşit un mit al
său, prin simpla dar sugestiva poten-
ţare a unei perspective tradiţionale!”

Ştefan Augustin Doinaş
*

El e într-adevăr un autentic
şi un convulsionat a cărui unică mas-
că o formează blândeţea, sfielile

Ion Caraion 
*

Gheorghe Istrate a ajuns la
un mare rafinament al expresiei în
versuri ce ţine parcă de nişte cere-
monii secrete pe care însuşi poetul le
numeşte, de altfel (…) riualuri.

Al. Piru 
*

Crisparea şi înfricoşarea în
faţa necunoscutului universului, con-
diţia eului deopotrivă legat de auto-

hton şi impecabila versificaţie clasică
dau acestei poezii tensiune şi origi-
nalitate

Marian Popa 

POEME 
de Gheorghe Istrate

Oase de fluturi

sunt timbre ale morţii mici volante
ei ară timpul zilei şi-l reduc
vărsând în flori - calicii delirante -
suspinul mătăsos de eunuc
ei trec pedepsitor prin rana noastră
îngălbenind în gerul prematur –
şi ninge-adeseori prin ora vastă
cu oasele lor albe de azur...
patrule sânt bătătorind lumină
în depărtarea surdă dintre zei,
mici dezertori prin cerul de rugină
cu lanţurile morţii după ei
cruci fragede foşnind în zbor timid
ferestre moi prin amintiri secate -
polenul lor bolborosind în vid
pe-un sâmbure plutind în bunătate
i-am aşteptat, odaia a vuit
de lipsa lor - dar ceasurile sparte
cu faţa s-au întors în infinit
ca nişte soli în ţările cu moarte.

Cenuşa şarpelui

La vârsta unui sâmbure chemat
să crape-n noaptea nopţilor o uşă,
lovit de aştri iar m-am întrebat:
de ce miroase clipa a cenuşă?
De ce pe flori cad aripi moi în zori,
de ce un om renunţă şi dispare,
de ce lumina veşnicilor sori
se stinge-n carnea noastră şi ne doare?
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Vai, Şarpe, veacul mă provoacă blând,
va trebui să intru în săgeată,
mătasea vremii să o sparg adânc
cu timpul şiroindu-mi lung în pleată.
Copilul cere-o mumă şi un sân
deşi singurătatea-n buză-i curge,
el îndemnat de şarpele străbun
din carne laptele răstit şi-l zmulge.
Mă poartă nebuneşte o quadrigă
de-a valma cu-ntunericul din stea,
prin trupul lumii cineva mă strigă
şi sparge reci lumini în carnea mea.
Astfel rănit de vulturul etern
ce-mi zboară lung prin sângele

fierbinte
aud cum site uriaşe cern
prin noi bătrâne trupuri de cuvinte.
Grăbiţi mi-s anii. Veacul încă e.
Lumina ca un şarpe bate-n uşă.
Mă-ntorc în mine şi mă-ntreb: de ce
miroase clipa totuşi a cenuşă?...

mă scald cu moartea 
în aceeaşi gârlă 

şi-ntoarce proza faţa-n poezie
cuvintele se retranscriu punctate
e-atâta secetă-n eternitate
şi-atâta mâl în ritm şi-n simetrie
mai sunt multiple semne nevisate
şi-n spaţiu plânge-atâta veşnicie
că însuşi Dumnezeu în ceruri scrie
cu verbe de sinceritate
e-o transparenţă suplă visătoare
bibliotecile foşnesc în somn
cu fiecare literă mă-ntomn
în sucul-spasm al fructelor amare
mi-e timpul scurt cât pleoapa 

de şopârlă
mă scald cu moartea în aceeaşi gârlă…

Ritual 
(amiroase)

amiroase Doamne amiroase
timpul vechi îmbătrânind pe oase
anii mari cât marea desfăcută
peste putrefacta noastră plută
amiroase Doamne amiroase
timpul vechi cu-mpletituri de rase
vărsături de neamuri supte-n delte
înroşind nisipurile fierte
voci târzii amurguri dilatate
peste frageda eternitate
amiroase Doamne amiroase
a Iisus a ceruri fără oase
a veşmânt înconjurând în gând
frigul mare-al Domnului cel Blând.

Ritual
(ce să refuz)

ce să refuz şi ce să mai accept 
toate cuvintele miros a moarte
bat clopotele-amurgului în piept
mirosul lor copile ne desparte
încep o floare şi-o termin în zori
mi-e îngerul bolnav şi mă refuză
dă-mi Doamne plânsul unei 

mari candori
şi dă-mi ninsoarea pruncilor pe buză
dar nu mai sunt cuvinte ca să spui
o spadă se sfărâmă între oase
mi-e îngerul bolnav şi boala lui
în cerul tot a moartea mea miroase.

ritual
(părinţilor)

acolo-n iarba mirosind a fapte
în cimitirul somnului lor greu
sub crucile de piatră şi de lapte
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mormintele-i îmbătrânesc mereu
s-au scurs toţi corbii-n secolii 

de humă
s-a stins şi steaua-n lămpile de seu
dorm noaptea lor de tată şi de mumă 
mormintele mă-mbătrânesc mereu
m-au destupat din floarea mea nebună
şi-au supt zăpezi din cer 

din Dumnezeu
de-acum mă-ntorn la tată şi la mumă 
mormintele ne-mbătrânesc mereu.

Ritual
(centru)

miros a fluturi şi a moarte
lăstunii se ascut în întuneric
noaptea se sparge-n ferestre lipind
timbrul ei şoptitor - emisferic
am prea multe desemne pe umeri
sunt cercetat de o poruncă anume
templul credinţei mi s-a crăpat -
unu plus unu fac infinitul
eu însumi sunt centrul lui erodat

Ritual
(Doamne iar ni se întâmplă)

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 
(bocet)

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
vinovare vinovare
haina mea e în rugare
că se strânge peste mine
precum stupul pe albine
şi-năuntru nu e nime’
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

Limită

eu port mereu un fel de frică-n voce
rostogoliri desprinse din abis
stau îngropat cu toată viaţa-n vis
ca un copil în slava lui precoce
lumina Doamne n-are început
eu sunt fragmentul ei dinspre tăcere
sunt plumbul ce refuză prins în cnut
să taie-n trup cămaşă de durere
eu Doamne tot mai traversez recrut
războaiele virtuţii ce se cere
cu sufletul captiv într-un sărut
cu-otrava armelor prelinsă-n miere
la adăpostul vieţii mele
se-ntâmpă-n întuneric stele...
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Magda Ursache

Scara lui Hasdeu
Este o mîndrie a mea că fac parte din specia

hasdeienilor. George Emil Palade i-a adus liceului
aurul unui Nobel. „Îmi iubesc şi îmi stimez neamul,
sînt mîndru că m-am născut în România”, afirma
laureatul la Stockholm. A cerut să fie incinerat şi ce-
nuşa să i se risipească peste Carpaţi. Să nu-i uităm
nici pe Pamfil Şeicaru, nici pe Ion Caraion. Şeicaru
e singurul gazetar român condamnat la moarte, în
contumacie, de Tribunalul Poporului. „Şantajul şi

etajul”, în ce-l  priveşte, nu-i spusa lui Iorga, ci a unui ziarist invidios, Vasilescu
zis Porcu. Iar poetul Caraion, condamnat la moarte în'58, a stat în detenţie 11
ani. Închisorile lui? Jilava, Gherla, Aiud, minele de plumb de la Cavnic şi Baia
Sprie, Canal... Desţărat la 58 de ani, a fost urmărit de securişti şi calomniat
pînă-n moartea care i-a venit la Laussanne, în '89. 

La sfîrşit de deceniu cinci şi început de destalinizare, dirigintele, pro-
fesor de latină, era nevoit să-i mai ridice în picioare pe fiii de popi şi de avocaţi.
„Voi eraţi? Staţi jos!”, scanda el, cu cîtă ironie şi autoironie putea. Am recitat
şi eu, pe podiumuri improvizate,versuri în ruseşte, despre pieptul unui soldat
„de stele roşii plin”. Am văzut stele verzi,înghiţind porţia de marxengelslenin.
Am învăţat despre monocotiledonate, algoritmi, formule chimice, sub anume
portrete care mai cădeau din cînd în cînd de pe pereţi, sub lozincile afişate pe
toate holurile şi-n toate clasele. Viaţa de profesor bun, cum am înţeles mai tîr-
ziu că s-a petrecut, însemna să te lupţi cu o programă care excludea marile re-
pere ale tradiţiei. Eruditul  profesor de istorie Cristescu (purta din primăvară
pînă-n toamnă tenişi albaştri cu blacheuri şi şapcă proletară) călca toate con-
semnele: ne vorbea despre revoluţia franceză de la 1789 ca ruptură a ordinii,
cu trimitere la altă revoluţie, cea din octombrie. Pentru profesorii care m-au
învăţat ce să citesc, să mă pot feri de otrava propagandei, am toată admiraţia
şi tot respectul: îmi sînt un fel de părinţi. Pentru Laurenţiu Stan, proful de geo-
grafie cu un superb éclat, care sărea peste lecţia despre bazinele carbonifere
din URSS ca să ne teleporteze, dincolo de graniţele închise, la izvoarele Ama-
zoanelor. Pentru bonomul biolog Aurel Piţu, care m-a iertat că, pe sub bancă,
citeam Nopţi la Serampore de Eliade. Dacă mi-o confisca, riscam exmatricu-
larea. Pe Adela mi-a confiscat-o un profesor de română, declarat duşman al „de-
cadentului” Bacovia. Îi desena creierul „bolnav” pe tablă. Amintirea asta aş
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şterge-o cu buretele. Cel mai drag mi-a fost domnul Păturescu, tot de română.
Îi (mai) aud vocea vătuită, tristă, cînd preda despre „limitele” lui Eminescu.
„Limite” aveau toţi clasicii; doar Toma - Deşliu - Jebeleanu - Cassian - Po-
rumbacu, noii clasici în viaţă, nu aveau. Pe mine domnul Păturescu m-a dus
în biblioteca liceului şi mi-a pus în braţe Istoria literaturii române de la orig-
ini pînă în prezent. „Citeşte cît poţi de aici”. Vă asigur că mirosul acelei Cărţi
mi-a pătruns şi mi-a rămas în piele. Doamne, ce carte groasă, ce carte grea!
Graţie dascălilor care au predat o materie neînscrisă în programă şi anume
Cititul ca risc asumat, am cîştigat libertatea de a gîndi altfel. 

La acest capitol nu pot să-l omit pe tatăl meu, pe care „eşecul” social
l-a îmbolnăvit şi l-a omorît repede, dar a apucat să-mi pună în mîini cărţile
care trebuiau citite: nu Vitea Maleev la şcoală şi acasă, ci poveştile reginei
Maria (mi le dăruise chiar  V. Voiculescu, la Pârscov, fiind prieten cu tata,
aruncat din Baroul bucureştean în Judecătoria de ocol; ce-am pătimit cînd mi
le-au descoperit în ghiozdan!); nu  Aşa s-a  călit oţelul, ci Contele de Monte
Cristo. Nică fără frică? Nu. Mai bine Căpitanul Fracasse. Curaj? Ba chestie
de gust. Cum s-o fi iubit pe Zoia Kosmodemianskaia şi nu pe Cosette ori pe
Lizuca; pe partizanii sovietici şi nu pe muschetari ori pe fraţii Jderi? Ce-i drept,
tatăl meu, cititor de Sadoveanu, se întreba de ce s-o fi compromis, mai ales că
opera mare era deja scrisă. Se dedulcise la trai pe vătrai, devenind „un bivol
fericit” şi şi-a stricat ce putea fi un roman bun, Nicoară Potcoavă, băgînd cu
ghiotura arhaisme slave, ca să demonstreze influenţa musai benefică a limbii
ruse asupra românei. 

Cu reazimul lor, al celor care nu mai sînt, am putut urca scara lui Has-
deu, trecînd pe lîngă portretul savantului, să-mi lansez cărţile în solemnul am-
fiteatru. Ficţionară convinsă cum sînt, încrezătoare în steaua hasdeienilor, îmi
pot imagina că un elev al Colegiului va urca şi el scara, va trece pe lîngă portre-
tul cu barbă năvalnică şi îşi va prezenta, în acelaşi amfiteatru, un Nobel româ-
nesc pentru literatură. De ce nu? Per aspera ad astra!
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Iaşul „străduţelor subtile”
Lui Petru, ca şi mie, Dulcele Târg al Ieşilor (eu îmi asum forma de sin-

gular: Iaşul) ne-a oferit circumstanţe net defavorabile. Totuşi, l-am iubit.
Ne întorceam de pe Copou cu crengi înflorite de forsythia, de alun,

cu floare mică, roşie, de corn… Eram şi noi nişte hippies din socialism. Petru,
cu ţinuta sancţionată de rector. „Rectorul mă vrea tuns şi ras”, râdea el, după
ce şi-a lăsat barbă… subversivă. Nu s-a ras; cu vestele lui provocatoare şi-n
blugi, eu, cu rochii ciudate de Fondul Plastic. Preferată era una maro, cu-n
entre-deux de dantelă orange în talie. Ne intersectam mereu cu Val Gheorghiu,
purtând ochelari suspecţi cu lentilă verde, pe Păcurari ori pe Belvedere, la Ob-
servatorul Astronomic, ba chiar pe vreo hudiţă ca Abrahamfi („Bătrâne, o ştii
pe nevasta arhitectului? Ce femeie!”).

Val era un Rudolf Valentino al redacţiei „Cronica”. Crud, elegant,
parşiv, colecţiona „fâţulici”. O boemie mai legendară decât a lui a fost doar
cea a lui Mihai Ursachi. Iaşul scenografic pictat de Val e magnific, însă prevăd
că n-o să mai rămână nimic din această scenă pentru întâmplări nemaiauzite.
Termopanul, pe care l-a urât, a invadat tot. Măcar, că a murit, nu mai vede
apunând Iaşii vechilor zidiri, titlul prof. acad. Ioan Caproşu, devenit, la Ilisei,
Iaşii vechilor… iubiri.

Dar de ce m-aş plânge? „Ruinurile Târgoviştei” sunt peste tot, de la
Timişoara-n toată ţara. La fel, în Iaşi.

Iaşul e iubire pentru mine încă din liceul buzoian. Citisem Iaşii de
odinioară de Rudolf Suţu, dar şi Masa umbrelor, a lui Ionel Teodoreanu. Îmi
imaginasem cum arăta Palatul Administrativ (Roznovanu), Trei Sfetitele (Trei
Ierarhi) ori grădina Socola, cumpărată de Alexandru Mavrocordat (denumit
Muţunachi pentru că era un om al farselor), de la Mihalache Sturdza. Palatul
Culturii, reconstruit în 1926 de arhitectul Ion D. Berindei, în stil neogotic flam-
boyant, îl aveam pe o cartolină alb-negru.

Pe ieşeni, îi vedeam buni şi blânzi, ca bunicul Teodorenilor, soţul doam-
nei Elencu. Îmi plăceau doamnele cu numele lor de boieroaice: Maritza, Agri-
pina, Săftiţa, Eufrosina, Pulcheria, Zulnia, Zoe (ca şi bunica mea), nepoate de
hatmani, de moruzzeşti, de rosetteşti, de vogorizi… Cumpărând de la magazi-
nul de mode al doamnei Babette, de pe Ştefan cel Mare (pe Lăpuşneanu, era ma-
gazinul de pălării ale francezului Delpeche). Intrau în cofetăria din faţa Bise-
ricii Catolice, unde se vindeau renumiţii covrigi de zahăr, iar îngheţată pu-teau
mânca la elveţienii George şi Tuffli, care fondaseră, la 1870, cofetăria Tuffli.

Cât despre domni, membri Jockey Club, cred că fiecare voia să fie un
arbiter elegantiarum ca Leon Bogdan, fiul vornicului Emanuel Bogdan. Şi
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parcă-l văd pe Neculai Gheuca, „frac, clac, ghete de lac”.
Iubirea de adolescenţă a Iaşului a fost augmentată, începând din '63,

de Petru. Nu mergeam numai pe obscure şi înguste stradele şi străduţe (ştiu
ce-a vrut să spună Mircea Platon cu adjectivul subtile, din titlul Cartea stră-
duţelor subtile), cu flori şi cu motani. Petru m-a dus pe strada Săvescu, la zar-
zărul roz, dar şi pe Săulescu (să nu faceţi vreo confuzie), strada din josul Pieţei
Unirii. Mihai Săulescu sărise singur în faţa mitralierelor germane, nemaipri-
mind ordin de înaintare. Tot pe Săulescu, am aflat Palatul Copiilor, fosta casă
a lui Alecu Beldiman, cel evocat de Eminescu, în Epigonii: „Beldiman vestind
în stihuri pe războiul inimic”.

M-a dus la bustul şi la mormântul lui Grigore Ghica (sculptor Karl
Stork, 1875). Pentru că a protestat contra cedării Bucovinei către Austria, paşii
turci i-au tăiat capul. Îmbălsămat, a stat înfipt pe zidul Seraiului, la 1777, din
Constantinopol. „Independenţa costă, Magda!”.

Petru ştia că, întorşi din refugiu, ieşenii au găsit, pe peretele Bibli-
otecii Centrale Ferdinand, o inscripţie: Min niet. Nu sunt mine. 

„Cine ar fi crezut să fie atâtea mine, începând din gară!”
În gara Iaşi, erau echipe de evrei secondaţi de soldaţi sovietici, înar-

maţi. Permiteau intrarea refugiaţilor pe baza „neimplicării în prigoana antise-
mită”. Era suficientă o declaraţie a unui vecin care-ţi voia casa şi nu mai ob-
ţineai „adeverinţă de intrare” în oraş şi-n locuinţa ta. În primăvara lui '45, în
Iaşul fără conductă de apă, cei bănuiţi de „atitudine antisovietică” erau arestaţi,
dispăreau… Ce prezumţie de nevinovăţie? Buletinul era vizat de chestură după
ce semnai o declaraţie de apartenenţă politică. Trebuia să găseşti acte, martori,
ca să-şi probezi nevinovăţia. Ana Pauker ţinea discursuri agresive pro lumpen-
proletari. După fiecare miting ori marş (bine organizate de comunişti), se aplica
mai abitir jus talionis: se numeau arestări pentru „cercetări speciale”. Am aflat
multe documentându-mă pentru Rău de România.

„Nu te teme, Magda, scrie şi asta”. Am scris. Noi doi am fost în toate
pe aceeaşi lungime de unde: scurte şi lungi.

Doamne, câte voiam să văd, câte voiam să ştiu când am venit în Iaşi!
Dar unde erau cele care nu mai erau? Anticăria Kupermann, librăria lui Daniil,
unde vindeau antichităţi şi timbre fraţii Şaraga. Nu mai era nici librăria Cristo-
for, erau însă dughenele sordide de pe bulevardul gării, din Târgu Cucului, de
pe Golia… Peste drum de Mitropolie, fuseseră cei mai vechi librari; Petrini.
În casele Finkelstein, din str. V. Alecsandri, fusese altă librărie. Nici nu mai
vreau să merg pe acolo, ocolesc, după ce Casa Vornic Alecsandri a fost retro-
cedată.

„Magda, e trist veselul Alecsandri”, mi-a spus Bătrânu când am trecut
pe lângă statuia lui din faţa Teatrului Naţional.
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Îl întrebam multe şi de toate. Unde a fost teatrul Tivoli? Dar hotelul
Rusia? Dar hotelul London? Dar sediul ziarului „România”, în 1917?

„Ei, n-am prins chiar primul război mondial. Te pomeneşti, mă râdea
cu ironia lui blândă, că voiai s-o găseşti aici şi pe coana Marghioliţa Rosetti
Sturdza”. (Îi spusesem că recitisem o Masa umbrelor). „E umbră şi ea. Trist
este că-i umbră şi Academia Mihăileană, precursoarea primei universităţi a
ţării, unde Kogălniceanu a ţinut primul curs de istoria, românilor. Demolată
în perioada Dej”.

Dar câte nu dispăruseră?... Hala de peşte a lui Gustave Eiffel (1925)
a fost demolată în 1988. Din ruini în ruini mergi popor luptător! Pe Lăpuşnea-
nu, în locul Berăriei Bragadiru de la 1909, s-a construit un cinema, „Tineretu-
lui”, bântuit de şobolani în ultimul deceniu Ceauşescu. Acum e demolabil şi
el, dormitor pentru aurolaci. Turnul gării nu mai are ceas şi a fost cât pe ce -
ironia sorţii - ca Miron Costin să rămână fără pană. Statuia lui Wladislaw C.
Hegel, de la 1901, a fost ţinta unei glume proaste. Şi cât s-a scris în presa post-
socialistă că ar trebui dată jos statuia Adoc, a Independenţei! Au fost furate şi
vândute la fier vechi busturile lui B.Şt. Delavrancea (1924, Ion Mateescu) şi
N. Gane (1943, Richard Hette). A dispărut şi bustul lui Ciprian Porumbescu
(1957, Iftimie Bârleanu). De statuia lui Mihai Viteazu, cu soclul deteriorat ci-
clic de ţigănimea adusă de primarul Simirad pe Copou (s-au furat toate plăcile
de gresie ale soclului) se reazimă biciclete de închiriat.

Ce s-o fi ales de proiectul lui Nichita Danilov, atunci, în 2008, direc-
torul Casei de Cultură „Mihai Ursachi”, de a se realiza „zidul personalităţilor”?
Voia, împreună cu pictorul Felix Arteni, să pună plăci cu mâinile oamenilor
de cultură importanţi, turnate în bronz. Ştiaţi că Titu Maiorescu a numit Iaşul
„capitala culturală a ţării”, una şi unică? Regele Carol I, în discursuri, folosea
des sintagma „a doua capitală”.

La documentarea pentru romanul Rău de România m-a ajutat mult
Petru. Găsisem câte ceva despre Andrelici, care, pe la 1885, striga „3 chiftele
10 bani la boieri şi la golani”, îmbrăcat în negru, cu ţilindru şi ghete de lac.
Cu coşul în spate, punea bastonul la gură şi imita o trompetă şi un flaut. Vânză-
torul de chiftele a făcut apoi, la Bucureşti, Conservatorul, cursuri de teorie, can-
to şi solfegiu. Era bas. În Podu Verde, pe stânga, cum urcai, erau casele unui
acordor de piane, Miler, surd. Le acorda surd fiind. Timpul, aşa cum am scris
în Rău de România, avea răbdare cu boema ieşeană.

„Magda, localul Tanasachi, în grădina Chateaux-aux-fleurs, era mai
vestit decât Bolta Rece”.

Manaş Cantăr, din strada Lozonski, peste drum de seminarul Venia-
min, n-avea decât „vinuri acătării”, „de la Grasă pân' la Otonel”, cum vestea
firma. Gureşa coană Catinca, de la „Trei sarmale”, avea pelin brumat în mai
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şi Cotnar natural. Serile, până târziu în noapte, se sta la „Viaţa lungă”, din
capăt de Copou şi de tramvai, bodega lui Anton Vidraşcu. Pe Lăpuşneanu mai
ales ne lăsam invadaţi de imagini vechi, cu Moişă Zingher, care-şi aştepta
domnii artişti în prag. „Vă salut cu reşpect general”, de unde şi porecla crîşmei:
„La reşpect general”. În studenţia mea, vechea poştă din vremea domnitorului
Mihail Sturdza, era berărie. Am prins şi berăria Zimbru din Păcurari, propri-
etate Zvec. Nu mai e.

Bătrânu numea străzile cu numele lor vechi, ca şi tata. În Buzău, nu
mergeam la cinema „Bălcescu”, ci la cinema „Moldavia”.

Mergeam din Zlataust în Piaţa Unirii, fostă grădina Trayan şi propri-
etate a fostului primar Scarlat Pastia, pe lângă statuia Cuza a lui Raffaelo Ro-
maneli, dezvelită în 1912; luam strada Lăpuşneanu în picioare: de la Muzeul
Unirii (1806) până la Fundaţia Ferdinand (1934); pe lângă biserica Banu, cu
Casele Tiktin, pe lângă magazinul de muzică şi papetărie Hirsh şi Finke, pe
lângă frizeria Pavlicovski, tată şi fiu, spre cârnăţarul Fotachi. Mai în deal, fuse-
se un magazin cu noutăţi muzicale şi papetărie, Papa Maugsch. Coboram pe
Râpa Galbenă, urcam apoi pe Esplanada „Elisabeta” (1908), de-a lungul pri-
mei Grădini Botanice şi ajungeam, după un ocol, la statuia Mihai Eminescu
de Ioan Schmidt-Faur, care nu-i plăcuse nici lui Minulescu, nici lui Topâr-
ceanu. Ştiam că au aşezat-o întâi pe locul lui A.D. Xenopol, apoi, în '57, au
mutat-o la Fundaţie. Bătrânu era supărat pe ceea ce numea „jocul statuilor”.
Student, în '57, fusese de faţă când au dărâmat cu târnacoapele Monumentul
Reîntregirii, donat de sculptoriţa Olga Sturza, în 1924. Grupul statuar a fost
refăcut în 1990 şi se află acum în Piaţa Universităţii „Gr.T. Popa”. Nu ştiu da-
că mai arde „flacăra veşnică”. Consilierii s-au plâns că i-ar costa prea mult
gazul.

După 7 august 2013, Târgul Ieşilor e şi mai puţin dulcele. Urc Eterni-
tatea „sub un cer noros respirând sacadat descheiat la toţi îngerii”, cum scrie
Victoria Milescu în poemul Grăbire.

În ciuda tuturor necazurilor, am rămas unită cu casa noastră şi cu cimi-
tirul. Bătrânu a plecat spre „viaţa deplină”, aşa numită de Părintele Stăniloae,
după ce o radicală doamnă doctor a comandat 5 stenturi şi doctoraşul din sub-
ordine, deşi ştia că nu face bine, s-a supus ordinului.

În studenţia mea, ne întâlneam în faţa căsuţei cu cerdac a lui George
Lesnea. Ca să nu încurc jumătăţile şi sferturile de oră, stabilisem: „totdeauna
la şi 23”. O să mor la „şi 23”, ca să fiu sigură că Petru mă aşteaptă.

RENAŞTEREA BUZOIANĂ 29



Nistor Tănăsescu

Zi de odihnă

… toate ziarele de sâmbătă la un loc
aşteptând să fie citite cuiva
şi multe mere în cameră foarte multe

ultimele tale poeme despre mere
au zguduit lumea
nimeni nu ştie cine eşti
de unde vii

ţi-am păstrat taina am
zidit uşile şi ferestrele după voia ta
am ucis toţi merii din preajmă

ce să fac mai departe se
frâng ziarele de sâmbătă
pe masa mea…

Inventatorul tristeţii

… mi se dă să beau sânge de iepure
eu mai aştept şi altceva de la toamnă
o telegramă o scrisoare în flăcări
cineva se pregăteşte să inventeze

tristeţea

seara un rug în faţa casei mele, 
poştaşul:

„Vino la culesul viilor. Vino”

Pasărea aceea

avatarurile nu sunt ale noastre
nici ramurile verzi de măslin –
altcineva îngenuncheat a ucis
pasărea –
Aceea lui i se cuvine
orori sau noapte tot
sau nimic

noi nu
noi nu putem fi bănuiţi
priviţi ce ochi frumoşi ce
aripi frumoase au femeile noastre

Scrisoare din ambele tabere

… ninge…
de fiecare dată când ninge rămân
într-un singur prieten
şi acela scump la vedere şi acela
cu crengile ninse

în depărtarea de unde vă scriu 
vouă neninşilor
se petrec viscole şi întâmplări 
armate de fluturi invadează oraşul
sângele lor alb ne şiroieşte 
pe haine în barbă
nu ni se mai disting proaspetele 

decoraţii nu
ne mai deosebim unul de altul

în depărtarea unde vă scriu vouă
neninşilor

se petrec viscole de întâmplări 
uniidin noi vor trece 

de partea duşmanului…
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Valentin Cojocaru

PODUL RUPT
(fragment)

Luni dimineaţă, cum s-a crăpat de ziuă, Gheor-
ghe a dat drumul la păsări prin ogradă, a scos boii din
grajd, i-a înjugat şi a tras căruţa în faţa grajdului. Dacă
tot încărca gunoiul din grădină să-l ducă la deal şi-a
zis că-i mai bine să rânească în grajd şi să urce şi gu-
noiul strâns direct în căruţă. A dejugat şi le-a dat boilor
ceva de mâncare. A tras apoi căruţa în grădină lângă

grămadă şi boii i-a lăsat slobozi.
Doar două furci a urcat în căruţă când din gunoi a apărut o mână de

om. Să-i stea inima. Om cu frica lui Dumnezeu şi-a făcut cruce şi s-a tras
înapoi. Luptase pe frontul de la Mărăşeşti, a însoţit spre groapă atâţia morţi şi
nu se speria aşa uşor de un cadavru, dar surpriza a fost prea mare. S-a uitat cu
atenţie şi atunci şi-a dat seama că pe mânecă e cusut un nasture din tablă. Era
soldat. Ce căuta însă în grădina lui. Şi-a adus aminte de soldatul rus dispărut
în urmă cu câteva zile. Dar dacă o fi german? Că şi ei au trecut prin sat. Imediat
şi-a dat seama că greşeşte şi că sigur e rus pentru că mâneca e de culoare cachi.
S-a uitat în jur şi atunci a văzut o ţambră din gard cu vârful rupt. Imediat şi-a
dat seama ce s-a întâmplat. Auzise vorbe prin sat că lumea o bănuia pe Stana
pentru că cineva a văzut intrând un rus în curtea ei. Ce să facă el acum. Dacă
se află că rusul mort e la el în grădină o păţeşte rău. A tras gunoi peste mâna
mortului şi s-a dus în bucătărie, unde, Bălaşa, deja deretica.

– Ce-i? Ori ţie foame aşa de dimineaţă.
– Nu. Hai în grădină că am păţit un necaz mare, şi şi-a dus degetul la

buze după care a arătat spre camera de alături unde dormeau copiii.
Bălaşa l-a urmat în linişte până în fundul grădinii gândindu-se mai

mult la ce treburi mai are de făcut azi decât la ce o vrea să-i arate Gheorghe.
Descumpănit şi gâfâind de parcă fugise până aici, Gheorghe a luat furca şi a
descoperit mâna mortului. Bălaşa se uita şi nu înţelegea.

– Ce-i asta?
– Femeie, e o mână de mort, nu vezi? Aproape că a strigat Gheorghe

trăgând de mână cu putere descoperind faţa bietului soldat.
S-au aşezat amândoi în genunchi şi se uitau prostiţi la faţa umflată şi

pătată a mortului. Nu mai ziceau nimic.
– Trebuie să-l ducem undeva că nebuna asta de Stana e în stare să ne
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pârască pe noi, a zis Bălaşa.
Gheorghe s-a uitat la ea uimit şi se întreba cum a înţeles aşa repede

cum stă treaba.
– Tu nu vezi ţambra ruptă şi cine putea să facă o treabă ca asta în

afara Stanei? Eu zic să-l urcăm în căruţă, îl acoperim cu gunoi şi ne ducem cu
el la râpă, pe malul gârlii.

Brusc, Gheorghe s-a dezmeticit şi a înţeles ura ce mocnea în sufletul
Bălaşei împotriva vecinei ei, cu care nu trecea primăvară să nu se ciondă-
nească pentru urzicile ce intrau prin gard de la una la alta. Şi-a dat seama ce pe-
ricol îi paşte aşa că, fără vorbe, au luat cadavrul de mâini şi de picioare şi l-au
urcat în căruţă, Bălaşa a mai adus o furcă, au pus gunoi deasupra, au înjugat
boii şi au ieşit în uliţă luând-o la vale spre Putna.

– Bună dimineaţa. Ori vă duceţi la târg la Focşani să vindeţi ceva? I-a
luat peste picior Vergu văzându-i aşa de serioşi, unul în faţa şi celălalt în spatele
căruţei.

– Mai taci mă că târg a fost sâmbătă. Mă duc la râpă cu gunoiul ăsta,
i-a răspuns Gheorghe fără să se oprească.

Au tras căruţa cât mai aproape de buza malului, Bălaşa a dejugat boii
iar Gheorghe s-a şi apucat de descărcat.

– Bună dimineaţa Gheorghe şi Bălaşă! Harnici mai sunteţi!
Amândoi s-au oprit ca la comandă. Nu îl văzuseră pe Ştefan Cojocaru

ce coborâse spre ei ieşind din cimitirul vechi.
– Bălaşă ia boii şi priponeşte-i pe tăpşan până schimb eu o vorbă cu

Ştefan. Bălaşa şi-a dat seama că acum nu mai puteau descărca aşa că a luat-o
la vale cu boii de lanţ.

Făcuseră frontul la Mărăşeşti împreună. Mai apoi pentru că Gheor-
ghe era un flăcău înalt, cu ochi albaştri a fost ales ordonanţă de un colonel iar
Ştefan s-a dus cu frontul până la Budapesta.

– Frumoşi boi mai ai măi Gheorghe! Pe ai mei i-am prăpădit.
– Cum aşa?
– Nu-i mai am. Ieri mi i-au luat ruşii şi mi-au dat în loc o pereche de

cai. Mari, nu zic nu, dar vlăguiţi rău de tot. Să-ţi zic cum a fost. Ieri nu m-am
dus la biserică nici eu, nici Marghioala că a venit Vasile de pe front acasă.
Eram cu toţii în casă când am văzut doi soldaţi ruşi în ogradă mergând spre
grădină. Am ieşit repede după ei şi i-am întrebat ce vor. „Davai cal”, mi-au
răspuns şi au intrat în grajd. Eu ascunsesem boii în grădină dar nu mi-a fost
de folos pentru că au văzut gluga de ciocani de anul trecut şi sau dus la ea.
Boii erau în spatele ei. I-au luat şi cât au mers spre poartă am tot tras de ei şi
i-am rugat să mi-i lase. N-au vrut. S-au chinuit până le-au pus hamurile şi
căpestrele şi-au plecat lăsându-mi caii. Îmi pare rău de boi că îi chinuie nenoro-
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ciţii ăia dar măcar am scăpat cu viaţă. Ai auzit ce a păţit Buzdrug. Dumnezeu
să-l ierte! Auzi, rămâneam să te ajut, dar am o treabă.

Gheorghe nu l-a mai întrebat nici ce căuta la ora aia în cimitir, nici
ce treabă are, l-a lăsat să plece şi a început să descarce gunoiul. Bălaşa nici nu
dăduse drumul la boi din mână. A stat tot timpul şi s-a uitat din dosul malului
de lut la ei cum vorbeau şi când a plecat Ştefan a venit imediat. A legat boii de
jug şi împreună au terminat descărcatul acoperind bine cadavrul cu gunoi. 

Au plecat repede fără să mai stea vreo clipă să-şi tragă sufletul. Nu
s-au urcat în căruţă parcă de teamă să nu tragă boii mai greu şi să meargă încet.
Abia când s-au văzut în curte au început să vorbească între ei. Când Gheorghe
băga boii în grajd, a auzit-o peste gard pe Stana cum striga la bărbatu-său că
nu mai are curpeni de pus pe foc la bucătărie.

– ... luoa-o-ar bâta!

De atunci au trecut două săptămâni. Ruşii nu mai trec prin sat şi parcă
nici oamenii nu mai vorbesc despre ei. Lumea are alte treburi acum: de cules
viile, porumbul, fructele.

Era întuneric beznă când căruţa a ieşit pe poartă. În ea era Gheorghe,
soacră-sa şi copiii. Bălaşa a rămas acasă pentru a astruca păsările, să facă mân-
care şi să vină şi ea pe jos până în prânz la cules de porumb. Era răcoare dar
Mariei şi Ilincăi le plăcea. Mai ales că tatăl lor, cu asemenea ocazii, le povestea
fel de fel de întâmplări de pe front sau mai imita pe câte cineva din sat şi râdeau
de se prăpădeau. Legănatul căruţei l-a adormit pe Lică, cuibărit în braţele
bunicii Siţa, iar fetele se uitau la cerul plin de stele.

– Ce bine e că am scăpat de ruşi şi că nu au fost lupte pe la noi ca în
‘916! a zis Siţa. 

Lui Gheorghe îi plăcea să povestească, iar acum pe întuneric parcă şi
amintirile i se derulau altfel în faţa ochilor. De boi nu avea grijă. Ştiau drumul.
Aşa că parcă aştepta un subiect de discuţie. Şi el şi fetele, care s-au oprit din
chicotit când l-au auzit că începe să spună ceva.

– Nu fii chiar aşa de sigură. În ruşi nu poţi să ai încredere niciodată.
Pe frontul de la Mărăşeşti când în ‘917 a început revoluţia în Rusia, într-o
noapte, trupele ruseşti au părăsit frontul. Au lăsat frontul descoperit pe kilo-
metri întregi şi noi românii a trebuit să ne întindem câte un om la 10 metri pâ-
nă au venit alte trupe. Norocul nostru a fost că nemţii nu au mai atacat după
ce i-am respins la Mărăşeşti, dar şi acum cred că dacă ar fi ştiut, ar fi spart
frontul. Ruşii au plecat în dezordine. Mulţi au rămas să prade satele părăsite.

Eu eram curier şi noaptea când plecam călare cu plicurile cu ordine
de la Statul major aveam frică mai mare nu dinspre liniile nemţilor, ci dinspre
poziţiile ruşilor care trăgeau aiurea. Am trecut prin momente grele pentru că
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nici nu puteam să ne înţelegem cu ei. Am scăpat doar când m-a luat ordonanţă
colonelul. Ce viaţă am avut atunci!… Şi relua, pentru a câta oară, povestea
despre cum făcea cizmelor colonelului şi cum aducea flori din pădure soţiei
acestuia. 

Pe drum se mai salutau din când în când cu oameni din alte căruţe, ple-
caţi şi ei cu treabă. Încă mai era întuneric când au ajuns în marginea porum-
bului.

– Tataie! Aici au tras ruşii cu aviaţia după tine anul trecut?
– Nu Ilinco! Eram la vie. Dacă eram aici sigur mă omorau, că în po-

rumb nu prea ai unde să te ascunzi şi te vede de sus aviatorul. La vie m-am
băgat sub butuci şi m-au pierdut. Norocul meu a fost că boii îi băgasem în
lizieră că mi-i mitralia şi pe ei.

– Bre, dar multe ai mai păţit matale cu ruşii ăştia! la compătimit
Maria.

– Şi nu ştiţi totul!…Da, gata cu poveştile, hai la treabă.
Când s-a urcat soarele sus au auzit-o pe Bălaşa strigându-i să vină la

margine, la masă. Lui Gheorghe i s-a părut curios ca nu a intrat în porumb să
dejghioace şi ea un coş până să pună masa. L-a luat pe Lică pe spate şi au ieşit
cu toţii din porumb. Când au ajuns acolo au văzut-o pe Bălaşa, care pusese
mâncarea pe un ştergar întins pe pământ, că era îmbrăcată în negru.

– Ce-i, fă, cu tine îmbrăcată în negru, a întrebat-o Siţa.
– A venit scrisoare că a murit Sile pe front.
Siţa a ţipat odată şi a început să plângă. Sile era băiatul Gherghinei,

fata ei cea mare, sora Bălaşei, care a început şi ea să plângă. I-au dat lacrimile
şi lui Gheorghe, iar fetele plângeau şi ele cu sughiţuri scurte.

Într-un târziu Gheorghe a început să rupă câte o bucăţică de mămăligă
şi să întingă în brânză. S-au luat după el şi fetele şi Lică. El nu înţelegea ce se
întâmplă de plânge toată lumea. Bunica lor nu a putut mânca. S-a aşezat cu pi-
cioarele strânse, cu mâinile şi cu barba rezemată de genunchi, suspina din când
în când spunând încet „Sile, maică! Sile, maică!” Avea mare nădejde în el
acum la bătrâneţe. Se gândea şi la Gherghina că e necăjită. Bălaşa s-a rezemat
de coada căruţei şi se uita lung la mâncarea de pe şervet, vrând parcă să numere
îmbucăturile celor ce mâncau.

– Hai acasă să o ajutăm pe Gherghina. O să vină lumea deseară la
priveghi şi să facem un pic de curăţenie, a zis Siţa şi s-a ridicat.

– Eu rămân cu fetele să încarc căruţa şi vin şi eu pe urmă. Gheorghe
a mai rămas jos ca să nu grăbească copiii de la mâncare.

Războiul se terminase. Flăcăii satului, veneau unul câte unul acasă,
bucuroşi şi că scăpaseră vii şi că li se promisese pământ. De la un timp au în-
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ceput să apară prin sat venind în Gazuri verzi unii îmbrăcaţi parcă de acelaşi
croitor, cu haine de piele şi cu şepci pe cap, cu o uitătură rece pe sub sprâncene.

Duminica oamenii se strângeau la biserică sau în faţa porţilor; se vor-
bea despre liberali, despre ţărănişti dar şi despre comunişti. Ei erau cei cu şep-
cile pe cap. Veneau de la Focşani, de la Panciu şi spuneau că sunt muncitori şi
câte o dată câte unul de la Securitate. Trăgeau la cei mai săraci din sat, cu care,
mai apoi, ieşeau prin sat să le vorbească oamenilor despre poporul sovietic,
despre colectivă şi chiaburi. Unii îi ascultau, alţii plecau, dar erau şi care încer-
cau să le combată teoriile. Mai ales Vârlan. 

Nu avea cine ştie ce avere, dar era un om destupat la minte, ştia şi un
pic de meserie. Oamenii aveau nevoie de el şi-l respectau. Evenimentele s-au
desfăşurat rapid. Într-o zi a oprit o maşină Gaz la porta lui. Din ea au coborât
patru inşi, au intrat în ogradă, l-au scos din casă şi l-au împins spre drum. În
faţa porţii el a încercat să riposteze, dar unul din cei patru a scos de sub haina
lungă din piele un pistol mitralieră şi a tras în el o rafală. Vârlan a căzut în
şanţ, în praful ce a supt repede sângele scurs din pieptul lui. Ucigaşii s-au urcat
în maşină şi au plecat imediat, lăsând în urmă un nor de praf ce sa aşezat uşor
peste mort vrând parcă să-l îngroape acolo în faţa curţii ca să nu-l ducă departe
de familie şi casă. 

În ultimii ani la câţi morţi avea de plâns satul se mai adăuga unul. La
mulţi dintre ei, deşi nu li se ştia locul de odihnă, se ştia măcar pentru ce au
murit. Pentru ultimul oamenii nu înţelegeau nimic.
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La 27 ianuarie 1854 se năştea la Buzău Alexandru Marghiloman,
primul fiu al omului politic Ion (Iancu) Marghiloman. Tatăl său fusese prefect
al judeţului Buzău între 1855-1857, iniţiatorul Comitetului de Unire al judeţu-
lui Buzău şi organizator al alegerilor pentru desemnarea deputaţilor judeţului
în Divanul ad-hoc, deputat în Adunarea Electivă la 1859, membru în delegaţia
oficială care l-a întâmpinat pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza cu prilejul tre-
cerii acestuia prin Buzău, la 6 februarie 1859 şi 23 ianuarie 1860. 

Tănărul Marghiloman a debutat în viaţa politică ca membru al Parti-
dului Liberal dar, sub influenţa junimiştilor, a trecut în Partidul Conservator,
o formaţiune politică la şefia căreia se va afla din 1914 şi până la moartea sa,
în 1925. A fost ministru în mai multe guverne conservatoare (la Justiţie, la Lu-
crările Publice, la Agricultură, Industrie, Comerţ şi Domenii, la Afacerile Stră-
ine, la Interne şi la Finanţe). Nicolae Iorga îl caracteriza astfel: „Puţini sunt
aceia care ştiu că elegantul Marghiloman, care scotea fraze întregi de o per-
fectă tăietură din implacabilul plastron al cămăşii sale, că sportmanul cu graj-
dul celebru, că oaspetele Parisului, oraş care singur putea satisface cerinţele
acestui fiu de mare proprietar patriarhal şi descendent din simpli răzeşi, că
arbitrul rafinărilor era în fond un om de treabă, deşi rău de gură şi rău de
scris, ca orice membru al mahalalei noastre politice şi, înainte de toate, o fi-
inţă trăind exclusiv pentru putere cu tot ceea ce poate da devotamentul mo-
mentan al unui fidel la picioarele tronului.”1

Considerat părintele hipismului românesc, Marghiloman a fost orga-
nizatorul primelor curse, cu pariuri mutuale, pe hipodromul Floreasca din Bu-
cureşti, în 1874, a contribuit substanţial (teren şi bani) pentru construirea câm-
pului hipic de la Băneasa (inaugurat în 1881), a finanţat sediul Jokey Clubului
Român, al cărui preşedinte a fost până a cedat acest loc în favoarea regelui
Carol I. Foarte impresionat de modelul englez al bazelor hipice, Alexandru Mar-
ghiloman a hotărât, după moartea tatălui său, Iancu Marghiloman, în 1892, să
construiască la Buzău o bază hipică veritabilă2. Şi pentru că era nevoie şi de o
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reşedinţă pe măsura acestei prime baze hipice model din
România, în anul 1897 Alexandru Marghiloman inau-
gura la Buzău „Vila Albatros”, dându-i numele unuia
dintre armăsarii săi favoriţi din herghelia de cai pur-
sânge pe care o avea aici. 

Vila „Albatros” a găzduit de-a lungul vremii
importante personalităţi ale vieţii politice româneşti - Re-
gele Ferdinand şi Regina Maria, Nicolae Iorga, Lascăr
Catargiu, Dimitrie Sturza, Take Ionescu şi alţii. La 27
ianuarie 1902, când Marghiloman împlinea 48 de ani,
la „Albatros” se puneau bazele filialei judeţene Buzău

a Partidului Conservator.3 În anul 1917, în Palatul Comunal din Buzău s-a ins-
talat Comandamentul militar nr. 63 Bavarez, iar în Vila „Albatros”, după ce
fusese găzduit aici regele Ferdinand, s-a instalat generalul german Von Morgen
şi ulterior generalul Von Falkenheim, comandantul Armatei a IX-a germană.

Personalitate marcantă a vieţii politice româneşti de la sfârşitul seco-
lului XIX şi începutul secolului XX, Marghiloman s-a declarat pentru neutra-
litatea României la începutul Primului Război Mondial. Nu a fost de acord cu
intrarea noastră în război alături de Rusia, considerând că victoria acesteia „ar
fi triumful autocratismului şi obscurantismului, al celei mai periculoase reacţi-
uni. Rusia învingătoare va fi stăpână pe Bosfor şi Dardanele, ceea ce ar însem-
na robia noastră economică. Cât despre sentimentele şi intenţiile Rusiei faţă
de noi, istoria este un martor elocvent.”4 Deşi s-a declarat pentru neutralitate,
a optat în final pentru intrarea în război alături de Germania şi Austro-Ungaria.
Credea în forţa militară a Germaniei şi era sigur de victoria acesteia. Cunos-
cându-i această opţiune, regele Ferdinand i-a dat greaua misiune de a rămâne
în teritoriul ocupat, alături de alţi oameni politici cunoscuţi pentru simpatiile
lor faţă de Puterile Centrale (P.P.Carp, Titu Maiorescu, C. Stere şi alţii), ca o
rezervă pentru situaţia în care acţiunea alături de Antanta s-ar fi încheiat cu un
eşec. A fost conştient de această misiune şi de riscul de a se autocondamna po-
litic, de a fi împotriva curentului gene-
ral. Şi-a asumat acest risc şi a rămas la
Bucureşti, ca rezervă regală.

În primăvara lui 1918, după
ce aliatul rus, măcinat de convulsii in-
terne, s-a retras în dezordine de pe fron-
tul din Moldova, regele l-a însărcinat
cu formarea guvernului care să sem-
neze pacea separată cu Puterile Cen-
trale. A reintrat în scenă la 5 martie
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1918. Ion I. C. Brătianu îşi dăduse demisia din funcţia de prim-ministru, la fel
şi succesorul său, generalul Alexandru Averescu, deţinător pentru scurt timp a
acestei funcţii, ambii considerând că nu vor putea obţine ameliorarea condiţi-
ilor de pace. Acum era nevoie de un om de sacrificiu care să încerce să obţină
condiţii mai bune. Şi acesta nu putea fi decât Alexandru Marghiloman. Chiar
şi adversarul său politic, Brătianu, era convins de acest lucru şi l-a propus pe
Marghiloman regelui Ferdinand. 

Tratatul preliminar de pace cu Puterile Centrale, încheiat la 20 febru-
arie /5 martie 1918 la Buftea prevedea condiţii deosebit de grele impuse Româ-
niei: cedarea Dobrogei către Puterile Centrale, care se obligau totuşi să asigure
României un drum comercial la Marea Neagră; modificări de frontieră ale
Austriei cu România; demobilizarea a cel puţin 8 divizii române; expulzarea
din România a misiunilor aliate; România să părăsească toate teritoriile ocu-
pate din Austro-Ungaria. 

Alexandru Marghiloman a fost astfel desemnat Preşedinte al Consi-
liului de Miniştri şi ministru de Interne, împuternicit să semneze armistiţiul şi
Tratatul de pace cu Puterile Centrale. De altfel, Margiloman fusese sugerat,
dacă nu impus, regelui Ferdinand, de către însuşi O. Czernin, ministrul de ex-
terne austriac, la întâlnirea preliminară a acestora din gara Răcăciuni, de lângă
Bacău, din 14/27 februarie 1918.

Tratatul de pace între România şi Puterile Centrale a fost semnat la
Cotroceni la 27 aprilie/7 mai 1918 de către Alexandru Marghiloman din partea
României, baronul Burian, noul ministru de externe al Austro-Ungariei, dr.
Vasili Radoslavoff din partea Bulgariei şi Ahmed Nessym Bey, din partea Tur-
ciei. Cele 31 de articole ale tratatului cuprindeau prevederi militare, economice
şi teritoriale împovărătoare pentru poporul român. În condiţiile intransigenţei
Puterilor Centrale şi mai ales ale Austro-Ungariei, România pierdea interiorul
arcului carpatic şi Dobrogea, iar din punct de vedere economic privilegii im-
portante asupra valorificării producţiei de grâu, petrol şi lemn. Semnarea trata-
tului a fost, după cum consemna mai târziu Marghiloman, „ceasul cel mai
amar al vieţii mele”5. Tratatul de pace a fost  ratificat de Camera Deputaţilor
la 15 iunie 1918, iar de Senat la 21 iunie 1918. Nu a fost însă ratificat şi de re-
gele Ferdinand, care a apreciat că între timp situaţia pe front se schimbase fa-
vorabil pentru România. Antanta întorsese frontul apusean şi se aştepta să fie
reluată ofensiva în Balcani, ceea ce înlesnea României drumul unirii cu Bu-
covina şi Transilvania. 

După cum apreciază istoricul Constantin I. Stan, „în pofida pierderi-
lor grele suferite, a prevederilor inechitabile, pacea de la Bucureşti a fost un
act de salvare naţională, care a permis reluarea ofensivei militare împotriva
Puterilor Centrale, când condiţiile redeveneau favorabile. Actul din 24 aprilie
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/ 7 mai 1918 a avut un caracter provizoriu impus de situaţia internaţională
extrem de neprielnică ţării noastre. Puterile Triplei Alianţe controlau acum
sud-estul Europei. Prin semnarea acestui document s-a reuşit salvarea fiinţei
naţionale grav ameninţată, ocuparea ţării noastre de Germania şi aliaţii ei,
precum şi desfiinţarea statului român.”6

Alexandru Marghiloman, indiferent de ce au afirmat adversarii săi
politici, a avut întotdeana în vedere interesele majore ale ţării. „Statul român
înainte de toate” , spunea el, iar regele Ferdinand recunoştea : „Am făcut apel
la Margiloman pentru că dintre toţi oamenii politici rămaşi la Bucureşti, el
este cel care a făcut dovada de a fi avut cea mai mare grijă pentru interesele
conservării ţării şi a tuturor instituţiilor sale.”

Cel care a primit ingrata sarcină de a semna Pacea de la Bucureşti
din aprilie 1918, compromiţându-şi astfel definitiv cariera politică, avusese
totuşi şi o compensaţie morală. În calitatea sa de prim-ministru, Alexandru
Marghiloman a primit, la 27 martie 1918, la Chişinău, Declaraţia Sfatului
Ţării, de unire a Basarabiei cu România. În urma consfătuirilor avute la Iaşi
între membrii guvernului român şi reprezentanţii Sfatului Ţării al Republicii
Moldova în lunile februarie şi martie 1918, la 26 martie 1918 primul ministru
al României,  Alexandru Maghiloman, însoţit de generalul Constantin Hârjeu,
ministru de război, de Constantin Mitilineu, secretar general la ministerul de
interne, Constantin Garoflid, secretar general la ministerul domeniilor, A. Cor-
teanu, secretar general la ministerul finanţelor, de generalul Mircescu şi un
numeros personal administrativ superior, s-a deplasat la Chişinău pentru a lua
legătura cu guvernul şi cu Sfatul Ţării din Basarabia. După mai multe discuţii
cu membrii guvernului basarabean, cu capii bisericii ortodoxe române din Ba-
sarabia şi cu şefii de comunităţi, în după-amiaza zilei de 27 martie 1918 dele-
gaţia română a fost primită în plină şedinţă a Sfatului Ţării, de la tribuna căruia
primul ministru român a expus punctul de vedere al guvernului de la Bucureşti
„care ar dori ca, menţinându-se libertăţile locale şi obiceiurile pământului,
să nu fie nici o discordanţă cu ideea constituţională de Stat unitar român.”7 

Mesajul delegaţiei române  a fost salutat călduros, cu ovaţii, de către
membrii Sfatului Ţării, iar la orele 7 seara. După ce dezbaterile acestui for au
luat sfârşit, membrii guvernlui român au fost invitaţi să se prezinte la Sfat pen-
tru a lua cunoştinţă de rezultatul deliberărilor. Preşedintele adunării, Ion Incu-
leţ, a anunţat că 86 membri ai Sfatului au votat pentru unirea Basarabiei cu
România, trei au fost contra, iar 36 s-au abţinut. De la tribuna Sfatului Ţării,
primul ministru român, Alexandru Marghiloman, în numele poporului român
şi al Regelui lui, M.S. Regele Ferdinand I, a declarat că ia act de votul quasi
unanim al Sfatului şi proclamă Basarabia unită cu România de aici înainte una
şi nedespărţită. Toată asistenţa în picioare strigă: Trăiască România! Trăiască
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Regele Ferdinand! Trăiască Regina Maria! 
„Imediat Sfatul Ţării, împreună cu membrii guvernului român şi ai gu-

vernului basarabean, însoţiţi de toată oficialitatea română, se duce in corpore
la catedrala Soborului unde un Te-Deum este oficiat, la 8 ore seara, de arhi-
mandritul Gurie cu tot clerul mitropolitan. La pomenire se rosteşte numele
Maiestăţilor Lor Regele şi Regina împreună ci familia regală şi numele mi-
tropolitului Moldovei. Seara primul ministru a oferit, în sala Casinoului, un
prânz membrilor Sfatului Ţării, guvernului basarabean şi tuturor notabilită-
ţilor prezente în capitala Basarabiei.”8

Aflat la Bârlad, regele Ferdinand a fost încunoştiinţat telegrafic de
primul ministru, Al Marghiloman, despre proclamarea Unirii şi a adresat preşe-
dintelui Sfatului Ţării, Ion Inculeţ, şi primului ministru basarabean, Giugurea-
nu, la Chişinău, următoarea telegramă: 

„Cu adâncă emoţiune şi cu inima plină de bucurie, am primit ştirea
despre importantul act ce s-a săvârşit la Chişinău. Sentimentul naţional ce se
deşteptase atât de puternic în timpurile din urmă în inimile Moldovenilor de
dincolo de Prut a primit prin votul înălţător al Sfatului Ţării o solemnă afir-
mare. Un vis frumos s-a înfăptuit. Din suflet mulţumesc bunului Dumnezeu că
mi-a dat, în zile de restrişte, ca o dulce mângâiere, să văd după o sută de ani
pe fraţii basarabeni revenind iarăşi la Patria Mumă. Aduc prinosul Meu de
călduroase mulţumiri Domniilor Voastre şi Sfatului Ţării, ale cărui patriotice
sforţări au fost încoronate de succes. 

În aceste momente solemne şi înălţătoare pentru patrie, de aici îna-
inte comună, vă trimit la toţi cetăţenii din noua Românie de peste Prut regescul
Meu salut, înconjurându-vă cu aceiaşi inimoasă şi caldă iubire părintească. 

Ferdinand.”9

În ciuda triumfului de la Chişinău, guvernarea Marghiloman (mar-
tie-octombrie 1918) nu a fost una lipsită de greutăţi. Dimpotrivă, problemele
economice, sociale şi politice deosebit de grave au marcat acest guvern încă
de la preluarea puterii. Problema cea mai acută era cea a aprovizionării în
condiţiile unei producţii de cereale foarte scăzută, datorită secetei din acel an.
Într-un teritoriu ocupat în mare parte de trupele germane, care făceau masive
rechiziţii, atât pentru trupele de pe front, dar şi pentru a le trimite în Germania,
situaţia era agravată şi de abuzurile şi ilegalităţile comise de elementele cola-
boraţionste ale administraţiei locale.

Pentru rezolvarea acestei situaţii, primul ministru Alexandru Mar-
ghiloman dispunea, printr-o ordonanţă adresată prefecţilor judeţelor, măsuri
de stopare a speculei, prin pedepsirea aspră a contravenienţilor. Cu toate aces-
tea,  problema nu şi-a găsit rezolvarea.10 Aprovizionarea cu carne, unt, ouă,
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brânză, cu săpun şi sodă s-a făcut cu mare greutate şi în cantităţi total insufi-
ciente. Preţul tutunului şi a băuturilor spirtoase a crescut considerabil. Proble-
me majore au fost întâmpinate şi la produsele de import.

Confruntat cu o serie de probleme financiare, guvernul conservator
al lui Alexandru Marghiloman a fost nevoit să se împrumute la Banca Naţiona-
lă a României, mărind astfel datoriile deja contractate la 1,3 miliarde lei.  În
asemenea condiţii, primul ministru şi guvernul său au fost ţinta unor vehe-
mente critici din partea opiniei publie, dar mai ales a opoziţiei politice. Lipsa
pământului a generat numerose frământări în rândul ţăranilor, care în unele
locuri ameninţau să se transforme în acte de violenţă. Pus în faţa unei iminente
revolte, guvernul Marghiloman a adoptat pe de o parte o poziţie de forţă, or-
ganizând jandarmeria rurală, destinată să ţină sub control situaţia de la sate şi
să reprime eventualele mişcări revendicative, iar pe de altă parte a luat în calcul
iniţierea unor reforme menite să dezamorseze situaţia încordată din ţară. 

Omul politic Alexandru Marghiloman, exponent de seamă al marii
moşierimi, deşi era convins de necesitaea stridentă a unei reforme agrare, nu
era adeptul împroprietăririi tuturor ţăranilor, ci numai a acelora care aveau po-
sibilitatea să-şi cumpere, prin intermediul unor credite funciare, suprafeţele
de pământ necesare unei producţii agricole îndestulătoare. După spusele sale,
Marghiloman dorea nu o reformă de clasă, ci o „clasă de ţărani înstăriţi.”11

Deşi conservatorii au câştigat alegerile din iunie 1918 şi datorită
promisiunilor de împroprietărire a ţăranilor, Marghiloman a tergiversat apli-
carea reformei agrare, motivând că legile de expropriere nu puteau fi promul-
gate mai devreme de şase luni de la eliberarea teritoriului, întrucât corpurile
legiuitoare nou alese nu aveau rol de Adunare Constituantă. În acelaşi timp
însă, guvernul Marghiloman a promulgat „Legea obligativităţii muncii şi cul-
turilor agricole”, prin care autorităţile statului controlau şi impuneau măsuri
coercitive pentru neexecutarea programului de muncă stabilit de serviciul agri-
col judeţean. Partidele politice ale vremii au avut poziţii diferite faţă de această
lege, cei aflaţi în opoziţie criticând-o, bineînţeles, vehement. În plus, legea a
creat nemulţumiri în lumea satelor, numeroase fiind localităţile în care ţăranii
s-au revoltat împotriva prevederilor acesteia.  

Reforma agrară se impunea însă ca o necesitate istorică, dar şi ca o
modalitate de a răsplăti sacrificiul miilor de ţărani care căzuseră pe câmpurile
de bătălie cu speranţa că sfârşitul războiului le va aduce şi bucuria împroprie-
tăririi cu pământ. Guvernul conservator al lui Alexandru Marghiloman a tergi-
versat în continuare aplicarea acestei reforme, căutând să nu aducă nici un
prejudiciu moşierilor, dar să asigure în acelaşi timp un control al muncii pă-
mântului, o intensificare a exploatării  lui, un instrument de pacificare socială
şi un antidot puternic contra teoriilor comuniste şi revoluţionare în plină as-
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censiune la vremea respectivă. Nou promulgata „Lege pentru arendarea obli-
gatorie şi vânzarea unei părţi din pământul marii proprietăţi” avea rolul să pre-
gătească drumul spre reforma agrară, pe care conservatorii o vedeau înfăptuită
în trei etape: arendarea obligatorie; exproprierea înfăptuită în Constituţie şi
arendarea pământurilor la asociaţiile ţărăneşti; vinderea pământurilor la ţărani.
Însă nici respectiva lege nu a rezolvat problema agrară, ci a amânat-o din nou.
La presiunea maselor însă, dar şi a partidelor de opoziţie, regele Ferdinand a
trebuit să promită din nou, la 24 octombrie/6 noiembrie 1918, că va împropri-
etări ţăranii.12

Intensificarea mişcării muncitoreşti, fenomen care a caracterizat în-
treaga Europă la sfârşitul Primului Război Mondial, a dat bătăi de cap şi guver-
nului Marghiloman. În scopul păstrării controlului asupra ordinii interne în
aceste condiţii uşor inflamabile, guvernul s-a văzut nevoit să menţină starea
de asediu pe întreg teritoriul ţării şi să treacă în mâna autorităţilor militare toa-
te atribuţiile referitoare la menţinerea ordinii publice şi politice. Una din mă-
surile cele mai drastice şi, evident, mai contestate, a fost Decretul privind cen-
zurarea telegramelor şi a corespondenţei, prin care se urmărea limitarea efec-
telor propagandei socialiste şi a opoziţiei. 

Tot foarte contestată a fost şi intenţia guvernului Marghiloman de a
da în judecată fostul cabinet liberal prezidat de Ion I. C. Brătianu, căruia i se
imputa printre altele, acceptarea trecerii trupelor străine pe teritoriul ţării, lipsa
de preocupare pentru organizarea şi înzestrarea armatei, corupţia membrilor
guvernului, cedarea flotei române Rusiei, transportul tezaurului naţional în
Rusia, distrugerea rafinăriilor de petrol, folosirea vagoanelor de cale ferată în
scopuri particulare. La presiunea opoziţiei şi a miniştrilor aliaţi la guvernare,
dar şi la intervenţia regelui, Alexandru Margiloman a fost nevoit să renunţe
totuşi la acest demers legislativ. 

În ceea ce priveşte problema carlistă (intenţia principelui Carol al II-
lea de a renunţa la succesiunea tronului în schimbul căsătoriei cu Ioana (Zizi)
Lambrino, Alexandru Marghiloman s-a arătat vehement în favoarea acceptării
renunţării şi înlăturarea prinţului de la succesiunea tronului, „întrucât se do-
vedise nedemn de a purta Coroana Românei”. Problema carlistă a fost totuşi
rezolvată prin intervenţia lui Brătianu, cel care îşi dorea o relaţie favorabilă
cu casa regală, astfel că prinţul rebel a fost pedepsit doar cu nişte zile de în-
chisoare, iar căsătoria morgamatică a fost anulată. 

Pe lângă aceste măsuri, receptate ca antipopulare şi antidemocratice,
atacate în consecinţă de opoziţie şi opinia publică, guvernul Marghiloman şi-a
înscris la activ şi o serie de măsuri receptate favorabil şi menite să ţină sub
control situaţia social-economică a ţării. E vorba de repunerea în stare de
funcţionare a serviciilor sanitare din teritoriul ocupat şi de înfiinţarea Direcţiei
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generale economice, cu atribuţii în organizarea şi supravegherea importului şi
exportului şi aprovizionării cu materii prime. De asemenea, a fost reglementată
problema devizelor, pentru schimburile în valută şi finanţarea afacerilor de
import-export ale acestei Direcţii, efectuarea plăţilor externe ale statului. 

În condiţiile în care Antanta îşi reluase ofensiva în vara anului 1918,
Alexandru Marghiloman a fost nevoit să prezinte demisia guvernului său la
24 octombrie /6 noiembrie 1918, iar întreaga activitate legislativă a Parlamen-
tului să fie anulată. Astfel, rolul lui Marghiloman se încheiase, cel care avea
să-şi însuşească izbânda finală era din nou Brătianu. Deşi a declarat că Mar-
ghiloman a salvat Coroana într-un moment crucial al istoriei, Brătianu nu s-a
sfiit să-l catalogheze mai apoi, când disputa politică trecuse dincolo de raţiunile
de stat, drept trădător. 

După război, activitatea politică a lui Alexandru Marghiloman a intrat
într-un accentuat con de umbră, încercările sale de revigorare a Partidului Con-
servator dovedindu-se zadarnice. Confesiunea sa din testament dă însă adevă-
rata dimensiune a marelui om politic: „am greşit poate mai mult decât so-
cotesc, dar gândul mi-a fost întotdeauna curat şi mi-am iubit ţara”.13

La 17 ianuarie 1925, revenit în ţară după o operaţie dificilă la Viena,
Alexandru Marghiloman s-a oprit la Buzău, unde, la 10 mai 1925, şi-a dat ob-
ştescul sfârşit. Carul mortuar a plecat din curtea vilei „Albatos” spre gara Bu-
zău, având „în frunte corul profesorului Severeanu, apoi opt preoţi în cap cu
episcopul Ghenadie, coroane, catafalcul foarte simplu pe care erau multe flori,
carul mortuar, tras de doi cai, ţinuţi de doi băieţi în costume naţionale. Urmau
apoi multe persoane marcante din Buzău, indiferent de culoarea politică. Apoi,
primul automobil cu doamna Marghiloman14 şi alte doamne. Cortegiul a fost
însoţit de mult popor. În gară, de asemenea, public numeros. Deplasarea corte-
giului la Bucureşti s-a efectuat cu un vagon mortuar şi două vagoane de clasă
pentru însoţitori. Înmormântarea a avut loc în data de 13 mai 1925, la cimi-
tirul Bellu. Alexandru Marghiloman nu a avut parte de funerarii naţionale.
Abţinerea ostentativă a guvernului Brătianu şi a regelui Ferdinand de a da
funeraliilor ceremonialul ce li se cuvenea, le-a transformat în eveniment de
interes de-a dreptul naţional.”15

Referindu-se la rolul jucat de Alexandru Marghiloman în acest con-
text istoric, C. C. Giurescu spunea: „Era un bun debateur parlamentar, vorbea
cu pricepere, fără să aibă talentul, însă, al lui Take Ionescu (Gură de Aur)
sau al lui Titu Maiorescu. A fost criticat uneori cu înverşunare pentru faptul
că a format guvernul din 1918 care a semnat Tratatul de la Bucureşti. Trebuie
să recunoaştem acum în perspectiva istorică şi privind lucrurile cu obiectivi-
tate, că Marghiloman a acceptat atunci un rol de sacrificiu.”16
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I. G. Duca, în „Memoriile” sale, îi atribuie acelaşi rol de sacrificiu:
„Dacă Marghiloman ar fi înţeles la ce se mărginea rolul lui, acest rol de sacri-
ficiu într-un interes superior de stat, ar fi putut fi un rol demn de recunoştinţă
naţională.”17 

Politica de „mână forte” a guvernului condus de liderul politic con-
servator buzoian, menită să conducă o ţară aflată într-o situaţie politică şi eco-
nomică deosebit de dificilă, a dus inevitabil la scăderea drastică a popularităţii
sale în rândul opiniei publice şi la îngreunarea poverii cu care a fost obligat să
traverseze istoria. Generaţiile care au urmat nu l-au aşezat acolo unde, bine-
meritat, şi-ar fi avut locul, în galeria marilor oameni de stat ai României. 

Nedreptatea continuă şi astăzi. Deşi vila Albatros, bijuteria familiei
sale de la Buzău a fost de curând restaurată, Alexandru Marghiloman nu s-a
întors definitiv acasă. Moştenirea sa spirituală - atât cât a scăpat de vitregiile
vremurilor18 - este încă risipită prin varii locuri, în timp ce saloanele vilei nu
amintesc mai deloc de ilustrul lor proprietar. Să sperăm că nu va mai dura mult
până când va fi repus în drepturile sale şi îl vom găsi acolo unde îi este de
drept locul, să dea măreţia cuvenită acestui spaţiu cu o rezonanţă istorică deo-
sebită şi care ar trebui să reprezinte unul din punctele tari pe harta culturală a
judeţului şi din această parte de ţară românească. 

NOTE
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3. Ibidem, p. 54.
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14. În 1919, pe când avea 65 de ani, Marghiloman se va recăsători cu Maria Petrescu, în vârstă de numai
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MARI POEŢI ROMÂNI

Ion Gheorghe
Elixirul uitării

De-ar avea ţăranii pîine cît alcool fabrică
Rafinăriile lor artizanale; ceaunele de aramă
Pline ochi de prune putrede; zoburi de rîncede
Fructe viermuind, drojdii ale strugurilor
Cei pătaţi, şi vinuri bolnave, lături
În care zeul şi-a vopsit odăjdii lepădate.
Asemenea tipografiilor clandestine,
Cu prese şi maşini, tipărind manifeste, broşuri,

Lucrează pe tăcute distilăriile ţărăneşti
Prin pivniţi şi prin şuri, butiile de fag
În care şerpuiesc serpentinele de alamă
În multă apă rece poartă aburii
Şi-apoi urinează ulei tare, cu miresme arzînd –
Sunt împinşi cu scop să se piardă, simulînd
Supraveghere, reaua întocmeală a legii instigă
La nedreptate şi rău neoprit.
Ascunse fumurile şi-ncîlcite prin poduri,
În fînării, cu tot soiul de vicleşuguri bine
Alcătuite, cu tîlc lucrînd, cu prudenţă,
Aburind cu multă fereală prin tot
Soiul de coşuri şi jgheaburi, de teama
Agenţilor care pîrăsc, şi-a strîngătorilor de bir.
Însă miresmele de boască fiartă, boarea
De rachiuri nu se lasă pusă cu botul pe labe
Nici de lătratul cîinilor, nici de fum de ulei
De tractor, motorinele maşinilor de la fermă;
Curgînd leneş ca picurii de clei, o spermă năzdrăvană
Vine din capătul de sus al lumii, zgîlţîie
Prunii friguri turbate; atinse prematur
De coacerea bolnavă, de viermele interior
Grăbite, fructele se-mbujorează şi emană
Aţîţătoare mirosuri: cad singure merele
Sau cu de-a sila scuturate, cînd vin ţăranii
La pomi şi-i apucă de umeri şi-i clatină
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Într-o parte şi-ntr-alta, ca pe datornici
Că nu-şi plătesc dajdia: de la orînduire
Deprins-au ştiinţa bruftuluielilor şi arta
De-a scutura omul de ultima împotrivire...
Ce rămîne necăzut, nescuturat, se bate
Cu prăjinile de alun, precum în zugrăviile
Antice argintiile livezi de măslini şi martirii:
Îi duce mintea, cunosc şi ei cît seamănă unii cu alţii
Pomii bătuţi şi scuturaţi, cu ţăranii puşi
La tot felul de impozite şi dări către
Stat: astfel culese-n coşuri şi-n găleţi ruginite,
Cu praful de jos bine sărate, cu pulberile
Cerului de vară-ndulcite la cenuşile
Stelelor, fructele seamănă oamenilor,
Oamenii seamănă fructelor,
Adunate-n vase largi de lemn, 
Lăsate-un timp să zacă în fierbinţeala bolii, 
Învelite blînd cu un strat de pămînt şi nisip –
Asemenea locului de folosinţă tras
Ca pînza de cort peste toată viaţa omului
De la ţară: o săptămînă nu umblă nimeni
La ele: forfota destrăbălaţilor curenţi,
Foiala-n tot mai ridicată febră, vînzoleala
De bolnav fără scăpare, zvîrcoleala de tînără
Femelă fătînd şi ruptă de făt, scăldată
În crîncena-i sudoare; lehuză şi palidă plămada
De fructe, cu coapsele înflăcărate şi pîntecele
Bosumflat, latră şi scheaună
Să zămislească: Pomona este istoria lor;
Forţa conducătoare nu se-ndură de ei; Iancu
Arsene să taie cu sapa căiţa
De pămînt ars de căldura din adîncurile
Fructelor: suflecîndu-şi mînecile cămăşii
De fibră de tei, cenuşie, să afunde braţele
Printre şoldurile de juncă ale putinii
De borhot, să tragă-n găleţi, cu smalţul
Spart, nămolul de fructe: măsură
De-un viţel greutate, de-un mînzat mulţumire.
Boasca estimată cu greul de carne de şapte vite –
Încît orînduirea scăpat-a din braţe
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Boul de jertfă al ţărănimii: l-a sleit
De toate puterile şi n-are unde să-i ascundă
Hoitul. Bîntuie duhoarea uriaşului
Şi n-o mai ţin puterile să-l îngroape!
La foc mult şi ne-ntrerupt se coace terciul
De poame opărite în propriile-i ape, bine moarte,
Stoarse-n călduri; de ultimul picur de must
Şi zeamă; sîmburii sunt strînşi în coşuri
De răchită, epuizaţi de cel din urmă strop
De sudoare, de cea mai slabă moleculă
De mireasmă: pînă noaptea se aude scrîşnetul
Hîrleţului în pămînt; sub grămezile
De sîmburi sapă gropi, fîntîni fără apă
Ascunzînd boştinile fierte, seminţele –
De parcă au făcut moarte de om.
Seamănă cu cei ce-au dat fărădelegea drept lege:
Să repare şi mai rău strică năpăstuiţilor;
Să nu se afle fapta lor necuvenită: de prigoana
Judecăţii nu se tem: o ambiţie-i înflăcărează;
Se ştiu mai puternici decît judecătorii
Pe care-i cumpără cu o canistră de rachiu.
Însăşi dreptatea se uită-n oglindă, îşi dă
Cu alifie roşie pe buze, părul şi-l leagă;
Beau laolaltă, jefuitorii cu cei jefuiţi
Încearcă o împăcare: iertînd unul altuia
Opresorii se îmblînzesc, năpăstuiţii uită.
Se-nseninează ţăranii, glasurile li se schimbă,
O mulţumire nepăsătoare dinspre treburile
Ţării: îi stăpîneşte veselie trecătoare
Pe cei bătrîni; cei în putere se pătrund
Încet de harţă, dar nemulţumirea
Lor de vremuri şi de lipsuri, pînă seara
Se stinge: oboseală istorică
Şi-o lăuntrică sfîrşire a speranţelor toate;
Îşi dau seama că dreptatea s-a-ntors
Cu spatele la ei: elixirul frăţiei
Omului către om s-a stricat,
Basamacul luptei de clasă a pus drojdii
De-un lat de palmă în potirul de cristal...
Trezindu-se la cea dintîi cîntare a cocoşului,
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Se-mbracă iute, aruncîndu-şi pe faţă doi pumni
De apă, ies grăbiţi pe porţi, să prindă
Autobuzul cenuşiu: dau fabricii de sîrmă
Tot ce-a mai rămas în ei viu, bun de muncă.
O amăgire de veacuri pînă-n capăt de veac
A lenevit limba; doarme, nu mai zice cîte
Sunt cele de zis: sîngele în rătăcire
Nu mai izbîndeşte s-avînte pumnul
Ţărănesc trîntit în masa vieţii cu blidul
Nespălat de linte şi-o copită de porc,
Iar alături paharul de rachiu bălos de apă,
Legat la ochi, pipăind pereţii lumii
Scrişi cu vorbe murdare şi desene spurcate.
Ei au pierdut bătăliile toate de cînd li s-a luat
Pămîntul, cu vorbe lungi amăgiţi; s-au părăsit
Unii pe alţii cu bună ştiinţă lepădîndu-se omul
De om, dezbinaţi de tot felul de chemări
La luptele altora: eu unul nu mai ştiu pe nimeni
Care să vină să pună umărul zicînd:
Ţine-te bine şi ia-mă pe după grumaz,
Mergem la noi, îţi facem o cafea tare,
Te speli pe faţă şi te limpezeşti
În frăţietate şi fără să-ţi vinzi sufletul.
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Mai anul trecut, ştiindu-mă
drept un mai vechi cunoscut al fami-
liei lui încă de pe vremea când lucram
ca jurist consult la o întreprindere, dom-
nul senator Inochentie Priceputu m-a
căutat rugându-mă să-l ajut într-o pro-
blemă locativă. Auzise că lucrez la o
agenţie imobiliară şi avea nevoie de
un om de încredere pentru a-i găsi un
chiriaş serios la vila în care până nu
demult locuise tatăl său care, odată cu
alegerea fiului, adică a lui Inochentie
în Parlamentul ţării se mutase la Si-
naia, pentru a-şi trăi acolo, liniştit şi de-
parte de vânzoleala socială şi politică
din Capitală, anii senectuţii. Bătrânul
gândea, pe de altă parte, că în fru-
moasa staţiune de pe Valea Prahovei
va putea rememora şi anii lui de par-
lamentar, despre care intenţiona să
scrie o carte de amintiri. Numai că, ur-
mărit de ghinion, sau poate de soartă,
la doar câteva săptămâni, fostul sena-
tor căzu victimă unui accident rutier.
Nu s-a ştiut niciodată din vina cui s-a
produs acea nefericită ciocnire cu un
tir, iar el, domnul Gheorghe Vitalie Pri-
ceputu şi-a încheiat într-o clipă toate
socotelile cu viaţa.

Aşadar, domnul senator Ino-
chentie Priceputu mi-a încredinţat
cheile vilei rămasă liberă după dece-
sul tatălui său spre a o putea prezenta
amatorilor de închirieri. Aşa se face
că în mai multe rânduri am putut ve-
dea cu de-amănuntul vila familiei Pri-
ceputu, fiindcă, fiind o clădire cu mul-
te camere şi situată în centrul Bucu-
reştilor, era destul de greu să fie închi-
riată dintr-odată, străinii veniţi cu afa-
ceri în România fiind puţini, iar cona-
ţionalii noştri se speriau numai la au-
zul sumei pe care o pretindea propri-
etarul. În fine, nu e cazul şi nici locul
să mai intru în amănunte.

Prin urmare, într-una din vi-
zionările amintite, după plecarea unui
solicitant, fiind încercat de curiozitate,
am mai zăbovit o vreme în vila fami-
liei Priceputu, verificând ca totul să
fie în ordine (instalaţiile sanitare să
funcţioneze ireproşabil, mobilele să
n-aibă niscaiva defecţiuni la balamale,
uşile şi ferestrele de termopan să se
închidă şi să se deschidă uşor, nici un
locşor să nu fie acoperit de praf şi toa-
te celelalte care se fac în astfel de îm-
prejurări) am descoperit într-un sertar

RENAŞTEREA BUZOIANĂ 49

Florentin Popescu

ÎNVĂŢĂTURILE BĂTRÂNULUI
SENATOR 

GHEORGHE VITALIE PRICEPUTU
CĂTRE FIUL SĂU 

INOCHENTIE



din bucătărie, rătăcit nu se ştie cum
printre şerveţele un stick, nu mai mare
de câţiva centimetri. Şi cum în ziua a-
ceea se pare că morbul curiozităţii nu
îmi da pace, am luat micul depozit de
informaţii, m-am dus acasă, l-am intro-
dus la computer şi l-am citit cu nerăb-
dare de la un capăt la altul.

Întrucât conţinutul stickului
mi s-a părut interesant, m-am decis i-
mediat să-l transcriu aici, atât în semn
de recunoştinţă pentru cel care l-a gân-
dit şi l-a elaborat, cât şi din credinţa că
poate fi folositor nu numai senatorului
Inochentie Priceputu, ci şi altor colegi
ai domniei sale. Similitudinile - mai
ales în ce priveşte grija părintească a
bătrânului Gheorghe Vitalie Priceputu
cu Învăţăturile lui Neagoe Basarab
către fiul său Teodosie dovedesc că,
până la urmă, numai vremurile şi obi-
ceiurile se schimbă, în timp ce părinţii
copiilor rămân aceiaşi.

Învăţăturile…
„Dragul tatii, când vei citi a-

ceste rânduri să nu strâmbi din nas şi
să nu faci figura aia nemulţumită din
copilărie, când nu-ţi plăcea ceva ori
când credeai că te cicălesc cu sfaturi.
Să ştii că tot ce am gândit şi am scris
aici e numai şi numai spre binele tău,
ca să ai un viitor frumos şi îndestulat,
iar numele să-ţi rămână înscris printre
cele ale oamenilor politici cu care se
vor mândri istoria şi posteritatea.

Ascultă-mi sfaturile, că ele
sunt bune şi vin din partea cuiva care
a trecut prin multe - ai să treci şi tu ca
politician. Să ştii că nu-i uşor să dai
piept zi de zi cu colegi despre care nu

ştii ce au în guşă şi-n căpuşă, cum
zicea, dacă-ţi mai aduci aminte, buni-
cul tău. Nici în circumscripţia în care
ai fost votat n-o să-ţi fie uşor, că vor
veni la tine fel de fel de oameni să-ţi
ceară câte ceva şi n-o să-i poţi mul-
ţumi, oricâte interpelări vei face tu în
Parlament. Că şi cu interpelările astea
e o poveste. Tu le faci, miniştri le as-
cultă şi foarte rar se întâmplă să se ţi-
nă seama de ele.

Când ai ore de primire în ca-
binetul tău din teritoriu cată să fii cât
mai firesc şi cât mai deschis, mereu
cu un mic zâmbet pe buze, ca petiţio-
narii să plece de-acolo spunându-şi în
gând că eşti de-al lor, din popor. Nu te
duce acolo îmbrăcat în costume scum-
pe, ci în haine cât mai ieftine şi fără
cravată, dar îngrijit. Poate că-ţi va fi
greu să laşi acasă în şifonier piesele
scumpe de garderobă cumpărate din
străinătate, iar dacă ţi-e teamă să nu le
mănânce moliile, îmbracă sacourile şi
costumele alea la recepţiile de la am-
basade, ori în împrejurări în care ştii
că aşa cere eticheta şi că la fel fac şi
ceilalţi.

Ştiu că ai cotizat la partidul
din care faci parte cu sume importan-
te, ca să te pună pe listele eligibile la
alegeri şi că vrei nu doar să-ţi recu-
perezi banii daţi acolo, ci să ai şi tu
câştiguri importante, bani care să te
ajute să-ţi faci viaţa mai frumoasă, că
doar de-aia ai intrat în politică.

Ai grijă, ai foarte mare grijă
cum îţi umpli teşchereaua, ce comisi-
oane neoficiale percepi şi de la cine,
că s-au dus vremurile alea în care nu
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te întreba nimeni din ce bani ţi-ai ridi-
cat sau cumpărat o vilă, un hotel, cum
ai deschis un market şi altele. Studia-
ză istoria politică a ţării noastre din ul-
timii douăzeci şi cinci de ani şi trage
învăţăminte din ea!

Adu-ţi aminte că un fost mi-
nistru şi apoi prim-ministru a făcut puş-
cărie şi a intrat în gura presei pentru
nişte termopane, că s-a făcut de râs
zicând că a avut bani de la o mătuşă
şi din vânzarea ouălor de la o fermă a
lui din Prahova, că a fost scos din po-
litică, deşi el se credea mare mahăr pen-
tru că era prieten cu primul preşedinte
de după 1989.

Gândeşte-te la toate astea şi
la multe altele, cum ar fi acea adevă-
rată paradă în cătuşe a unor parlamen-
tari acuzaţi de luare de mită, de abuz
în serviciu, de însuşirea unor foloase
necuvenite etc. etc.

În orice afacere vei intra să
nu primeşti niciodată bani cash, că nu
ştii cu cine ai de-a face, iar dacă banii
ăia sunt marcaţi cu cerneală invizibilă
şi eşti prins în flagrant delict nu te mai
scapă nimeni şi-ţi ratezi definitiv cari-
era. Dacă totuşi îţi dă cineva bani să
nu-i depună într-un cont pe numele
tău, mai degrabă acceptă bunuri în na-
tură, dar nici din astea prea multe ca
să nu bată la ochi. Dacă îţi faci o vilă
nouă, într-un loc anume, dintr-o ţară
a Uniunii Europene sau chiar de mai
departe, din Insulele Canare, de pe
Coasta de Azur sau din altă parte, fii
atent să n-o faci pe numele tău. Trece
ca proprietar sau constructor o rudă în
care ai încredere. O rudă cu grad mai

îndepărtat, nu fii, fiice, socri, cumnaţi,
că la o adică şi ăştia sunt luaţi în vizor,
atunci când D.N.A.-ul pune ochii pe
tine. Sau mai bine distrează-te, fă-ţi
vacanţele în ţinuturi cât mai exotice,
că D.N.A.-ul şi turnătorii n-au mâinile
lungi până acolo, ca la o eventuală an-
chetă să-ţi treacă totul în bilanţul îna-
vuţirii.

Până îţi expiră mandatul sau
mandatele, dacă eşti reales, mulţumeş-
te-te cu maşina de serviciu, că nu te
costă nimic, nici benzină, nici şofer.
Ştiu că te gândeşti să-ţi cumperi şi tu
un jeep, dar ai răbdare, o să-l achizi-
ţionezi după ce n-o să mai fii senator
şi n-o să-şi mai fixeze nimeni ochii pe
tine, nici D.N.A.-ul, nici S.R.I.-ul,
nici duşmanii care sunt gata să te toar-
ne că ai comis o infracţiune.

În Senat şi-n afara lui, la fel
de fel de întruniri fii mai rezervat, bea
puţin şi nu face confesiuni, că nu ştii
niciodată cine e turnător şi o mărturi-
sire făcută cuiva se poate întoarce ori-
când împotriva ta. Oamenii, chiar şi
parlamentarii de azi s-au înrăit, nu mai
sunt ca pe vremea mea. Păi, eu, în pri-
mul mandat, imediat după 1989, stă-
team în lojă cu colegi de la alte par-
tide, unele din opoziţie şi-n timpul lun-
gilor şi plicticoaselor şedinţe de plen
ne arătam unii altora planurile vilelor
pe care începusem să ni le construim
după modele luate din reviste străine
şi nu ne deranja nimeni. Ridicam şi
noi mâinile când se vota câte ceva, nu
avea importanţă ce, fiindcă şi-aşa nu
aveam niciunul de gând să ne urcăm
la tribună ca să susţinem ori să con-
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testăm ceva.
Fii fidel partidului care te-a

trimis în Parlament, nu orbeşte, ci cu
măsură. Nu te avânta în polemici şi
lasă-le colegilor impresia că eşti ală-
turi de ei oricând şi oriunde, dar, pe de
altă parte, fă-ţi legături amiabile şi cu
parlamentari din alte partide, că nu se
ştie cum se învârte roata. Să ai, la o adi-
că, unde să te duci. Slavă Domnului
că traseismul politic a fost incriminat
de atâtea ori dar n-a fost interzis nici
până în ziua de azi. Şi ce bine a fost
pentru mine! Când nu mi-a mai con-
venit, Ura! şi la alt partid. În două le-
gislaturi am trecut pe la patru partide
şi m-am dat întotdeauna cu cei mai
puternici, ca să mă menţin pe linia de
plutire şi să nu mă arunce din Parla-
ment ca pe o măsea stricată.

Nu căta să ai iniţiative legis-
lative, că în Senat e ca la biliard: nu
ştii niciodată încotro va duce lovitura.
Stai liniştit în banca ta, iar dacă par-
tidul îţi cere să ieie cuvântul în pro-
bleme mai sensibile prefă-te că eşti ti-
mid, că eviţi să te bâlbâi la tribună şi
să-i faci pe colegii tăi de râs.

Nu te înghesui să ieşi în faţă,
să dai interviuri pe la televiziuni, că
reporterii sunt şireţi şi daţi dracului şi
nu ştii cum te vor trage de limbă ca să
le spui ce nu trebuie spus în public.

Dacă ţi se propune un post
de ministru, de secretar de stat sau un
alt înalt portofoliu din Executiv refu-
ză-l cu eleganţă, că e tentant, dar poa-
te fi şi o cursă din care, dacă ei căzut,
nu te mai poţi ridica, sau te ridici com-
promis definitiv, ai văzut ce s-a întâm-

plat cu acel ministru al Justiţiei care
căuta să-i expedieze pe ziarişti cu răs-
punsuri caraghioase, pe care le voia
percutante şi tot repeta: „Altă între-
bare”, de a ajuns până şi de râsul ma-
nifestanţilor din Piaţa Victoriei şi a
fost schimbat după mai puţin de două
luni. Gândeşte-te bine şi la asta!

Dacă ai noroc şi ţi se propu-
ne un post de ambasador sau ataşat la
o ambasadă, acceptă-l numai dacă e
într-o ţară europeană, în S.U.A., Ca-
nada sau Australia. E adevărat, acolo
n-ai să mai poţi face bani, dar măcar
vezi lumea, te întâlneşti cu mari per-
sonalităţi ale mapamondului şi, cine
ştie, scrii şi cărţi despre acele locuri.
Oricum, într-o situaţie ca asta vei dor-
mi liniştit, fără să-ţi mai atârne deasu-
pra capului, ca o sabie a lui Damocles,
teama de D.N.A şi de alte organisme
care ţi-ar putea face rău.   

Fii deştept şi orientează-te
mereu după majoritate. Dacă se apasă
pedala patriotismului şi a luptei anti-
corupţie pune şi tu piciorul pe aceeaşi
pedală, cu tact, neostentativ, discret.
Dacă, dimpotrivă, se apasă pe pedala
integrării europene, a globalismului,
a regionalizării, nu te arăta a fi împo-
trivă, chiar dacă în sinea ta gândeşti
altfel. Asta-i politica: o sumă de com-
promisuri de la vlădică până la opincă.

Să ţii bine minte astea şi să
fii la înălţimea condiţiei tale de doc-
tor, că numai eu ştiu câtă băutură şi
câte cadouri am dus profesorului ăluia
care ţi-a dat doctoratul şi cât m-a co-
stat studentul care ţi-a scris lucrarea;
numai eu ştiu câte drumuri am făcut
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la Bucureşti, mânjindu-i pe unii şi pe
alţii până te-am văzut cu diploma aia
în mână.

Pe urmă nu ştie nimeni câtă
diplomaţie şi câţi bani am cheltuit cu
electoratul, dă la unul şi la altul, pro-
mite la unul şi la altul, până te-am vă-
zut în Senat, că se schimbaseră din
nou vremurile şi nu mai puteai cum-
păra voturile, ca pe timpul meu, cu o
găleată, cu un pix, cu un tricou sau cel
mult cu o canadiană inscripţionată. A
trebuit să lucrez discret, la adăpost de
noile legi care interziceau practicile
din vremea de mai înainte.

Nu-mi lua în nume de rău sfa-
turile astea, că ţi le dau numai şi nu-
mai pentru binele şi liniştea ta, pentru
viitorul tău de politician. Ştii şi tu că nu-
mele nostru Priceputu a venit dintr-o
poreclă pe care sătenii i-au dat-o buni-
cului meu, un meşter grozav, care se
pricepea la toate. N-aş vrea să ne arate
lumea cu degetul că am fi altfel decât
spune numele familiei.

Fii, aşadar, priceput la politi-
că aşa cum a fost străbunul nostru la
meşteşuguri şi îndeletniciri şi iartă-l
pe bietul taică-tu dacă te-a cicălit ori
te-a indispus cu aceste sfaturi!

Linişteşte-te, citeşte cu aten-
ţie învăţăturile mele şi judecă-le după
cum îţi dictează mintea!”

Acesta este textul înregistrat
pe stick. N-am aflat nici până în ziua
de azi dacă senatorul Inochentie Pri-
ceputu l-a citit vreodată (poate după
vreun al doilea stick), nici dacă am fă-
cut bine sau rău dându-l acum publi-
cităţii.

Îi las pe cititori să mă judece.

25 februarie 2017

Înaintea plecării

gârlele-au spart azi noapte pământul
răcnindu-şi apele sub rădăcini de vânt
spre casa mea ascunsă într-o salcie
cu o ureche-ascult cum boncăie

pereţii
un taur furios de dincolo de timp
şi-n faţă cum îmi zgârie şi-mi latră
la toate uşile, un câine, prin cealaltă
de sub clopotniţe apar copii robuşti
cu umerii în soare jumătate
şi inimile-n drumuri lungi înfăşurate
le cresc copaci albaştri peste umeri
şi-mprăştie atâtea ramuri pe pământ
că de albastru a murit şi noaptea.
şi numai mutul de la scrânciobul

din sat
a fugit într-o noapte în lume
şi n-a mai ştiut nimeni de el.

Întoarcerea lui Don Quijote

vorbele lui se loveau nesfârşit
rosogolite din copaci şi din temple
din străzi de unde gânduri lipseau,
el venea cum numai părinţii
puri şi blagosloviţi şi aşteptaţi,
dau anii-ntr-o parte
şi ne coboară noaptea-n somn
şi oamenii în vorbe rele şi-n blesteme
îl zăvoreau cu-njurături
ne-nţelegându-l...
copiii i-au luat calul

RENAŞTEREA BUZOIANĂ 53

POEME
de Florentin Popescu



şi-au început să se joace
de-a v-aţi ascunselea
se ascundeau cei mici în cei mari
şi mergeau cu calul
până uitau că îl mai au în sânge
şi-atunci calul începea să necheze
ieşea din ei şi se-ntorcea-n copii;
dincolo de umbră joacă vorbe rele
un dans nebun ne-mbătrâneşte mersul
şi nu mai ştim cât e până la moarte

acolo gândurile cad ca zăpezile

acolo gândurile cad ca zăpezile,
ninge liniştit pe prispe o noapte
iepurii-adorm cu dinţii-n rădăcini
prunii fierb în alambice dansul

de-o vară
acolo spune basme pe sub ierburi

un râu
clopotul bisericii s-a aburit de lună
şi boii-adorm în grajduri pe resteie
visând fâneţele verii ucise;
acolo-n fiecare noapte, târziu un om
îşi dezgroapă trupul şi fuge cu el

Elegia cailor pierduţi (I)

şi se face c-ascultăm în vise
trist şi dureros şi mustrător
cum e goana mânjilor ucisă,
cum ne ceartă caii-n graiul lor
fii de iarbă, singuri în cetate
pustiiţi, prin vis, ne-ntoarcem

în copii
şi se face că-i gonim pe înserate
şi se face că sunt caii vii
sunet lung ne lunecă prin sânge
- tropotul şi coamele-n alai
şi se face că pământul plânge
într-un dor nepotolit de cai

şi se face, se mai face că-n cetate
adăstând câmpiile cât zarea
dau năvală-n noi ca o dreptate
caii dăruindu-ne iertarea.

ştii tu, ştii tu din care râuri vin?

ştii tu, ştii tu din care râuri vin
şi care viscole mă ştiu din nord
pe când eu sub zăpezi aprind cuvinte
şi drumuri năvălesc nemaiştiute-n

oameni?
dar noaptea voi vă-ntoarceţi

în minciună
şi nu mai sunteţi decât umbre seci
scheletu-n mine zăngănindu-l trist
şi-atunci sunt sufletele voastre piatră
şi lut neputincios şi apă
înspre păcate-ntoarse ca trupul

spre ţărână
şi-atunci doar eu prin voi mai rătăcesc
c-un gest un cântec în stejari aprind,
c-un altul sui pământul peste lună
şi mă desprind din lemn în nopţi

nebune
şi vin cu ursitoarele la casele de fete
ferestrele s-aprind în dor şi casa
cetatea s-o lovească cu-o stea

şi-o vorbă
şi codri-n străzi să vină coperind

minciuna;
ştii tu, ştii tu din care râuri vin?
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Valeriu Nicolescu

Buzoienii şi Unirea de la 1 Decembrie 1918
1 Decembrie, marea noastră sărbătoare de suflet, în-

scrisă în calendar ca sfântă zi  naţională, este rezultatul unei du-
ble acţiuni temerare în care românii au dovedit curaj, devota-
ment şi spirit de sacrificiu. În primul rând, prin acţiuni de spri-

jin ale românilor din Vechiul Regat şi printr-o propagandă susţinută, în care
cuvântul rostit sau tipărit a trezit la realitate Europa. Iar în al doilea rând, pe
câmpul de luptă, unde faptele de arme s-au situat pe cel mai înalt soclu al is-
toriei.

În contact prin presă şi personalităţile timpului, care au informat per-
manent şi stăruitor despre acţiunile românilor transilvăneni, bucovineni şi ba-
sarabeni, intelectualitatea buzoiană şi râmniceană, împreună cu orăşenii, au
luat parte în număr mare la acţiunile organizate de societăţile şi asociaţiile din
acea vreme, între care manifestaţii de protest, solidaritate şi sprijin cu fraţii
lor din teritoriile aflate sub dominaţie străină. Printre membrii Societăţii „Tran-
silvania”, înfiinţată în 1867, la Bucureşti, cu scopul de a sprijini studenţii tran-
silvăneni, s-a numărat şi Dionisie Romano, cunoscut om de cultură, unul din
ctitorii primei şcoli în limba română de la Buzău, deschisă la 18 aprilie 1832.

Acţiunile de protest şi sprijin se vor intensifica după înfiinţarea, la
24 ianuarie 1891, la Buzău şi 14 iunie 1892, la Râmnicu Sărat a Secţiunilor
locale ale Ligii pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor, devenită
din 14 decembrie 1914, Liga pentru Unitatea Politică a Tuturor Românilor,
deoarece, după cum sublinia Nicolae Iorga: unitatea culturală fără unitate
politică nu are nici o chezăşie. Pentru păstrarea unităţii culturale ni se impune
o unitate politică.

Din iniţiativa acestora s-au organizat conferinţe, mitinguri, acţiuni de
marcare a momentelor cruciale din istoria neamului, s-au trimis scrisori de în-
curajare fruntaşilor ardeleni şi telegrame de protest autorităţilor maghiare, s-au
organizat tombole, liste de subscripţie. Publicaţiile locale Gazeta Buzăului,
Libertatea, Ordinea, Ecoul Buzăului, Vestea, Vocea Buzăului, au informat,
în perioadele când au fost editate, prin articole mobilizatoare, opinia publică
despre acţiunile românilor de peste munţi şi au protestat vehement faţă de abu-
zurile şi discriminările autorităţilor austro-ungare. Telegrama de protest trimisă
în iunie 1892, prin care s-a luat atitudine faţă de persecutarea lui Ion Raţiu şi
a familiei sale se încheia cu cuvintele: Neamul românesc nu cunoaşte hotare;
dincolo de Carpaţi oblăduieşte tot neam românesc în toată ţara lui. Iar în ar-
ticolul intitulat Adresa cetăţenilor buzoieni către Comitetul Partidului Naţi-
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onal din Transilvania, publicat în numărul din 5 aprilie 1893 al bisăptămâ-
nalului Libertatea un articol în care s-a dezaprobat persecutarea românilor,
semnatarul articolului s-a solidarizat cu memorandiştii. În încheiere se preciza
că: în spatele vostru stă un popor întreg care poartă în inima lui tot atâta
oţelire, tot atâta devotament, şi se arăta că apelurile către buzoieni au răsunat
puternic în inimile tuturor determinând profunde sentimente de solidaritate şi
unitate românească.

Şi întemniţarea dr. Lucaci a declanşat un val de proteste reflectat în
articolele din presa locală, acţiunile organizate de Liga Culturală antrenând
numeroşi cetăţeni care s-au solidarizat cu românii transilvăneni în ideea de a
arăta suferinţele ce le îndură fraţii noştri… şi a pune astfel ţara întreagă în
poziţie ca să poată protesta mai în cunoştinţă de cauză. La unul din mitingurile
organizate la Bucureşti au participat şi delegaţi ai Secţiunilor Buzău şi Râm-
nicu Sărat ale Ligii Culturale, Constantin Iarca şi Stroe Beloescu, care, în
luările de cuvânt, au protestat faţă de persecuţiile la care au fost supuşi memo-
randiştii arestaţi în 1892. Sentinţa de condamnare a acestora a fost considerată
ca sentinţa neamului românesc de peste Carpaţi fără seamăn în analele lumii.

Titlurile altor articole vorbesc de la sine: Veşti triste de la fraţi, De
la fraţii din Ardeal, Se apropie ceasul, Zile de sărbătoare, Un strigăt care tre-
buie auzit. În Revista populară, între altele se spunea că viaţa şi toate chestiile
privitoare la fraţii noştri de pretutindeni va fi iarăşi una din preocupările noas-
tre, iar în publicaţia Vestala de la Râmnicu Sărat, editată de cunoscutul om de
cultură Octavian Moşescu, între anii 1910 - 1916, între altele se menţiona:
Neamul nostru îşi va întări solidaritatea. Cu toţii vom zidi un dig. De la înăl-
ţimea lui vom vedea, în trecut, talazurile pe care le-am stăvilit, în viitor dunga
liniştită a mării pe care o vom apropia în siguranţă năvile aspiraţiilor noastre.
Vom preţui sentimentele naţionale…Vom fi duşmanii oricărei umilinţe ce s-ar
căuta să se aducă ţerei sau neamului românesc.

Deosebit de activă în acea perioadă fierbinte, Înnoirea, care a fost
scrisă la Găvăneşti între anii 1912 - 1916 şi în 1919, s-a angajat într-o susţinută
activitate publicistică cu ecou educativ şi mobilizator. Ca exemplu, în articolul
Să ajutăm Liga Culturală se arătă că: nu mai putem sta nepăsători noi, ro-
mânii, faţă de fraţii noştri care, pe pământ românesc, trăiesc viaţa amară a
stăpânirii străine. Şi dacă întregirea pământului nostru atârnă în primul rând
de împrejurările norocoase ce vor veni, Unirea sufletelor însă nu poate fi îm-
piedicată de nici o putere lumească. Alte titluri de articole: De la fraţii din
Ardeal, Ce pătimesc fraţii noştri, Pentru ziua cea mare, prin care s-a susţinut
şi argumentat dreptatea cauzei poporului român şi s-a făcut apel la solidaritate:
să ne ridicăm ca unul şi să ne facem dreptate întrucât dacă ieri (1600, n.n.) a
fost instructiva unire înfăptuită de braţul unui erou providenţial, mâine va fi
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conştiinţa înfrăţită prin voinţa unei ţărănimi sănătoase.
Articole mobilizatoare au fost publicate şi în Alarma, în paginile

acestei publicaţii fiind tipărite îndemnuri în versuri din care reproducem doar
câ-teva: Săi române, ai un frate/ Săi din lanţuri de ţi-l scoate/ Aidem, toţi româ-
nii-aşteaptă/ Lupta crâncenă şi dreaptă.

Din scrisoarea adresată în 1914 ambasadorului Belgiei la Bucureşti
de către cunoscutul om de cultură Matei I. Dimitriu, reiese clar că ideea unirii
tuturor românilor avea rădăcini adânci în conştiinţa şi sufletul românilor: Ţă-
ranii Munţilor Carpaţi, chiar şi cei mai săraci şi neştiutori de carte păstrează
un adevărat cult pentru această idee care domină şi călăuzeşte toată mişcarea
intelectuală şi civilizatoare a României moderne. Transilvania nu este numai
un teritoriu românesc, dar se poate zice cu dreptate că ea este inima vechii
civilizaţiuni; aici era odinioară Dacia mediteraneeană, regiunea unde se
găsea Sarmisegetuza, celebre metropolă a lui Decebal. Iar în cadrul şedinţelor
lunare ale Societăţii literar-ştiinţifice „Bogdan Petriceicu Hasdeu” (înfi-
inţată în 1912) s-a prezentat la 1 februarie 1915, comunicarea elevului Aldea
Romulus, cu tema Lupta românilor din Ardeal, argumentându-se cu solide
dovezi istorice temeinicia luptei pentru unitate naţională în care să fie cuprins
tot neamul românesc şi ale cărei graniţe să fie acolo unde sunt graniţele graiul
nostru – până unde răsună limba dulce şi străbună.

La înfăptuirea unităţii statale şi integrităţii teritoriale, alături de larga
campanie de sprijin moral şi material şi-au adus contribuţia, odată cu intrarea
noastră, alături de trupele Antantei, în Războiul de Reîntregire a ţării, şi ostaşii
din Regimentele 8, 9 şi 48/49 Infanterie (fostele Regimente 8 şi 9 Dorobanţi,
care s-au acoperit de glorie în Războiul de Independenţă din 1877-1878) şi
Regimentul 7 Artilerie Buzău (înfiinţat în 1883), ostaşi care au înscris prin
faptele lor de arme pagini de nepreţuită istorie pentru neamul nostru.

Potrivit planului de operaţiuni, trupele din Grupul de Acoperire Buzău
au trecut în Ardeal la 14 august 1916, orele 21,00 pe trei coloane, cu oprire la
Comandău. Surprind şi capturează un pluton inamic de grăniceri şi resping a-
tacul plutonului care ocupa cota 1211. Duc lupte grele cu Batalionul V/43 aus-
triac care se retrage în dezordine fiind capturaţi 2 ofiţeri şi 284 soldaţi cât şi
tehnică de luptă. Din 16 august se continuă
înaintarea, între 17-20 august luându-se mă-
suri de organizare a poziţiilor cucerite.

La aceeaşi dată şi oră, au atacat pe
două coloane şi trupele din Grupul de Aco-
perire Tabla Buţii, din care făcea parte şi
Regimentul 8 Buzău, reuşindu-se anihilarea
încercărilor de rezistenţă a grănicerilor ina-

RENAŞTEREA BUZOIANĂ 57



mici. La 15 august, orele 900, înaintarea Regimentului 8 Buzău este oprită de
Batalionul 81 Lamwerdt pe care, după 3 ore şi jumătate de luptă, îl capturează
- 4 ofiţeri, 488 soldaţi, 550 arme, 50 - 60.000 de cartuşe şi echipament militar.
Au fost 115 morţi şi 17 răniţi dintre inamici şi 2 morţi şi 4 răniţi din regimentul
buzoian. Se continuă înaintarea, astfel că la 16 august se ajunge la Budila, iar
pe 19 august la Prejmer.

În cadrul operaţiunilor din celelalte zone ale ţării, conform ordinului
Marelui Cartier General, din 28 august 1916, două batalioane din Regimentul
49 Infanterie ce fusese încadrat în Armata I, s-au deplasat la Craiova. Potrivit
ordinelor de operaţii nr. 5 şi 6 din 30 şi 31 august 1916, Regimentul 8 Infante-
rie a ocupat poziţii la Sadu, iar Regimentul 49 Infanterie, la Boiţa, unde s-au
continuat lucrările genistice începute de Regimentul 42 Infanterie. Trei batali-
oane şi Compania de mitraliere din Regimentul 48 Infanterie au fost afectate
Rezervei generale a Corpului I Armată.

La operaţiunile militare de pe Frontul de Sud, între care şi apărarea
capului de pod de la Turtucaia, a luat parte şi Batalionul de Miliţie Buzău în-
cadrat cu rezervişti înarmaţi cu puşti model 1879. Regimentul 8 Infanterie,
trimis pe frontul dobrogean, a participat la luptele de la Topraisar, Muratan,
Pereveli şi lacul Tuzla, rămânând doar cu 200 de soldaţi. Amintim că pe Fron-
tul de Sud, regimentul buzoian a susţinut în septembrie-octombrie 1916, 18
lupte între care la Cobadin, podul Feteşti, trecând Dunărea la 26 octombrie
spre Ianca, pentru reorganizare şi refacere. A fost contopit cu Regimentul 9
Infanterie, în componenţa Diviziei a V-a pe care germanii au numit-o Divizia
de fier.

Revenit în zona de operaţii, ia parte la luptele din judeţul Vlaşca, de
la Argeş (15 noiembrie), de la Neajlov şi din împrejurimile Bucureştiului. Re-
gimentul 7 Artilerie a participat la luptele din Dobrogea, de la Jiu şi Olt şi
lângă Slatina, iar Regimentul 48 Infanterie, la luptele de pe Valea Oltului. În
lunile noiembrie-decembrie 1916, linia defensivă a frontului din Carpaţi se
sprijinea la nord pe munţii Buzăului iar la sud pe Dunăre. Comandamentul ro-
mân a fixat ca linie de rezistenţă aliniamentul Râmnicu Sărat - Viziru - Dunăre.
Dar sub presiunea crescută a inamicului, trupele Armatei a 2-a s-au retras la
28 noiembrie/16 decembrie, cedând localităţile Cislău şi Mizil, în noaptea de
1/2 decembrie 1916 trupele Diviziei a XIII-a cavalerie Bavareză ocupând
Buzăul. După căderea liniei Cricovului trupele române în retragere s-au oprit
pe aliniamentul Râmnicu Sărat - Filipeşti - Viziru. Inamicul ia contact cu noua
linie defensivă la 6/19 decembrie 1916 şi după câteva zile de tatonări începe
bătălia de la Râmnicu Sărat care a durat 6 zile (9/22-14/27 decembrie). La ex-
tremitatea dreaptă a Grupului Râmnic (Divizia a 3-a Infanterie) trupele din
Divizia Rusă de Cavalerie Zamurskaia s-au retras şi au lăsat descoperit flancul

ALMANAH  201858



drept al diviziei româneşti, pe unde a pătruns
Corpul Alpin Bavarez şi Grupul Alpin Austriac
din Divizia 73. După o rezistenţă cu mari sacri-
ficii, trupele române s-au retras. Regimentul 22
Infanterie a apărat dealul cu cota 854 până  ce a
fost decimat. Cu toată rezistenţa, după două zile
de luptă Corpul Alpin Bavarez, întărit şi cu alte
forţe, au împins trupele române pe un alinia-

ment secundar, la 10-15 km. în adâncime, la 14/27 decembrie 1916, zi care a
fost considerată ca cea mai mare bătălie din perioada retragerii, fiind ocupat
şi oraşul Râmnicu Sărat.

În paralel cu acţiunile militare, în zona muntoasă de contact dintre
judeţele Buzău, Râmnicu Sărat şi Vrancea, s-a organizat o grupare în scopul
de a ajuta soldaţii români răzleţiţi de unităţile lor să treacă în siguranţă linia
frontului spre zonele de refacere din Moldova. Astfel, în perioada decembrie
1916-martie 1917, a activat la Lopătari Societatea de Ajutorare, care a reuşit
să adăpostească în satele Terca şi Lopătari peste 2000 de ostaşi care au fost
apoi călăuziţi prin potecile din munţi până erau preluaţi de membrii grupului
condus de Vasile Chilian, rudă cu Maria Beşliu din Lopătari, care conducea
societatea amintită. Împreună cu învăţătorii Teodora Enăchescu, Năstase
Deşliu (în memoria căruia, la Mânzăleşti a fost dezvelită nu demult o placă
comemorativă), Ion Ursu zis Moldoveanu, Stan Baraboi, Dumitru Ghica
Moise, Ion I, Popa, Maria Serbescu, soţia cunoscutului om de cultură Du-
mitru Serbescu-Lopătari, Ana Beşliu, familia Drăgan şi Ecaterina Stănescu
au ascuns mulţi soldaţi români pe care i-au îngrijit, le-au dat alimente şi îm-
brăcăminte şi apoi, călăuziţi de ciobanul Ion Ursu, trecuţi în Moldova.

Din declaraţia Mariei Beşliu reiese că printre aceştia s-au numărat
sublocotenenţii Nicolae Moloiu, Şerbănescu, Nichifor Ilie, Octav Cocorăscu
(căzut apoi eroic la Mărăşeşti) din Regimentul 32 Mircea, locotenenţii Alexan-
dru şi Cosma, sublocotenenţii Ştefan Borodan, Iancu Popescu, Mihai, Rih-
man şi plutonierul Chiriac din Regimentul 1 Grăniceri, sublocotenentul Păun
din Regimentul 50 Infanterie, sublocotenentul Aurel Urzică şi mulţi alţii. În
timpul unei astfel de acţiuni, Ion Ursu a fost arestat şi internat în lagărul de la
Râmnicu Sărat şi după mai multe interogatorii împuşcat în 1917. Maria Beşliu
a fost arestată şi judecată de Tribunalul Marţial Bavarez, care a condamnat-o
la 4 luni de detenţie. Stan Baraboi, arestat cu Ion Ursu, fuge de sub escortă
şi după peripeţii care i-au şubrezit sănătatea, reuşeşte să ajungă la Lopătari,
dar moare în scurt timp. Au mai fost condamnaţi la câte un an închisoare Con-
stantin Albu şi Cristea Brebeanu. Acţiunile grupului de la Lopătari şi Terca
au întregit faptele de arme ale celor peste 300 ostaşi din zonă, din care 113 au
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pecetluit cu sângele lor înfăptuirea Româ-
niei Mari.

În această perioadă, în zonele de
refacere din Moldova, armata română se
pregătea să înfrunte pe cotropitori. Unită-
ţile buzoiene iau parte la  luptele din vara
anului 1917 de la Nămoloasa, Doaga, Ră-
zoare, Pădurea Prisaca, Mărăşti, Mărăşeşti
şi Oituz. În înfruntarea cu diviziile 9, 13 şi

14 inamice, ostaşii Regimentelor 8, 9 şi 48/49 Infanterie împreună cu artile-
riştii Regimentului 7 Buzău au apărat cu îndârjire poziţiile ocupate de marile
unităţi în care erau încadrate, luând parte la năprasnicele ofensive care au uimit
pe strategii vremii. Regimentul 8 Infanterie are 253 morţi şi 416 răniţi, pentru
faptele de bravură şi eroism ale ostaşilor drapelul fiind decorat cu Ordinul
Mihai Viteazul clasa a III-a, Medalia Victoria, Crucea comemorativă a răz-
boiului 1916-1918. Regimentul 7 Artilerie care a pierdut 72 soldaţi la Nă-
moloasa, apără timp de două săptămâni poziţiile pe care le ocupa la Doaga-
Strejescu. Drapelul a fost decorat cu Crucea comemorativă 1916-1918, cu
baretele Ardeal, Dobrogea, Mărăşeşti şi medalia Victoria. Căpitanul Emil
Cerkez din Râmnicu Sărat, comandantul coloanei de muniţii de 75 mm. a fost
decorat cu medalia rusă Stanislas cu spade, în urma bătăliei decisive de la Mă-
răşeşti deoarece în o singură zi a adus de la 30 km. peste 14.000 de proiectile.

Drumul parcurs de infanteriştii şi artileriştii buzoieni şi râmniceni a
fost, la fel ca pentru toţi ostaşii din armata română, greu şi plin de jertfe. O
confirmă şi cuvântarea unui ofiţer buzoian la moartea unui camarad originar
din satul Goideşti: A luptat în Transilvania, a luptat în Dobrogea… a luat parte
la marile bătălii care au urmat de la Cobadin şi până la părăsirea totală a
Dobrogei şi a stat neclintit în mijlocul soldaţilor ce-i avea sub comandă în
toată perioada de grele încercări ale întregii armate româneşti. S-au jertfit
pentru împlinirea idealului de înfăptuire a unităţii statale aproape 10.000 de
ostaşi de pe aceste meleaguri în memoria cărora s-au ridicat monumente şi
s-au alcătuit tablouri comemorative care să le cinstească supremul sacrificiu
pentru împlinirea unui vis căruia i-au închinat întreaga viaţă generaţii de înain-
taşi. Stau mărturie a eroismului lor nenumărate ordine şi medalii - Mihai Vi-
teazul, Crucea comemorativă a războiului 1916-1918, Victoria, Virtutea Mi-
litară etc. iar faptul că idealul pentru care au luptat a fost unirea tuturor ro-
mânilor cu Patria Mamă reiese şi din cuvântarea rostită la 24 iulie 1917, înain-
tea bătăliilor de la Doaga, Comeşti şi Mărăşeşti, de către preotul Regimentului
8 Infanterie, Ion Bocănescu, originar din Cătina : Câtă fericire va fi atunci
când vom vedea realizat visul celor ce cu ochii plini de lacrimi se uită în zare
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să vadă fâlfâind tricolorul românesc… iar la sărbătoarea izbânzii să putem
striga „Să trăiască tot neamul românesc de pretutindeni unit într-o inimă şi o
simţire”.

De atunci, în fiecare an, la începutul lunii decembrie când iarna îşi
întinde mantia albă peste peisajul ţării, şcolile, autorităţile administrative şi
militare, biserica au organizat de fiecare dată activităţi solemne de cinstire
cum se cuvine a evenimentelor de  la 1 Decembrie 1918, pentru a cultiva în
inima fiecărui român dragostea de ţară şi neam, dorinţa de a fi gata oricând să
apere ceea ce au dobândit înaintaşii. Iar scurta noastră trecere în revistă se în-
scrie în această sfântă tradiţie ce ţine de structura noastră sufletească de a ne
cinsti istoria şi înaintaşii - pe cei mulţi ale căror nume sunt înscrise cu litere
de aur în Cartea Trecutului, spre aducere aminte, dar mai ales pe cei şi mai
mulţi - mii şi mii de anonimi care, din dragoste de ţară au participat şi s-au sa-
crificat pentru înfăptuirea unor mari momente din zbuciumata noastră istorie.
Şi orice act de cinstire a jertfei înaintaşilor pentru împlinirea unora dintre mar-
ile idealuri naţionale are ca suport un catren apărut în una din gazetele locale,
Înnoirea (Găvăneşti - Săgeata): O Românie mare vrem !/ O cerem chiar cu
toţii/ Şi-atunci cu dragoste de noi/ Vorbi-vor strănepoţii.

Este o datorie pentru noi, strănepoţii de azi şi de mâine, să nu uităm
să ne păstrăm identitatea naţională, să ne cinstim eroii din toate veacurile şi să
le păstrăm nealterată moştenirea - o Românie a tuturor românilor, liberă,  in-
dependentă şi respectată. Aşa să ne ajute Dumnezeu !
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Golgota Poporului Român

L-au dus pe Brâncoveanu 
la Stambul,

Să-l facă rob la milă-mpărătească
Şi-o lacrimă botează, peste veac,
Golgota noastră – 

Ţara Românească.

Bătrânii cronicari încă mai scriu
O iarnă lungă, viscolind cu slova.
Ştefan la Putna este încă viu:
Doamne, Golgota noastră 

e Moldova !

Ţara de Sus, înstrăinată-n hărţi,
Şi-ascunde într-o candelă lumina,

Umbre împărăteşti se surpă-n porţi...
Doamne, Golgota noastră-i 

Bucovine 

Mihai, la Alba, pohta ce-a pohtit,
Cu inima sub zale, ca o rană.
Îl iartă, Doamne, dacă n-ai murit,
Şi iartă-ne Golgota Transilvană !

L.M.



Ion Roşioru

Pantumuri


Cam zece ani la ruşi stătuse prizonier 
Costache-al Linii.

Intervenise Dej şi bietul ţigan fusese graţiat.
Sosise-acasă ca un spectru şi-şi speriase crunt

vecinii.
Închiriase-o bivoliţă cu-al cărei lapte s-a-ntremat.

Intervenise Dej şi bietul ţigan fusese graţiat.
Să-şi pună casa pe picioare îl ajutaseră creştinii.
Închiriase-o bivoliţă cu-al cărei lapte s-a-ntremat.
Contra cirozei învăţase să fiarbă-n jintiţă ciulinii.

Să-şi pună casa pe picioare îl ajutaseră creştinii.
La câte un botez să cânte era ici-colo invitat.
Contra cirozei învăţase să fiarbă-n jintiţă ciulinii.
I se păruse într-o noapte c-a fost de Iele-mpresurat.

La câte un botez să cânte era ici-colo invitat.
La-ntoarcere după vioara-i s-au prins în horă mărăcinii,
I se păruse-n acea noapte c-a fost de Iele-mpresurat:
Cam zece ani la ruşi stătuse prizonier Costache-al Linii!



Să mă mai bucur fără margini de tot ce e, de tot e nu-i:
Să trec pe puntea susţinută de cabluri gârla spre fântână.
Să jubilez că sunt la ţară şi toate cloştile scot pui.
Să-ţi ticluiesc scrisori în versuri când fluierele plâng la stână.

Să trec pe puntea susţinută de cabluri gârla spre fântână.
Să beau o ţuică de caise, să stau la umbră sub gutui .
Să-ţi ticluiesc scrisori în versuri când fluierele plâng la stână.
S-o căinez pe preoteasă când i se rupe tocul cui.

Să beau o ţuică de caise, să stau la umbră sub gutui .
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Să-ţi fac din bradul de la nuntă uscat o furcă pentru lână.
S-o căinez pe preoteasă când i se rupe tocul cui.
Să mă aştepte mioritic la poartă maică-mea bătrână

Să-ţi fac din bradul de la nuntă uscat o furcă pentru lână.
Să mă închin smerit la soare, să nu fur munca nimănui.
Să mă aştepte mioritic la poartă maică-mea bătrână.
Să mă mai bucur fără margini de tot ce e, de tot ce nu-i!



Norocul care ne-amăgeşte e doar o umbră de noroc.
Calul blestemului se-ntoarce cu-ndrăgostitul mort în şa.
Duioase sufletele albe se-adună-n fluiere de soc.
Am intuit dintotdeauna că n-o să joc la nunta ta.

Calul blestemului se-ntoarce cu-ndrăgostitul mort în şa.
Uşa de piatră se deschide şi toate spectrele-mi fac loc.
Am intuit dintotdeauna că n-o să joc la nunta ta.
Sub talpă mi se frânge drumul şi nu te mai găsesc deloc.

Uşa de piatră se deschide şi toate spectrele-mi fac loc.
Iniţierea în uitarea cu sârg s-a declanşat deja.
Sub talpă mi se frânge drumul şi nu te mai găsesc deloc.
Nadiru-n jurul meu se strânge cu toată măreţia sa.

Iniţierea în uitarea cu sârg s-a declanşat deja.
M-aş sufoca de bucurie de-aş mai putea să mă sufoc.
Nadiru-n jurul meu se strânge cu toată măreţia sa.
Norocul care ne-amăgeşte e doar o umbră de noroc !



Femeile deţin dreptatea îndeosebi pe termen lung.
Extinde norul orice umbră particulară când e soare.
Sunt rele lucrurile bune la care nu mai pot s-ajung.
Dulceaţa cea mai delicioasă o dau cireşele amare.

Extinde norul orice umbră particulară când e soare.
O forte strângere de mână se refulează-n omul ciung.
Dulceaţa cea mai delicioasă o dau cireşele amare.
Viţeii fără coarne încă în aşteptarea lor se-mpung.

O forte strângere de mână se refulează-n omul ciung.
De regulă tumultul vieţii e semnul morţii viitoare.
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Viţeii fără coarne încă în aşteptarea lor se-mpung.
Deşertu-i doar odihna mării foşnind în boabele de sare.

De regulă tumultul vieţii e semnul morţii viitoare.
Tenebrele interioare cu ochi homerici le străpung.
Deşertu-i doar odihna mării foşnind în boabele de sare.
Femeile deţin dreptatea îndeosebi pe termen lung !



De ce mi-aş asuma blestemul tăierii puiului de nuc ?
De ce mi-aş ispăşi păcatul când datoria nu mi-o cere?
De ce aş stărui-n pământul strămoşilor să mă astruc?
De ce nu i-aş mai spune morţii un persiflant „la revedere”?

De ce mi-aş ispăşi păcatul când datoria nu mi-o cere?
De ce n-aş traversa durerea singurătăţii unui cuc?
De ce nu i-aş mai spune morţii un persiflant „la revedere”?
De ce n-aş da în trăsnet lucrul de care tocmai mă apuc?

De ce n-aş traversa durerea singurătăţii unui cuc?
De ce n-aş ctitori din vorbe un râu de lapte şi de miere ?
De ce n-aş da în trăsnet lucrul de care tocmai mă apuc?
De ce n-aş crede-n poezia ce-n vecii vecilor nu piere?

De ce n-aş ctitori din vorbe un râu de lapte şi de miere?
De ce n-aş prinde-n dosul şurii un heruvim fumând trabuc?
De ce n-aş crede-n poezia ce-n vecii vecilor nu piere?
De ce mi-aş asuma blestemul tăierii puiului de nuc?

Poezia-mi poartă paşii

E duminică. Mireasma teilor adie sfânt:
Poezia mea albastră se întoarce în pământ!

E duminică. Se umflă vântul serii în perdea:
Poezia mea neleapcă se propteşte-n cafenea!

E duminică. Fântâna-şi cerne-n aer stropii fini:
Poezia mea febrilă vrea de mine s-o dezbini!

E duminică. Lăstunii pregătesc un nou asalt:
Poezia-mi poartă paşii spre tărâmul celălalt!
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Emil Niculescu

Alexandru Marghiloman
sportsman şi arbitru 
al eleganţei politice

Alexandru Marghiloman a fost, vreme de patruzeci de ani, una din
marcantele figuri politice ale României. Sorgintea nu era din cele mai străluci-
toare: tatăl, Iancu Marghiloman (n. 1817, Vernești, Buzău - d. 1892, București),
era evocat, pe la 1914, de Duiliu Zamfirescu, descendent afectat al Lascarizilor
bizantini: Conu Iancu era un fel de colon californian, arendaș, antreprenor,
vânător de Barăgan, jucător de cărți, prefect - în cele mai bune relații cu lu-
mea din București, miniștri, deputați și senatori și cea din provincie, alegători,
subprefecți, hoți de cai. Conu Iancu ținuse multă vreme poștile, ceea ce explica
intimitatea sa cu această din urmă breaslă. Dl. Nicu Filipescu, când era su-
părat pe D-l Alex. Marghiloman se lega de atavismul cailor de pe Bărăgan
pentru a deveni pe vicepreședintele Jockey-Clubului român.

Mama D-lui Marghiloman, „coana Irena”, născută Izvoranu, era o
damă dintre cele mai venerabile când am cunoscut-o eu. Cu sprincenele scrise
pe tâmple și ochii ridicați chinezește, ca fiul său - D-sa locuia prin strada
Amzi, cam în față cu palatul Doamnei Mița Biciclista, unde-i plăcea să pri-
mească, să dea prânzuri, să facă patrida, seara, cu diverși bărbați zaharisiți1.

Plasticele pagini ale autorului ciclului Comăneștenilor, colțoase, to-
tuși, ne consolează oarecum de fuleul modelelor sale, deplâns de Constantin
Țoiu: O, dacă  Duiliu Zamfirescu  ar  fi fost un Stendhal romîn și nu admira-
torul lui Paul Bourget, care e un Vlahuță francez!... Sau, exagerând cu bună
știință, un cinic superior al unei feudalități consumate, un Choderlos de Lac-
los, intrigant și demonic, bun cunoscător la femei, obsedat de Eros și de ierar-
hie, trecute prin autoironia intelectului ...2

Tatăl nu era lipsit de un instinct ce îi permitea să sacrifice din bunul
său pentru imaginea proprie și binele patriei; la 1877 va dona armatei 5 cai, iar
pentru rechiziții oferea 2 cai, 46 bovine, sute de chile de produse agricole și
sute de ocale de brânză3. 

Un certificat de onorabilitate îl acordă acestei familii cu mai multe
rezidențe un ofițer austriac topograf (de origine ceh), ajuns în principate spre
a cartografia zone de interes politic și militar pentru Austro-Ungaria de mai
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târziu: În 21 august m-am mutat la Chiojdeni. Marghiloman, proprietarul
acestui sat, pe care îl cunoscusem nu demult la sărbătoarea descrisă ceva mai
sus (Târgul de la Dumitrești, n.m.) era un bărbat în jur de cincizeci de ani,
soția lui cred că era ceva mai în vârstă, oricum mai urâtă și probabil că nu
fusese vreodată frumoasă. Amândoi vorbeau  perfect franțuzește și m-au în-
tâmpinat cu multă ospitalitate. Mi-au oferit drept locuință o altă casă decât
cea în care stăteau ei, căci acolo era plin de vizitatori veniți de la București,
respectiv sora doamnei cu cei doi fii ai ei, în vârstă de 16 și 18 ani care studiau
la Colegiul Național. (...) Într-una din zilele șederii mele la Chiojdeni, în mâ-
năstirea de călugări din apropiere, Poiana Muierilor (Mărului, n.m.), care nu
făcea parte din sectorul meu (zona de topografiat, n.m.), s-a celebrat o săr-
bătoare mai specială (Sf. Maria, n.m.). În drum spre punctul meu de lucru și
la întoarcere am văzut mulțimi mari de oameni care se adunau din toate părțile
acolo, unii venind chiar și de la Brăila, de la 111 km depărtare.

În ziua de 9 septembrie am părăsit satul Chiojdeni și mi-am luat ră-
mas bun cu multă recunoștință de la gazdele mele. Ținând seama de felul în
care era organizată gospodăria boierului Marghiloman, ar fi fost o mare jig-
nire să-l întreb ce îi datoram pentru găzduire, așa că am dat numai servitorilor
bacșișuri generoase și mi-am pus în minte să îi fac mai târziu un portret bo-
ierului, dacă voi avea timp, iar dacă nu, să le ofer un tablou ca amintire, căci
îmi smulgeau literalmente schițele din mână4.

În timp, aceste curiozități față de artă, se vor diminua până la dispa-
riție, cum se întâmplă să observe Pamfil Șeicaru: Dacă în biblioteca oricărui
om politic descoperim un orizont  interesant al preocupărilor lui, lipsa pre-
ocupărilor artistice era comună oamenilor politici. În casa unui om politic de
o rafinată inteligență și gust, Al. Marghiloman, nu exista o singură operă de
artă. Ionel C. Brătoianu avea ca pictor al familiei pe Ștefan Popescu, cel care
a ilustrat așa de frumos volumul de poezii Florica al lui Ionel Pillat. În casa
lui G.G. Mironescu locul de onoare îl ținea Steriadi; se mai găseau câteva
tablouri de pictori selecționați de pictorul familiei, Bragadiru. La Măldărăști,
I.G. Duca strânsese cu o discretă pasiune și o fină înțelegere cea mai bogată
colecție de icoane. Bineînțeles, Octavian Goga își făcuse o frumoasă galerie
de tablouri de: Ressu, Dărăscu, N. Tonitza, Petrașcu, Teodorescu-Sion, în cele
mai frumoase realizări. Restul oamenilor politici erau indiferenți la artele
plastice5. 

După studii la Paris, unde își va forja  linia de conduită ce nu a pără-
sit-o niciodată, de a părea, ceea ce formează fondul naturii sale de snob - își
urmează diplomatul „execuția” - se întoarce în țară, pe vremea când junimis-
mul înflorea la București. D-sa a descălecat politicește în templul Junimii lite-
rare, unde a fost numaidecât catalogat în secția politică, pusă exclusiv sub
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oblăduirea Domnului Carp, dar care, totdeauna în
frac, era să ajungă, din cârja bătrâneților D-lui
Carp, (...) cârja ce rupe gâtul șefului. Până atunci
mai era, junele fiind mai degrabă subiectul cronicii
scandaloase a timpului, cum notariza feudalul de la
Putna: Călare pe Albatros, D-sa cucerise o amazoa-
nă din preajma D-lui Carp, pe propria cumnată a
acestuia, D-na Irene Sutzu, mai târziu se va vorbi de
o dramă dureroasă, în care va pieri o Doamnă Ma-
reș Rioșeanu, apoi diverse nelegiuiri drăgălașe, pen-
tru care lumea este atât de indulgentă. Fără posibi-
litate de tăgadă, Zamfirescu nu-i putea ierta lui Mar-

ghiloman faptul că, în disputarea afecțiunii și sprijinului lui Maiorescu, el fuse-
se „perdant”. 

În 1883, anul în care se „înbolnăvește” Eminescu, la 8 aprilie, în ziua
de Paști, cum notează Constantin Bacalbașa, la un spectacol mai popular, are
loc un sinistru: se aprinde „Circul Sidoli”, care „gemea de lume”, înregis-
trându-se mai ales pierderi, deloc sportive, mai ales în partea sexului slab - O
doamnă Humperle a fost ucisă, mai multe persoane au fost rănite, unele chiar
grav, altele călcate în picioare. Femeile, mai ales, au avut mult de suferit. Din-
tre  cei mai ușor răniți a fost și generalul Haralambie și Alexandru Marghilo-
man6. 

În același  an, în  februarie, vorbind despre „petrecerile aristocrate”,
cronicarul consemna că, la Teatrul Național, s-a jucat de către amatori, în limba
franceză, „Le Klephte” (Kleftul) și „Un leu și un zlot”, în a căror distribuție
figurau: Grigore Paleologu, mai târziu înalt magistrat, d-na Ana Marian, ma-
ma talentatului nostru artist diletant Lică Marianu, A. De Lenș, Alexandru
Brăiloiu, Constantin Grant, domnișoarele Burelly și, în sfârșit, d-na Docan și
Alexandru Marghiloman, viitorul ministru și șef de partid. Alexandrina Bu-
relly,  ce va deveni, peste o vreme, soția legiuită a lui I. L. Caragiale, proba
„ea însăși, talent, întrucât  cronicarul înregistrează că piesa a fost jucată, în
mijlocul râsetelor nebune”.

Înregistrarea lui Marghiloman la Jockey-clubul român, care funcțio-
na la București din 1862, avea o perspectivă mult mai largă decât validarea sa
ca pasionat sportsman, clubul fiind cu rosturi în parte hipice, parte politice,
parte mondene7. În componenta mondenă va fi fost și inițiativa, cum con-
semna, îndatoritoare și cu mulțumiri, presa vremii, creării unei sale de scrimă
serioasă și de sacrificiile ce le-a făcut spre a avea un  profesor de valoarea
domnului Michel8; maestrul elitistului sport primește și omagiile postume ale
lui Constantin Argetoianu, fiu de colonel: am fost trimis și eu să frecventez
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sala de arme și să iau lecții cu Michel, un excelent maestru adus de la Paris
și un bețiv împărătesc9.

Pe vremea în care Caragiale era în bune relații cu Maiorescu, reme-
morează o ședință la Junimea, în jurul Anului Nou; între participanți este nomi-
nalizat și Marghiloman, copilul Eyolf al lui Titu (care), intră călare pe un băț:
Frunză verde de susai,/ Oh! vai!/ Ca mâini vine luna mai/ Și-alergările de
cai,/ Hi, hai! Porecla dată în joacă de scriitor tânărului om politic se va „tra-
duce”, mai târziu, într-un fapt de literatură, care s-a spus că ar proveni dintr-un
fapt de viață: Relația „vinovată” (a lui T.M.) cu sora sa Emilia, ar avea un argu-
ment în traducerea de către critic, în 1895, a dramei lui Ibsen „Copilul Eyolf”,
în care e vorba de dragostea „vinovată” dintre o soră și un frate10. Istoricii și
criticii literari au conchis că prezumția acestei relații „nepotrivite” nu a fost
decât un moft11.  

O singură dată, în anul 1888, după ce va fi numit, pe 2 iulie, prin De-
cret-Regal, director al Teatrului Național, Caragiale va fi în „anturajul” (provi-
zoriu) celui pe care-l va numi, mai apoi, „mitocanul boierit”; prin prestigiul
funcției nou încredințate, ajunge la Lista membrilor Comitetului Național pen-
tru Participarea României la Expoziția Universală din 1889, acțiune animată
de prințul George Bibescu. Figurau, odată cu Caragiale, de la Gr. Manu, Mar-
ghiloman, N. Blaremberg, arhitectul Cerchez, dr. Calendero (pasionatul de ar-
tă N. Kalinderu, n.m.), dr. Babeș, boieri, financiari, comercianți, politicieni,
până la personalități culturale: sculptorii Georgescu și Varbulea, pictorii
Aman și Grigorescu, savantul Hasdeu etc12. Era o listă de reprezentare mult
prea largă pentru ca scriitorul să fi avut sentimentul „vecinătății” cu vice-
președintele Jockey-Club-ului.

Probabil că acum se naște o alăturare pe care o va folosi în „Variațiuni
literare și lingvistice”, semnat Falstaff, („Constituționalul”, nr. 31, 22 iulie
1889), unde aflăm la capitolul „Proveniențe populare reputate”, între genitivele
personale cristalizate: ocaua lui Cuza, turnul lui Eiffel, țuica lui Marghiloman. 

„Varietatea” fusese omologată, avea deja un trecut, în siajul acelui
„Prandiulu academicu” ce a inaugurat genul glumelor gastronomico-literare;
la banchetul cooperatorilor, la 26 octombrie 1883, consemnează între „delici-
ile” vremii: Țuică Marghiloman și mastică cooperativa Papadopulo cu repub-
licani Teodorescu; vin Ars Cotnar Capșa; supă Cooperativa cu raci de Neaj-
lov; șalău dunărean cu raci de Neajlov; șalău dunărean cu sos emancipat:
mușchi din Văcărești (era deja  penitenciar?, n.m.) rumenit în libertate și scăl-
dat în unt de ciupercă menard; spuma Vârfului cu Dor; idealul cooperatorilor;
poame nec plus ultra Ioanid  (Iancu, n.m.) Marghiloman și Urechia; șampania
Konis, vin de coacăze13.

Situat în „high-life”, Marghiloman nu prea avea lucruri/locuri comu-
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ne cu „nenea Iancu”. Nici scriitorul nu îl cunoștea, se pare, decât superficial,
astfel că, atunci când îl evocă (articolele ,,restituite” de Marin Bucur ca aparți-
nându-i stau sub semnul probabilului) la o întâlnire a conservatorilor - La „Or-
feu” -  („Gazeta poporului”, nr. 14, 26 noiembrie 1895), când tocmai lichidase
(falimentar) afacerea restaurantului din gara Buzău, ironic, pe un ton plebeu,
înfățișează lista personalului acestei strălucite întâlniri, numărându-i pe cori-
fei: Iancu Brătescu, generalul Manu, Trandafil, Al. Lahovari, Take Ionescu, A.
Marghiloman, T. Văcărescu, Al. Florescu, C.C. Arion, etc., sugerând lipsa de
participare la întrunire (vreo două sute - numai! - de oratori cu spectatori cu
tot),  între care, spre cârpeală, era prezentă trupa specială a d-lui Marghiloman,
compusă din oamenii Jockey-clubului, din vizitii și jockei proprii...14 

Locuința din Capitală a fruntașului conservator, vila „Edwin”, plasată
pe locul unde astăzi se află blocul „Patria”, nu era deloc pe gustul autorului lui
„Tănase Scatiu”: Casa D-lui Marghiloman din strada Mercur este un monu-
ment de inepție; un stil bizar, cu acoperișul francez, cu grilajul „secession”,
cu un peron pretențios, pe care se intră cu trăsura, dacă vor caii; cu un grajd
de bulevardul Calitzei, care este mai important decât casa stăpânului. (...) 

Sala de mâncare este gloria casei. Dl. Marghiloman ține să mănânce
bine și, mai ales, să se știe că mănâncă bine. Drept aceea are bucătar francez,
servitori francezi și o droaie de invitați permanenți care admiră și mănâncă.
(...) Tot felul de secretari, cățăluși, telefoniști, gazetari, umblă forfota prin
casă, având aerul de a conspira. În fond, mai toți așteaptă cu nerăbdare pe
D-l. Marghiloman care vine la dejun foarte târziu, ceea ce mărește foamea
partidului.

Despre șicanele la care amfitrionul le avea la București, unde ținea
„casă deschisă” narează și mărturiile unui strănepot de voievozi, Grigore Ghi-
ca, pe care le deținea de la tatăl său, amic al lui Delavrancea, refractar la sân-
gele albastru: Fiu de orzar - Ștefănescu, de acasă - originea îl plictisea, avea
necaz pe cei din alte clase. (...) La recepțiile lui Marghiloman - pe când erau
amândoi conservatori - se ducea cu Șmil (câine frumos, hărțăgos, fără mani-
ere), într-adins ca să se pișe pe perdele15.

Morga lui Marghiloman se alătură dandysmului dezvoltat la Bucu-
rești de autorul lui „Remember”, pe care  amicul Barbu i-o comunică lui Cara-
giale senior la Berlin: Pe Mateiu l-am întâlnit odată la Curse. Delicat și atent
cu mine. dar mănușile, gulerul, ghetele și pomada mi-au lăsat o impresie deza-
greabilă.

La Buzău, „comlepexul”, ce a înlocuit vechiul conac la lui Iancu Mar-
ghiloman, cuprindea, pe 22 de hectare, vila „Albatros”, vila pentru musafiri,
casele pentru administrație, servitori și grădinari, grajdurile și padocurile pen-
tru cai, parcul și heleșteul, inaugurate în 1897, smulgea, într-o scrisoare către
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N. Petrașcu, admirația lui Duiliu Zamfirescu: Nu-ți pot ascunde impresia feri-
cită ce mi-o lasă casele civilizate - rari nates (rarități, n.n.), precum a lui Gră-
dișteanu de la Sihle, a lui Marghiloman de la Buzău, o alta la Crivina, a nu
știu cui. Dorința de statornicie a maturității; deprinderea ochiului cu lucruri
civilizate; înălțarea aspirațiunilor pentru ai săi mă făceau să mă gândesc la
vremea când toată țara va fi presărată cu asemenea case și cultivată cu în-
grijire16. 

Caragiale, care se muta la tradiționalele date ale chiriașilor bucureș-
teni și, poate și provinciali, la Sf. Gheorghe și la Sf. Dumitru, dacă nu și în in-
terstiții, nu putea priza, fără oarecari iritabilități, atenansele pentru herghelie,
ce îi vor fi părut faraonice. Drept care, după despărțirea de Marghiloman a lui
Take Ionescu, care devine șeful partidului conservator-democtat, scriitorul, în-
rolat în echipa de campanie takistă, va ajunge la Buzău, oraș în care fusese
„negustor” (infortunat); în 1908, la întrunirea electorală va chestiona retoric
asupra șanselor politice ale micadou-lui local, bătând șaua, demult tăbăcită, a
sportsmanului: Acum cetățile se iau la luptă și dacă au învins pretutindeni,
cum să scape o vilă și grajdurile lui Marghiloman? ( ...) 

Era un mod populist de a-i antrena la vot și  pe grădinarii bulgari/sârbi
de la marginea orașului, cei de dincolo de „zidul lui Marghiloman” Schisma
lui Take Ionescu, din 18 mai 1908, și succesul „caravanei politice” a acestuia
nu trece fără urmări și merita un banchet în fieful lui Marghiloman (la teatrul
„Moldavia”). Contra-banchetul „lordului valah”, oricât de stilat, nu poate astu-
pa scurgerile de activiști: Ca o contrapondere, după o săptămână, Alexandru
Marghiloman, a dat și el un banchet așa cum știa el. Cu toate acestea unii din
membrii de bază ai conservatorilor buzoieni au trecut în „barca” lui Take Io-
nescu. Amintim doar câțiva dintre aceștia: Emil Teodoru, Victor Filloti, Pom-
piliu Ioanițescu, Mușat Bivolaru, Pavel Cătănescu, frații Emil și Nicolae Ho-
moriceanu etc17. 

Figura lui Marghiloman era una bine semnalizată în perioada neu-
tralității; în 1915 („Cronica”, nr. 35, 1 octombrie), Arghezi scria despre acest
bărbat cu figura strânsă ca un pumn, punctând asupra pugilatelor politice și
analizând diversele „rupturi” din partidul conservatorilor: Domnul Take Io-
nescu și apoi domuni Filipescu (Nicolae, n.m.) au fugit din vecinătatea lentă
a concurentului lor, ca să se poată sustrage dependenței definitive în care
aveau să cadă. În ziua despărțirii ei trebuie să fi avut chiar chair de poule
(pielea găinii, n.m.) cu sinistră răceală în șira spinării. Unuia domnul Marghi-
loman i-a înghițit temperamentul cu stilul elegantei sale răceli;  celuilalt i-a
opus cu abilitate puterile lui de rezistență18. 

„Înfrânții” politic au decis, după doi ani de neutalitate, intrarea Ro-
mâniei în foc, alături de Antanta, și nu de Puterile Centrale, cum militase ger-
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manofilul (școlit la Paris și cu maniere britanice).
Înaintarea forțelor germane în Muntenia, în toamna lui 1916, nu este

privită ca o confirmare a profețiilor sale politice, ci cu mâhnire și chiar con-
trarietate; astfel: 20 Septembrie Nicu Ioanid îmi relatează că ,,De la 9 la 15 ar-
mata s-a bătut fără răgaz; au fost acte de eroism nebun. (...) Regimentul 48
Buzău a fost tocat”. 

Regimul de ieremiade ale notelor sale politice, continuă: 18 Octom-
brie de la colonelul Bacalbașa, de la Grig Carp știu că unitățile noastre de
acolo (Dobrogea) sunt sfărâmate. În regimentele 38, 78 efectivul este redus
la 10%. Rușii nu s-au bătut nicăieri. Zaintcikowsky, beat sau zăpăcit nu a dat
nici un ordin: atât numai că Rușii fugeau pe capete; 21 Octombrie În Dobro-
gea nu mai avem decât puține trupe. Costel Filiti, reg. 7 artilerie, îmi spune
că a trecut podul de la Măcin și este la Brăila; 22 Octombrie „Monitorul Ofi-
cial” anunță că s-a dat generalului Zaintchikowsky marea Cruce a „Coroanei
României” și că în același timp Moruzi a fost făcut ofițer al aceluiaș ordin
împreună cu toți ceilalți ofițeri ruși aghiotanți ai generalului. Ce s-ar fi putut
oferi dacă generalul ar fi fost învingător19. 

Căderea Buzăului sub ocupația inamică îi este narată de un cunoscut,
cu domiciliu obligatoriu în oraș, în cele mai neorealiste cadre: 18/31 Decem-
brie Am stat de vorbă cu Liudo, cumnatul lui Dunca de la Buzău, care, după ce
a fost internat și apoi lăsat în libertate pe cuvânt, la Buzău, sosește direct de
acolo. Mizeria este îngrozitoare. Rușii au luat tot și germanii iau restul. Nu
mai sunt vite, nici provizii, nici făină. Nimic! (...) S-a ars tot ce se putea pune
pe foc: bariere, împrejmuiri. Numai să scape copacii mei... În ziua în care a
căzut Bucureștiul, a avut loc la Buzău un banchet pentru a sărbători înaintarea
Prințului Carol la gradul de maior; discurs rostit de Iliescu și toasturi20. 

Cu cât se apropie frontul de Siret, cu atât veștile devin mai rele, apoi
se bulucesc consecințele  din primăvara și vara următoare: La Râmnicul-Sărat
lucrurile nu merg bine. Prizonierii sunt la Jideni, 5 km. de oraș. (9 martie).

Pe 19 mai înregistra la pierderi 3500 de prizonieri, victime ale tifos-
ului exantematic, precum și o duzină de medici germani și români. La 6 iunie
nu se lichidaseră încă focarele epidemiei: Doctorul Balazian dă detalii jalnice
asupra stărei sanitare trecute și prezente a Râmnicului-Sărat. Rușii, în retra-
gere, au abandonat bolnavii și răniții lor dar au luat spitalul cu ei; printre
bolnavii lor se găseau de toate, până la holeră și tifoa exantematic. Prizonierii,
în mare majoritate ruși, au fost parcați în cazarma regimentului de artilerie,
fără hrană suficientă, fără nimic pentru a fi îngrijiți: au fost până la 200 de
decese în 24 de ore, și 5 doctori  militari români, internați cu ei, au murit
acolo. (...) Astăzi tifosul domnește peste tot și la Grebenul, de exemplu, sunt
zilnic 3-4 morți21. 
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Sportsmanul
Presa românească își împodobise panoplia, încă din 1905, cu „Hipo-

dromul”, revistă sportivă bisăptămânală fondată  de d-nii E. Ottulescu și  Tele-
maque. Apare  la  București și e condusă de  d. Ing. M. Costandache22.

În plin război și antecamera unor bătălii importante, 9 iunie 1917, di-
aristul reține, cu o anumită măgulire, un popas al lui Mackensen: Administra-
torul meu Iliescu a fost la Buzău. Nu se vede nimeni pe străzi. Lume de condiție
bună a fost rechiziționată pentru a tăia lemne în pădurile învecinate și nimeni
nu îndrăzneşte să iasă din casă. Mareșalul a fost la vila Albatros, n-a intrat
în casă, dar și-a petrecut vremea cât a stat acolo vizitând grajdurile, a exami-
nat caii, a fotografiat armăsarii. Ba chiar a întrebat pe locotenentul Keppel
dacă nu sunt sportsman. 

În perspectiva timpului, lucrurile au și o altă evaluare. Într-un text nu-
mit „Barbarie”, Alexandru George produce o reabilitare a acestui lux, extra-
vaganța fiind cumva împotriva maiorescienelor „forme fără fond”: A cheltui
pe inutilități stimulative (și jokeul nr. 1 al grajdurilor sale, celebrul Milton
Henri era plătit cu o leafă  mai mare decât președintele Curții de Casație) în-
seamnă într-adevăr a crea repere model pentru diverse categorii sociale care
urmează a le socoti și  necesități până la urmă. Ca principiu e foarte frumos,
dar nu se știe cât a profitat poporul român de ele...

Într-o împrejurare, totuși, aceste modele, prea costisitoare, au avut
efect  imediat. Marghiloman își avea grajdurile pe o moșie lângă Buzău - unde
reședința sa, vila „Albatros” (după numele unui cal) constituia uimirea lumii.
În timpul ocupației germane, Buzăul fiind  o haltă în drumul armatelor germa-
ne spre frontul de pe Siret, ea a fost văzută de mulți. În notele sale politice, Mar-
ghiloman notează (II, p. 562) că grajdurile sale au fost fotografiate de gene-
ralul  Mackensen care a trecut pe acolo. Ilustrul comandant de oști era ofițer
de cavalerie și știa ce sunt caii și ce este educația. După el alt general german,
prințul Schaumburg v. Lippe dacă  nu mă înșeală memoria, ar fi spus: „După
ce am văzut grajdurile d-lui Marghiloman, mi-am schimbat părerea pe care o
aveam despre poporul romîn”23. 

„Lordul  valah”, cum îl cadorisește un monograf buzoian, Nicolae  Pe-
neș (Alexandru Marghiloman lordul valah - O viață cu luminile și umbrele
ei), ediția a 2-a revăzută și adăugită,  Buzău, Editura „Editgraph”, 2011, 2 vol.
408+566 p., lucrare distinsă cu premiul „Mihail Kogălniceanu” al  Academiei
Române pe anul 2008), se pare că nu a coborât, în timp, stacheta salariilor
acordate profesorilor cabalini pe care îi angaja, după cum atestă o notă de is-
torie „teatrală” a lui Gabi Michăilescu. La teatrul „Alhambra”, în 1914, anul
declanșării Războiului cel Mare, în „Micul Paris”, juca formația de revistă a
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lui Niculescu-Buzău, până când, actorul, mobilizat, cedează locul lui Nicu Ka-
ner, ce va primi în trupa sa și o stea pariziană  de primă mărime, celebra Nita-
Jo. Franțuzoaica făcea toți banii și va rămâne multă vreme la noi, încurcată
și până la urmă măritată cu antrenorul cailor lui Marghiloman, Charles Du-
rell24. 

În pofida exigențelor lui Caragiale că „picioarele încălțate” ale Eu-
ropei se opresc la Brașov, dincoace de Carpați trecând doar rapănul, fiul, Ma-
teiu, era mai concesiv, admițând că respectiva civilizație ajunge, totuși, până
la „Capșa”; nu era singurul, Gheorghe Cruțescu argumentând în „Podul Mo-
goșoaiei. Povestea unei străzi”: În cele trei salonașe „particulare” care dau
pe strada Edgar Quinet s-au perindat toate femeile frumoase ale  Bucureștilor,
toate actrițele străine, toate elegantele, mai mult sau mai puțin artiste, atrase
de faima cheflie a orașului nostru, căci între 1870 și 1914 Bucureștii au fost
capitala din Răsăritul Europei care numai cu Sf. Petersburg putea să împartă
reputația de a avea bărbații cei mai darnici și mai  ușor de înflăcărat din lume.

În salonașele de la Capșa au râs Reichemberg cea cu dinții de măr-
găritar, Cleo de Merode, iubita lui Leopold al II-lea, Jane Hading sau cei mai
frumoși umeri ai Franței, dar și Cora Laparcerie, Blanche Toutain, Suzane
Depres și Sarah Bernard.

La Capșa au făcut senzație surorile Barrison, frumoasele dansatoare
americane, dintre care una ieșea uneori pe pod îmbrăcată în bărbat de se
țineau copii după ea ca și la Belle Otero, care izbutise să-l dezghețe și pe Clay-
moor - căruia, zice-se, nu-i plăceau prea mult femeile.25.

Despre „conduita” politică a lui Marghiloman în timpul războiului
pentru întregire națională,  lucrurile sunt, încă destul de controversate. A rămas,
„cu misiune” din patrea lui Ferdinand I, în Bucureștiul ocupat de Puterile Cen-
trale. În această linie a devoțiunii  față de suveran, Duiliu Zamfirescu, în arhon-
dologia sa hipică, îi conceda calitatea de mânzul cel mai bun al grajdurilor
regelui Carol.

Duiliu Zamfirescu, mai aproape de Mateiu decât de I.L. Caragiale, ce de-
plângea într-o scrisoare către Maiorescu lipsa de stil a scriitorului din Hai-
manale, a  fost destul de drastic cu Marghiloman, descendentul unor „boiernași
îmbogățiți”, care, dacă a botezat vila cu numele unui campion de hipodrom, a
fost departe de Caligula care și-a făcut calul senator. Cât despre boala „de a
părea” a fostului prim ministru, nu e mai puțin adevărat că și eleganța diploma-
tului, în momente de dificultate - în Iașii care devenise reședința guvernului
refugiat -, are, cum mărturisește Constantin Argetoianu, vizibile derapaje: Îl
văd și acum pe Duiliu Zamfirescu, arătos și înfoiat, intrând în sala  de baccara
și strigând cu ifos din ușă: „Banco!” - apoi de un ton mai liniștit, dar articu-
lând cum făcea el fiecare silabă: „Mă rog, dacă Lupesco este aici!” Lupesco
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era unul din fiii bogătașului de la Râmnicu Sărat, plin de bani și ahtiat de via-
ță elegantă, deși burta și manierele lui l-ar fi situat îndărătul unei tejghele de
cârciumar, la mahala. Lupesco se ținea de Zamfirescu, idealul său întrupat,
și Zamfirescu pompa fără jenă din buzunarele lui, mai ales când pierdea26. 

Lumea bună, în care se prenumera și Zoe Cămărășescu (fiica Zoei
Bengescu, doamnă de onoare a  reginei Elisabete), pomeneşte, în memorii,
spre sfârșitul existenței mentorului „Junimii”, despre răceala survenită între
cei doi germanofili: Chiar Alexandru Marghiloman, cândva „devotatul” par-
tizan politic al lui Maiorescu, suferea în ochii fostului său „șef” de această
minimalizare a însușirilor sale; „Marghiloman este prea Jockey-club”, epitet
care închidea o întreagă mentalitate. După război, când pariurile politice îl
scoseseră din scenă, o parte consistentă a opiniei publice - mai ales aceea care
conta -, era atât de înverșunată înpotriva fostului prim-ministru, dar nu atât în-
cât să-i fi revendicat și „ultima redută”: Marghiloman, compromis în politică,
rămăsese totuși președintele Jockey-Clubului. Culorile sale pe turf  erau roșu,
galben și albastru.Cine s-ar fi atins de Marghiloman în domeniul  curselor şi
ar fi cutezat să-i tăgăduiască „trădătorului” dreptul la culorile drapelului?27

Buzăul etapelor
Pe 26 mai 1917, Pia Alimăneșteanu, sora lui I.I.C.Brătianu, consem-

natoare bucureșteană a ocupației germane, nota: La Buzău, mai ales, este o
etapă cunoscută pentru brutalitatea ei. A luat în urmă 40 de cetățeni, din clasa
cea mai bună, și i-a pus la corvoadă. În  ajunul Crăciunului a ridicat 2 doamne
(una avea 70 ani trecuți) pe înnoptate și  le-a dus 3 km de oraș pe jos, pe o ză-
padă de aproape un metru, fiindcă nu își curățaseră trotuarul. Civililor li s-a
spus pretutindeni să salute pe ofițerii germani28. 

Nu mai târziu de o lună, în 26 - 27 iunie 1917, Alexandru Marghilo-
man consemna de la oamenii săi din teritoriu: Iarca și prietenii noștri se plâng
de regimul sever al Etapei. Iarca îmi spune că orașul este înconjurat de un
cordon, care ia orice aduc țăranii în oraș în căruțele lor. Oameni de condiție
bună, cari în viața lor n-au ținut vreo sculă ân mână, sunt puși la lucru manu-
al, chiar femeile sunt rechiziționate. Profesori, au fost siliți să taie  lemne prin
păduri. Se lucrează intensiv la refacerea drumurilor. (...) Regimul este aspru,
dar organizația bună29. Scopul scuză mijloacele! 

Zona etapelor - Etappengebiet - includea porțiunea de-a lungul râului
Buzău, din Curbura Carpaților până la Dunăre, sub comanda inspectoratului
15 cu sediul la Buzău. (...) I  Etapa 264 cu sediul la Unguriu, condusă la început
de maiorul Rudke, cuprindea zona submontană a județului; II etapa 271 cu
sediul la Buzău, în Palatul Comunal, unde se afla și sediul Inspecției etapelor
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cu nr. 15; etapa 225 cu sediul în Râmnicu Sărat, condusă de generalul Falck-
henhein30. Zona Armatei a 9-a de operații, cuprinzând teritoriul județelor Bu-
zău, Putna și Brăila îi renenea direct comandantului armatelor de ocupație,
feldmareșalul August von Mackensen, care, în 1917, specifica într-un ordin:
problema principală a administrației în România constă în utilizarea econo-
mică maximă a teritoriului administrat în profitul Germaniei30. 

Orașul era aproape sub stare de asediu și cel care a ținut, vreme de doi
ani, cu adevărat hățurile a fost, în realitate, căpitanul Georgius, ajutorul co-
mandantului Etapelor.

Toate localurile publice: școli de stat și particulare, clădirile unită-
ților militare, spitale, biserici, palatul episcopal, poșta și gara trec în mâinile
ocupanților. Administrația orașului, singura care a continuat să subziste - atri-
buțiile Prefecturii și Tribunalului fiind asumate de organele militare - a fost
despuiată de orice autoritate, neputând acționa decât la ordinele și-n limitele
fixate de comandatura germană. Catastrofa, dealtfel previzibilă, o dezorga-
nizase de mai înainte. Ath. Cătuneanu, primarul ales, ca să nu sufere fiindcă
incitase  la război, renunțase delegându-l pe Const. Iarca, deputat și consilier
comunal. (...) Hotelurile, restaurantele și casele mari, particulare fură trans-
formate în cazinouri pentru diferite unități militare; în cele mici s-au instalat
soldații; brutăriile, morile, abatorul au fost rechiziționate și puse la dispoziția
serviciilor germane. La vila „Albatros” în care regele Ferdinand locuise patru
zile, a fost încartiruit generalul von Morgen, comandantul Armatei a IX-a și
apoi, o bună bucată de timp, mareșalul Falckeheim31. 

Vasile Th. Cancicov, rămas în Bucureștiul ocupat, nota, marți, 3 oc-
tombrie 1917, asupra dezerărilor morale, a „traseiștilor” epocii: Spuneam mai
zilele trecute că aici în România ocupată, campania cea mai încerșunată în
contra d-lui Brătianu o duc foștii lui partizani. După d.  Stere a venit d. Pătrăș-
canu, după d. Pătrășcanu a venit d. Simionescu-Râmniceanu, după d. Simi-
onescu-Râmniceanu  a venit d. Costică Iarca de la Buzeu și după domnia sa
va veni mâine ,,Lumina”, deja anunțată, d. Pompiliu Ioanițescu. Toți acești
domni sunt nu numai activi membri ai partidului liberal, ci sunt chiar în Par-
lament, membri ai majorității guvernamentale. Toți acești domni ne povestesc
azi că au fost contra războiului alături de Rusia și pentru războiul alături de
Germania. (...) Îmi amintesc chiar că atunci s-a sculat Costică Iarca și după
ce a tămâiat sfinxul (I.I.C. Brătianu, n.m.), după cum cere religia fiecărui li-
beral habotnic, a protestat în contra neîncrederei ce vor să sădească unii în
politica șefului și el are încredere în șef și îl va urma oriunde o decide, fie la
dreapta fie la stânga. Iar azi?  D. Costică Iarca a devenit un Cicero. Cauza?
Or fi cauze pe care le cunoaște șeful  sau, ce este peste front, dar ne închipuim
și noi o explicație.
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Cine era în primăvara anului 1916 Ionel Brătianu? Marele Brătianu,
Marele Pontif, singurul guvernator prezent și viitor al României, deținătorul
apetisantului sac cu grăunțe, favoruri și concesiuni, icoanele sfinte a ori cui
s-a rugat cu credință în bisericuța liberală. (...) Azi omul viitorului apare d.
Alexandru Marghiloman, în mâna lui trece sacul și icoanele. Pricepeți de ce
viitorul României, după acești domni, stă în mâna d-lui Marghiloman?

Ce pepinieră de mameluci încercați pentru viitorul parlament al d-
lui Marghiloman!32

Nu mai puțin revelator asupra cârdășiei proaspeților unși conservatori
și conducători locali este jurmalul Elenei Negrescu, care a reclamat autorită-
ților germane pâinea de o calitate execrabilă ce se dădea populației. În 2 ian-
uarie 1918, consemnează: Seara a venit domnul Teodoru, care mi-a spus că
Iarca și Ioanițescu fac strălucite afaceri bănești pe spinarea populației ro-
mânești. Amândoi erau furioși pe mine că mă plânsesem autorităților germane
de ei. Puțin îmi pasă, am să mă mai plâng; un trist eveniment monden local,
de pe 22 februarie: Aici a avut loc un banchet la care au fost poftiți Iarca și
Ioanițescu. Aflu că amândoi s-au sărutat cu nemții. Ce degradare morală să
se bucure de succesele dușmanilor noștri!; revine, pe 10 martie: ofițerul Lei-
hauzer, de la serviciul pașapoarte îi căinează pe „băștinași”: A descris au-
toritățile noastre, rămase la Buzău, în culori triste spunând că au dat dovadă
de calități morale cât mai josnice33.

C.C. Iarca (1885-1940), absolvent al Facultății de Drept din Bucu-
rești, este procuror (la Buzău, Râmnicu-Sărat și Ialomița), după care, o vre-
me, șeful organizației Buzău a P.N.L. (deputat de șase ori în Cameră). Între
1900-1904 este prefect de Buzău. Primar al orașului în 1918, sfârșește ca libe-
ral. Binemerită de la patrie înalte distincții: ordinele „Steaua României” și
„Coroana României”. 

Pompiliu Ioanițescu (1878-1933), politician, ziarist, publicist, absol-
vent de Drept la Liege și doctor la Bruxelles, începe, la sosirea în țară, cînd
era avocat la Buzău, ca militant liberal, după care se apropie de socialiști. În
1916, împreună cu C.C. Iarca, rămâne în teritoriul ocupat și sunt aleși ca aju-
tor de primar și, respectiv, primar, calitate în care s-au străduit să ușureze
traiul buzoienilor34. 

Politica economică estorcatoare a lui Mackensen atinge și pe propri-
etarul unei importante moșii buzoiene, Marghiloman, care înregistrează situa-
ția, în 5 iulie 1917: La Buzău, administratorul meu Iliescu, în prezența  mea,
întrebase pe un căpitan Schultze de la etape ce are de gând să facă cu vinul
meu de la  Valea Scheilor, și rugase ca să-mi fie îngăduit să iau 400 de deca-
litri, din cele 8000 aflate acolo, pentru nevoile personale. Astăzi sunt invitat
la  poliție și, într-o formă dealtminterea curtenitoare, mi se comunică că (sic!)
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comandantul armatei a 9-a nu-mi poate acorda din vinul meu, având în vedere
marile nevoi ale armatei35. 

Generalul Henri Berthelot, șeful Misiunii franceze în România, în pri-
măvara anului 1917, nota că, în plin proces de refacere a armatei române, la
Vaslui, la Corpul 5 Armată, se semnalează inechități și abuzuri ale aprovizio-
nării, tolerate de autorități: 

Este sărăcie lucie și aproape foamete. Porția de carne este de 250
de grame, doar trei zile pe săptămână; în această rație intră și oase, dar nici
urmă de grăsime, așa încât soldații nu mai au deloc mușchi. Și nimeni nu se
ocupă de ameliorarea acestei situații. Încerc să le atrag atenția celor de la
putere, pentru a remedia situația prin rechiziționarea de vite; dar mă lovesc
de  indiferență sau de interese personale. Proprietarii preferă să câștige bani
vânzându-și bunurile intendenților ruși, care le oferă un preț mai bun. Astfel,
se ajunge la discrepanțe absolut evidente între, pe de o parte, soldații ruși ro-
tunjori, rumeni, plini de slănină, și pe cealaltă parte, scheletele din armata
română. Și toate astea din pricina indiferențai unei clici politice ale cărei in-
terese personale sunt considerate intangibile36.

Și pe alte fronturi, în al treilea an de război situația hranei pentru trupă
era critică și viza, uneori, neverosimilul sau, în orice caz dădea măsura unui
moral cantonat în real, ce se depărta decis de eroic. Mâncarea preparată decent
- observă Vyvyen Brendon - era așa de importantă încât într-un batalion mili-
tarii au votat ca două din decorațiile obținute datorită succeselor în luptă să
fie oferite bucătarilor37. 

Uneori omul politic buzoian pare cu totul naiv în ceea ce privește re-
alitățile de dincolo de linia frontului, cum probează rândurile din 27 august
1917: Pe frontul nostru nimic. S-a luat contact cu prizonierii luați pe Siret:
fiul generalului Benone Anastasiu (buzoian, n,m.), maiorul Rușavețeanu etc.
Ei dezmint că în Moldova a fost foamete și mizerie38. Locotenentul Traian
Anastasiu, din cavalerie, știm, din alte surse, că a murit în luptele de la Oituz,
rămășițele pământești fiind mai apoi reînhumate la Buzău. Un caz „delicat”,
în punctualitatea lui, pentru omul de lume și gentlemanul politic, se ivește pe
10 noiembrie 1917: Am aflat de la domnul Rămureanu că la Mizil, s-a instalat
într-o  cazarmă (fostă a Regimentului 32 ,,Mircea”, mai apoi a Regimentului
72?, n. m.), Un fel de Saint-Lazaire pentru femeile adunate din orașele ocupate
de Armata a IX-a. Sunt femei fără nici o vină, reținute aici și care sunt trimise
să lucreze la câmp pe moșia d-nei Hariton. Administratorul meu Iliescu a văzut
pe  aceste nenorocite, slabe, în zdrențe, inspirând milă. (...) Adaug că Rămu-
reanu mi-a spus că, în timpul raziilor, s-au luat și femei care nu erau deloc
prostituate.

Într-o scrisoare către Marghiloman, care era și președintele Crucii
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Roșii Române, profesorul dr. general von Schumberg admite, pe 15 noiembrie,
că  acolo au fost internate, pe lîngă profesioniste ale amorului tarifat, și femei
sănătoase, care sunt acum reținute. Ni se cere să încurajăm - cum?- familiile
să reclame femeile cărora li se poate asigura o existență cinstită și să dăm
acestor nenorocite îmbrăcăminte39. Germanii, riguroși, cereau, în acel talmeș-
balmeș al refugiului, o chestiune strict și riguros formală, pe baza căreia să se
poată „descărca” de personalul carantinizat, spre a folosi un eufemism. Școală
veche, altă lume, încât putem fi la fel de contrariați ca personajul lui Caragiale
din „D’ale carnavalului”: „Ce să caute neamțul în Bulgaria?”  Dar la Mizil?

Tot în anul marilor bătălii de la Porțile Moldovei, 1917, începe să fie
agasat, nu numai el ci și Tzigara-Samurcaș, cultivator al artelor, de apariția
„lupilor tineri”; 14 oct. Prânz mare la Athénée Palace oferit de feldmareșalul
Mackensen funcționarilor români. (...) Tzigara găsește bizar ca niște băiețan-
dri ca Chercea, Caragiale etc, să fie invitați. În postul Crăciunului, pe 16 de-
cembrie, și Lupu Kostache își declină sastisirea de noua generație de aspiranți
la carieră politică, între care și autorul „Pajerelor” (publicate, înainte de război,
în „Viața românească”, la intervenția mișcată a părintelui: Lupu Kostache
obosit de germani; îi cer prefecți pe Caragiale, fost șef de cabinet al lui
Bădărău și bănuit de el ca spion al lor pe timpul Guvernului Maiorescu, și un
oarecare Moisescu...40

În chestiunea Basarabiei
Un tenace „detractor” al lui Marghiloman se dovedește a fi, prin nelă-

muririle sale, Vasile Th. Cancicov, care îl suspicionează pe omul politic de
uzurparea meritului de a fi unul din ,,mamoșii” României Mari. Treptele suite
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în această direcție se adună, în timp, începând de la pretenția, de după pacea
de la București, de a încerca o (destul de forțată) „normalizare” a relațiilor cu
fostul inamic: Miercuri, 13 decembrie D-l Alex. Marghiloman dă un lung inter-
viu unui ziarist străin, pe care ziarele îl reproduc; însă în afară de două ches-
tiuni, nimeni nu a priceput ce vrea, în adevăr, el insistă ca pe viitor România
să nu fie legată de Puterile Centrale numai prin convențiune, cum a fost și în
trecut dealtfel, ci și prin sentiment, de la popor la popor. Să ne iubim și să ne
ajutăm cu germanul și cu ungurul; nu știu pentru ce d-l Marghiloman omite
de a spune ca să ne iubim și cu bulgarul. Dar cum să se lege această dragoste
cu inamicul, ce vorbă mare! În așteptare, germanii iau pielea de pe noi și ne
tratează cu o dușmănie vădită. Și după un an și jumătate de așa ocupațiune,
după jefuire, după umiliri, după înfometare, serios crede dl. Marghiloman că
în viitor, după convenție, va veni iubirea de la popor la popor? 

Un al doile punct ce atinge dl. Marghiloman în interviul său este gre-
utatea pentru Germania și Austria de a trata cu guvernul de la Iași  și mai ales
situația dificilă a Regelui Ferdinand. Cum se va înlătura dificultatea? D-sa
crede că regele va face de la sine gestul necesar. Ce gest? Abdicarea? Înlătu-
rarea guvernului și aducerea cui? D-sa lasă să plutească misterul, cine știe,
odată și odată  dubiul acesta poate fi de folos. 

Pronunțarea Sfatului Țării îi provoacă, prin lipsa de „promovare”, ti-
miditatea receptării acestui act care a marcat unul dintre „ceasurile astrale” ale
națiunii: Joi, 5 aprilie 1918 Deși au trecut atâtea zile de la îndeplinirea ma-
relui act al unirii Basarabiei cu România, nu-mi iese din minte răceala și in-
diferența cu care acest fericit eveniment a fost primit de cetățenii Capitalei.
(...) Să zicem: populația românească este azi dezorientată, partidele politice
ce au condus-o sunt dezorganizate, și-au pierdut capul, nu mai știu ce e rău și
ce e bine. Foarte bine, avem însă autorități constituite. Avem o Primărie a ora-
șului, avem un Minister al Instrucțiunii Publice, avem un Cap al bisericii, avem
o Universitate, avem o Academie, ei bine, nimeni, absolut nimeni nu a făcut
și nu face un gest, o mișcare, nu spune un cuvânt de bucuria neamului. (...)

La Râmnicu Sărat. În teritoriul ocupat și guvernat cu mai multă se-
veritate de Armata a IX-a germană. Deoarece acolo e regiunea frontului, po-
pulația orașului a fost chemată în mod public, printr-un afiș tipărit și lipit pe
zidurile orașului, să se adune și să sărbătorească Unirea cu Basarabia. Ma-
nifestul e semnat de primarul orașului. El spune cetățenilor fără vreo frică de
nemți:

,,Iubiți Cetățeni, O mare bucurie care va umple inima tuturora ni se
anunță din Moldova. Basarabia, în urma hotărârii Sfatului Țării, a hotărât,
în seara de 9 aprilie, Unirea cu România, una și indivizibilă. Vă anunț acest
mare act săvârșit în folosul României, spre a lua cunoștință, căci bucuria tre-
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buie să fie a tuturor. Basarabia este trup din trupul nostru și un secol întreg
de despărțire n-a putut să înstrăineze sentimentele cari o împingeau spre noi.
Neputând să dăm expresiune tuturor simțămintelor și gândurilor cari ne fră-
mântă în așa momente de bucurie, am hotărât să slăvim acest mare act nați-
onal prin rugăciuni către Dumnezeu. Rugăciunea va avea loc duminică, 14
aprilie st. n. , orele 10 dimineața, în biserica Mânăstirea. La templul israelit
va avea loc de asemenea un serviciu divin la orele 9 dimineața. Vor asista au-
toritățile civile și toate școlile.”// Primar Constantin G. David

Și nu numai că nemții nu s-au supărat pe domnul primar David, dar
au asistat și dânșii, în mod oficial la biserică, la serviciul religios. Pentru ce
la București a fost altfel?41

Era, se pare, un simulacru de autoritate locală, întrucât, 15 ani mai
târziu se consemna: Al. O. Nica, a fost primar în epoca tulbure a neutralității
noastre, din timpul războiului european (1914-1916). La ocuparea orașului
de către armatele dușmane, în Decembrie 1916, i-a revenit greaua sarcină de
a preda orașul și, apoi, de a mai conduce, scurt timp, primăria, fiind înlocuit
de administrația militară germană, deoarece nu se supunea ordinelor ei, pri-
vitoare la populația orașului, expusă la tot felul de rigori42. După care funcția
rămâne, pentru multă vreme, vacantă.

Mai devreme chiar cu o zi, Elena Negrescu, soția contraamiralului
Gheorghe Negrescu și fiica doctorului Constantinescu, consemna, joi 5 aprilie
1918: Azi a fost la noi părintele Provian (Constantin, directorul seminarului
teologic, n.m.) și părintele Tănăsescu, care ne-au spus că tăticu luase inițiativa
să facă un festival la primărie pentru alipirea Basarabiei la România, a  vorbit
atât de frumos și documentat încât a stors lacrimi tuturor. 

Cancicov încearcă să disjungă meritele revenirii Basarabiei la țară și
prin însemnarile din 28 octombrie 1918, în care Marghiloman ar avea un rol
pur conjunctural: s-a  oferit României mame, cerându-i protecțiunea, încă din
timpul guvernului Brătianu și cel al generalului Averescu. România și-a trimis
armata peste Prut fără să întrebe Germania, după cum nici Basarabia nu ce-
ruse consimțământul lui Mackensen. Că  formele unirii au găsit la cârma stat-
ului pe X sau Y, asta n-are nici o importanță, cum n-are importanță că prima
ofertă s-a făcut guvernului Brătianu. Ridicolul e însă mai evident în cazul Bu-
covinei. România a fost sesizată de cererea Bucovinei de a fi apărată de bolșe-
vism în timp ce d. Marghiloman își pregătea geamantanele. Armata română a
pășit pe pământul Bucovinei în timp ce d. Marghiloman era încă Prim-mi-
nistru, Cine era liberatorul Bucovinei? Dacă este d. Marghiloman pentru că
sub el a trecut granița oștirea noastră, atunci Basarabia a liberat-o Brătianu,
căci sub el armata noastră a trecut Prutul. Ridicolul e evident punând numai
întrebarea: ce a făcut d. Marghiloman pentru ca România să obțină Bucovina?
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Oferta Basarabiei de a se uni cu România a găsit la cârma țării pe generalul
Averescu.(...) Pe când mâinile lui Averescu erau legate, ale lui Marghiloman
erau libere prin semnarea păcii și prin desființarea frontului de pe Siret; de-
aceea el a putut în siguranță primi oferta ce rămăsese în suspensiune. Acesta
este adevărul; nici o contribuție la ofertă, la acceptare, da43.

Pamfil Șeicaru, cavaler al Ordinului „Mihai Viteazul” și marele ziarist
intrebelic, în paginile scrise în exil, decela în privința „răspunderilor” guvernu-
lui Marghiloman: Pentru a înțelege consecințele politice ale prezenței unor
trupe de ocupație pe teritoriul național, indiferent de valoarea pozitivă a ope-
rei unui guvern, este util să examinăm activitatea guvernului Al. Marghiloman,
Fără îndoială că problema dominantă era o normalizare a raporturilor cu
foștii inamici, pentru ca țara să-și recapete treptat libertatea de mișcare. Al.
Marghiloman era conștient de mocnita ostilitate a țării, de postura politică
delicată în care se afla, de aceea a căutat să dea sentimentului național o com-
pensație și o consolare. Basarabia se proclamase republică indepententă și
curentul unirii era destul de puternic, totuși nu se totalizase într-un act de
voință politică. Ar fi fost suficient? În cadrul celor 14 puncte ale președintelui
Wilson, libera determinare a voinței populației era creatoare de Drept, dar
tot spațiul de est era sub autoritatea Germaniei, ale cărei trupe se găseau la
Odessa și în toată Ukraina. Deci, problema unirii Basarabiei impunea, în
primul rând, transformarea curentului unirii într-un act de voință politică și
în al doilea rând, să se evite opunerea Germaniei. Revine lui Al. Marghiloman
meritul politic de a fi soluționat cele două condiții. Pentru precipitarea curen-
tului favorabil unirii într-un act de voință politică creatoare de Drept, s-a
folosit  de Constantin Stere. Una din cele mai  complexe, mai interesante și mai
nedreptățite personalități ale vieții noastre politice. (...) 

Misiunea omului politic este să afle ideea conducătoare care să-i în-
lesnească orientarea, selectarea și interpretarea tendințelor fundamentale ale
societății, adică să determine care dintre tendințele destul de confuze ale  pre-
zentului sunt conforme cu viitorul. (p. 97.) (...) Momentul cel mai greu pentru
Al Marghiloman a fost ratificarea tratatului de pace (...) (fiindcă) era un ex-
pedient, lucra într-o atmosferă de provizorat, cu sentimentil unei triste nece-
sități pe care era obligat să o îndeplinească. 

Impresia cea mai puternică, amintește memorialistul,  a produs-o cu-
vântarea unui țăran, David Ion Șerpeanu. Fusese ales la Dorohoi pe lista gu-
vernului. Stoianovici, șeful organizației marghilomaniste, găsise oportun să
pună candidat la Colegiul al III-lea un țăran care făcuse războiul și l-a designat
pe sergentul David Ion Șerpeanu, cu unica misiune de a vorbi la ratificarea
tratatului de pace. Dar s-a întâmplat ceea ce nu prevăzuse regizorul. David Ion
Șerpeanu a împăturit foile, le-a  băgat în buzunarul hainei și a vorbit asa cum
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îi sta pe suflet. (...) Prin glasul țăranului din Dorohoi se spovedea înțelepciu-
nea mileniilor de istorie. Nici un cuvânt de renegare a războiului, cuvintele
formau o tăcută și solemnă procesiune în jurul sutelor de morminte nevăzute
ale celor care căzuseră pe câmpul de bătaie. Totul reținut în glas și gest. Nici
un cuvânt împotriva păcii, acceptată ca o tragică necesitate, dar sfiala cu care
sublinia asprele condiții dădea conținutului tratatului tot sensul de neomenie
al învingătorului. La sfârșit, a ridicat deodată capul ca să încheie. „Votez tra-
tatul de pace, căci nu se poate altfel, dar sufletul meu nu-l votează”.

Raportor pentru trimiterea în judecată a guvernului liberal, prim-mi-
nistrul îl are pe Mircea Cancicov (ministrul liberal de mai târziu), deputat mar-
ghilomanist ales la Bacău. 

Instinctul nației nu se înșelase: guvernul Marghiloman era sub sem-
nul provizoratului. Deși în octombrie 1918, răspunzînd apelului lui Iancu  Flo-
ndor, șeful Comitetului Național, constituit la Cernăuți, Marghiloman a dat
ordin generalului Zadic să înainteze și să ocupe Bucovina, deși realizase uni-
rea Basarabiei, totuși guvernul Marghiloman a fost considerat ca inexistent
și toate actele, ca și întreaga legislație a Parlamentului de la Iași au fost de-
clarate nule44. 

În 1919 N. Iorga, șef al Federației Partidelor Democratice, șef al coa-
liției antiliberale, președinte al primei Camere a României Mari, după incrimi-
nantele acuze aduse de Brătianu lui Marghiloman (Atacul lui Brătianu - amin-
tește Șeicaru - a fost de o înverșunată tărie și, dacă nu a pronunțat cuvântul
trădare, în schimb expunerea acțiunii politice a lui Marghiloman impunea
această calificare), urmate de şi mai explicite acuze, pentru pacea separată de
la București (părintele Lucaci s-a ridicat din bancă și cu o voce tremurătoare
a strigat: „Vorbește  trădătorul; să nu-l ascultăm, să părăsim incinta”. Și pă-
rintele Lucaci, urmat de Octavian Goga și câțiva deputați a părăsit sala), Ior-
ga îi dă cuvântul lui Marghiloman.

Al. Marghiloman era un mare debater parlamentar, mânuind cu si-
guranță inpresionantă argumentele, rânduindu-le ca unități de luptă; de o cu-
ceritoare dialectică și uimind prin puritatea limbii românești. Vorbea cu o
dicțiune impecabilă, captând sentimentele majorității deputaţilor, legitimând
resentimentele lor față de partidul liberal. Al. Marghiloman nu se apăra, ci ata-
ca politica de pregătire și de conducere a războiului, de care unic responsabil
era Ionel Brătianu. Se vedea cum Marghiloman cucerea Camera. Experiența,
lui parlamentară, necontestatul lui talent de debater, prestanța fizică, totul a
contribuit ca reprezentantul reacțiunii conservatoare să fie aclamat de cea
mai democrată Cameră din câte au fost alese în România Mare. Răzbiți de apla-
uzele Camerii, pălmuiți de invective, liberalii se simțeau umiliți și revoltați,
în același timp, contra unei Camere „inconștiente”. Nemișcat, disimulându-și
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furia sub masca unui sfinx, Ionel Brătianu asculta execuția ...45

Situația din Basarabia este sintetizată de Nicolae Ciobanu: „Ceea ce
se remarcă în revoluția din Basarabia este faptul că această revoluție, ca și
revoluția rusă, nu a avut conducători, că ea a fost o revoluție așa-zis acefală.
Mișcarea națională din Basarabia, apărea ca o consecință a unei gestații pre-
lungite în mintea poporului, ca un suflu formidabil, extrem de puternic, ge-
nerat de masele populare, într-un cuvânt o acțiune colectivă... Conducătorii
politici ai acestei mișcări nu trăgeau masele după ei, situația era opusă - ma-
sele ridicau și îi împingeau la acțiune, ei fiind protejați de valurile revoluției”.
Georghe I. Brătinu atrage atenția că lucrurile erau valabile numai pentru prima
fază a schimbărilor din provincia înstrăinată.

În ianuarie 1918, în pofida prezenței trupelor române în „Republica
moldovenească democratică și federativă” lucrurile se degradaseră; ședințele
Sfatului Țării fuseseră suspendate, Comisia interaliată nu mai funcționa, co-
mandanții roșii se numeau: Pwerper, Levinson și Kaabak, cavaleria era co-
mandată de Kotovsky.

Votul din 27 martie/ 7 aprilie 1918, prin care se cerea unirea cu Româ-
nia, a avut o importanță capitală; după discuții tumultuoase, la care a luat parte
și vechiul revoluționar Constantin Stere, un basarabean refugiat în Romînia,
este adoptată proclamația de unire a republicii moldovenești cu patria ro-
mână.(...) I-a fost rezervată lui Alexandru Marghiloman, nou președinte al
Consiliului de Miniștri al României, să primească la Chișinău chiar, această
veste fericită, singura rază de speranță în momentul când atâtea nenorociri
se abătuseră asupra României46.

Constantin Stere, președintele Sfatului Țări, între 3 aprilie și 24 no-
iembrie 1918, căruia puțin i-a lipsit să apară în fața plutonului de execuție,
profesorul de drept constituțional, coleg de exil siberian cu Lenin și Pilsudski
(fondatorul Poloniei moderne), fondatorul „Vieții românești”, promovatorul
marilor reforme democratice: exproprierea și votul universal, a fost cel care,
în sfatul țării dintre Prut și Nistru a desfășurat o intensă și fertilă activitate în
favoarea unirii: rostește aproape treizeci de discursuri. Utilizează cu înde-
mânare toate mijloacele ca să triumfe ideea unirii. „Trebuie să fac, spune el
lui Marghiloman, pe nebunul cu nebunii și pentru unii revoluționari să mă
arăt mai aprins ca ei. E un impas de trecut; îl vom pune în șase luni la același
nivel cu restul țării”47. 

Ca un reproș adus regelui Ferdinand (cel Loial, totuși), N. Iorga arăta
în memorii că elegantul Marghiloman, sportsmanul cu grajdul celebru (...),
fiu de mare proprietar  patriarhal și descendent de simpli răzeși buzoieni (sic!)
(...), Petroniul modern (...) era, în fond un om de treabă, sensibil la orice
atenție, deși rău de gură și rău de scris, ca orice membru al mahalalei noastre
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politice și, înainte de toate, o ființă trăind exclusiv pentru putere, pe care a-l
chema înseamnă a-l avea, a-l avea  complet, cu tot ce poate da devotamentul
momentan al unui „câine la picioarele tronului”, cum lui însuşi i-a plăcut să
se numească  mai târziu48. 

La apariția notelor politice ale lui Marghiloman, în 1927, Nae Io-
nescu, în „Cuvîntul”, scria: Eu aș adăuga Memoriile lui Marghiloman dacă
nu artistic (o, nu) cel puțin moralicește la opera lui Caragiale.

În 1952, la centenarul Caragiale, organizat pompieristic de regimul
„democrat-popular”, la Jilava se juca un trist act din viața Elizei Brătianu, năs-
cută Știrbei, fostă Marghiloman, în vârstă de peste optzeci de ani; unul dintre
deținuții politici de atunci a rememorat scena: doamna Eliza Brătianu a apărut
la proces mergând în baston. Până să-i vină rândul, s-a așezat pe un scaun.
Când a trebuit să răspundă la interogatoriu, a cerut permisiunea să rămână
pe scaun, fiindcă e bolnavă. Președintele nici nu a vrut să audă de așa ceva
și a somat-o să se ridice în picioare. Enervată, doamna Brătianu l-a admo-
nestat: „Ești lipsit de omenie, domnule președinte. Ca președinte ai obligația
să știi tot ce trebuie despre cei pe care-i judeci. Eu am fost soția a doi prim-
miniștri, pe care i-a avut țara aceasta; unul dintre ei a fost Ionel Brătianu de-
spre care cred că ai auzit și dumneata”. Și a continuat să rămână pe scaun49. 

Era o etapă a lungului drum către „monarhia de drept dialectic”, cum
a numit-o Belu Zilber, comunist fieros, încarcetat de proprii tovarăși, în lotul
Lucrețiu Pătrășcanu; în prefața memoriilor acestuia, iscălită de G. Brătescu se
reține un crochiu pe care i-l face Mihail Sebastian: Puțin agent de siguranță
și puțin martir, are suplețea primei meserii și vehemența celei de a doua ceea
ce dă un aliaj de real umor. Dacă vi-l amintiți pe Boris Sarafoff al lui Cara-
giale, realizați destul de exact personajul. Îl cred doar pe Zilber mai inteligent
și mai neserios 50. Același ins a lansat, cu prilejul susținerii tezei de doctorat
în filosofie, o formulă care a făcut vâlvă în epocă: Socialismul va purta la noi
pecetea lui I.L.Caragiale și I.V. Stalin.

Ce s-a întâmplat cu o mare parte din cei care au pus umărul, cât de
modest, la înfăpttuirea României Mari, în timpul „democrației populare”, na-
rează și Annie Bentoiu, soția compozitorului Pascal Bentoiu; o cunoștință,
Gheorghe Angelescu, 79 de ani, în 1958, este arestat. George Angelescu se
născuse la Buzău, unde tatăl său era medic primar. Bunicul său, după mamă,
era arhitectul Alexandru Orăsu, cel ce a ridicat clădirea Universității din Bu-
curești.Făcuse studii de drept strălucite și-și luase doctoratul la Paris, unde
stătuse cinci ani. Întors în țară, însă,  efervescența intelectuală din tinerețe se
atenuase, fie din cauza Primului Război Mondial, în care fusese rănit și-i fu-
sese distrusă la Buzău o bibliotecă prețioasă cu cărți rare, fie din alte pricini;
până la urmă îndeplinise funcția de chestor de poliție, însărcinat cu ținerea
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unor cursuri de drept. Schimbarea regimului îl găsise deja în pensie, așa că
fusese lăsat în pace. Dar cel ce se recunoștea ,,patriot,  idealist și total lipsit
de simț practic” își continuase corespondența cu diferiți prieteni din străină-
tate și nu înțelegea, se vede, să se autocenzureze. Așa încît nu doar l-au arestat,
dar i-au făcut și proces și l-au condamnat la zece ani de închisoare corecțio-
nală și confiscarea totală a averii, în virtutea celebrului Articol 209 al Codului
Penal. (...)

Interogat la anchetă cât și în fața instanței, inculpatul a recunoscut
faptele ce i se impută. Recursul a fost respins. Condamnatul a fost grațiat doi
ani mai târziu, în 5 noiembrie 1960 și a trăit până la vârsta de 100 de ani, când
le recita fetelor sale, pe dinafară, ,,Luceafărul” integral51. 

Liberalii care au trecut prin pușcăriile totalitare, post 1989, au privit
mai puțin crispați la vechiul lor adeversar politic; Dan A. Lăzărescu, istoric
de formație, observa că Marghiloman, conform înțelegerii sale secrete cu  pre-
ședintele Partidului Național Liberal, a izbutit, compromițîndu-și partidul și
propria carieră, să salveze prin tratatul de pace de la București (aprilie - mai
1918) cele două instituții fundamentale pe care s-a bizuit întotdeauna statul
romîn modern: DINASTIA și ARMATA: Regele și Dorobanțul, după plastica
formulă a lui Petre P. Carp52. Și această recunoaștere vine de la un om care nu
i-a iertat niciodată lui Caragiale „afronturile” la adresa liberalilor, fie și numai
indirect, susținînd că cea mai bună revistă națională de umor a românilor a
fost „Furnica” lui George Ranetti și N. Țăranu.

Aici ar mai fi de adăugat o constatare a lui Marghiloman (cu aproxi-
mație): În ţara asta, nici dușmani nu poți să ai; dacă îi învingi, se aliază cu ti-
ne”. Cațavencu va fi capelmaestrul muzicii ce va sărbători triumful electoral
al lui Agamiță Dandanache, trimisul „de la centru”.
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REMEMBER

Îngerul

Se făcea c-am ajuns în Rai.
Au început să-mi crească aripi.
M-am uitat nedumerit în jurul meu.
Oare unde va trebui să zbor?
Doamne cât te iubesc!
De ce trebuie să plec?

Leacul

Simt că plutesc.
Mă cufund uneori
în abisul iubirii.
Simt că nu am aer,
mi-aş dori un leac.
Leacul meu eşti tu.

Zâna Măseluţă

Uneori sunt o măsea stricată
pe care Stăpânul vrea să o arunce.
Mă lupt să-l fac să-şi abandoneze

ideea.
E o luptă sâcâitoare, mă oboseşte.
Stăpânul ţipă de durere.

Eu sunt ţipătul vieţii.
E plin de tristeţe sufletul meu.
Ajung în faţa clădirii
pe care scrie stomatologie.
Un fior îmi străbate tot corpul.
Am ajuns la capăt de drum.

Fântâna raiului 

Aş vrea să te găsesc „apă vie”,
Să-ţi împărtăşesc suferinţele mele.
Să mă eliberez.
Călătoresc pe vânt, pe ploaie
În toate colţurile Universului.
Stelele mă hrănesc
Meteoriţii mă lovesc.
Totul pare atât de firesc.
Obosesc, mă opresc pentru o clipă
Şi mă aşez pe osia de la Carul mare.
Privesc în jur şi mă întreb
Oare ce căutam?

Prăpastia

Sunt pe marginea prăpastiei,
îi adulmec abisul.
Haita de lupi mă urmăreşte,
o simt tot mai aproape.
Urletele lor mă înspăimântă.
Îmi fac curaj
şi sar peste hăul din faţa mea.
Ajung  pe celălalt tărâm
unde domneşte liniştea şi pacea.
Este liniştea primordială
dinainte de facerea lumii.
Ce bine, am scăpat...
Mulţumesc ţie, Doamne!

Nume fără cruce

Doamne, i-ai spus lui Lazăr
ia-ţi crucea ta şi umblă.

ALMANAH  201888

Dr. Valeriu Bistriceanu



Acum că m-ai chemat
în împărăţia ta şi m-am trezit
cu un nume fără cruce,
Dă-mi Doamne o cruce,
te-am implorat.
Crucea ta e pe o carte,
mi-ai răspuns.
Ţi-am mulţumit şi am pornit
pe drumul veşniciei.

Peronul

Mi-am dorit dintotdeauna, 
să am propriul meu peron 
în propria mea gară, la care 
să tragă propriul meu tren.
Într-un târziu 
către amurgul timpului
mi s-a împlinit vrerea.
Dar ce folos, la semafoare 

era altcineva.
Plin de tristeţe am rămas 
prizonier în propria mea gară.

Insula

Astăzi, în zorii nopţii celeste
Sufletul meu obosit de atâta întuneric
M-a rugat să-l duc pe o insulă 

de lumină
Departe, cât mai departe 
Rogu-te luminează-mă Doamne!

Şandramaua

Sufletele noastre 
Locuiesc pentru
Secunda vieţii terestre
Într-o şandrama.
Unde pe o fereastră minusculă
Pătrund razele soarelui 
Şi odată cu ele lumina divină.

Şi noi, zgribuliţi şi înfriguraţi,
Nu înţelegem 
Şi nu facem altceva decât 
Să astupăm cu încrâncenare
Fereastra minusculă 
Dătătoare de speranţă.

Demoni de fum

Eliberează-te îmi spune o voce.
Ce-ţi lipseşte îmi spune o alta!?
Ptiu drace!
Piei din viaţa mea drace!
Aprind tămâie
Şi-n fum de tămâie
Dănţuiesc drăceşte şi pier
Demoni de fum.

În lumină

Păşesc smerit
Împovărat şi umil
În biserica iubirii tale.
Ochi de sfinţi mii
Îmi încălzesc gândurile.
Sufletul mi se înalţă
Învăluit în lumină
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RECUPERĂRI  ISTORICE

Alexandru Gaiţă

MĂRĂCINENII 
DE PÂNĂ LA ANUL 1700

Între localităţile buzoiene care s-au bucurat de
păstrarea mai multor documente se numără şi Mărăcine-

nii. Faptul s-a datorat regimului proprietăţii funciare şi odată cu el vor apare
figurile unor clerici, boieri şi moşneni în calităţi diverse: proprietari, achizitori,
hotarnici, cetaşi, martori la tranzacţii calitate avută numai de boieri, moşneni
sau de ţăranii liberi. Astfel, vel clucerul Radu şi Caplea soţia sa primeau întă-
rire domnească pentru satele Mărăcineni şi Vieroş la 20 noiembrie 1557. În
document se arăta „iar după aceia, când a fost în zilele lui Vintilă voevod, iar
Şărban vornic şi cu ceata lui, câţi ţin Izvoranii, ei au hotărnicit ocina lor Izvo-
ranii dinspre Mărăcineni şi dinspre Vierăş cu 12 boieri, dar fără ştirea acelui
care ţinea pe atunci acele sate, Mărăcineni şi Vierăş, căci era jupâniţa Caplea
clucereasa fată tânără. Deci au hotărnicit pe unde au ştiut ei”. În continuare
se sublinia „iar după aceia, au avut pâră jupan Radul clucer şi jupâniţa lui,
Caplea, cu ceata lui Şărban vornic şi cu rudele lui şi cu Barbul din Borăşti şi
copiii lui şi Crăciun din Bârseşti şi copiii lui şi alţii”. În 3 noiembrie 1597
Radu grămăticul scria actul de întărire pentru Fătu din Mărăcineni prin care
acestuia i se recunoşteau achiziţiile făcute, pentru 2.000 de aspri, „de la popa
Vlad călugărul, şi de la Bahnea şi de la Marco” prin respectarea protimisisului.
Jupâniţa Cheajna era întărită în 23 mai 1614 pe o ocină de aici „din partea lui
Stroe, fratele lui Nedelco postelnic”.1 În 25 august 1615 cu ocazia unei înfrăţiri
dintre Neniu şi sora sa Tudora pentru o vie de la Cândeşti, înfrăţire petrecută
la Buzău în biserica preotului Nistor - „pe sfânta Evanghelie”- şi în prezenţa
episcopului Chiril între martori se afla şi un Ilie din Mărăcineni. Şi Chiajna vor-
niceasa achiziţiona o ocină, cu baltă şi vad de moară de la un Efrem în 28 mai
1617. Un Sima de aici va apare în calitate de martor în 2 martie 1618 la în-
tărirea dată vătafului Stoica şi fraţilor lui pentru o ocină la Moceşti. În aceeaşi
situaţie se va găsi un Gaga şi Usava, fiul lui Tatul din Mărăcineni, dar la 1 au-
gust 1619. Din nou era pomenită vorniceasa Chiajna în 20 aprilie 1620 când
obţinea de la vodă Movilă întărire de proprietăţi. Sava, fiul lui Avram la 3 iunie
1621 apare ca martor pentru Verneşti, iar în 1621-1622 apare un alt Sava, fiul
lui Fătul tot ca martor.2 Pitarul Stanciu din Mărăcineni este reţinut în 9 iulie
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1622 ca achizitor de terenuri în dealul Verneştilor „în dos, un pogon şi jumătate
de vie şi cu un stânjen de ocină”.

În 14 iunie 1623 este amintit şi Lupu Mehedinţeanu3, marele patriot,
care era martor pentru jupâneasa Stana de la Răteşti. Alţi martori sunt pomeniţi
la 18 şi 29 iunie 1625 pentru Avram din Brăieşti. Pentru pomenire Dobra Căl-
cioaie din Cândeşti dăruia nepotului ei Stoica din Mărăcineni la 4 februarie
1630 un pogon de vie în dealul Verneştilor. Martorii vor fi din Mărăcineni şi
enumerarea lor începea cu Neagoe Brânzea, Mehedinţu şi preotul Manea. În
această perioadă intervenea şi o înfrăţire dintre Sava şi Necola, fiul lui Hora
din târgul Buzăului. Pentru cele două pogoane de vie din dealul Verneştilor, Sa-
va va primi doi boi buni, două vaci şi o plaşcă de postav.4 În calitate de martor
apare un Stanciu la 31 mai 1626 când se întăreau unele ocine în Căpăţâneşti şi
Zoreşti. Moşnenii Stan, popa Manea, dar şi popa Dragotă din Ghespeşti (Vies-
peşti) cu fraţii lui Stănilă şi Neagu vindeau la 1 mai 1631 partea lui Calciu şi
a Dobrei soţia acestuia, de la Cândeşti, către vornicul Mihalcea cu acceptul
moşnenilor pentru suma de zece ughi.5 Deşi se menţiona baştina la Mărăcineni
credem că mai degrabă ar fi vorba de Mărăcinenii de Sus. În 1633 vindeau Ma-
rica Oproia şi fiul ei Balotă către jupân Costache6, iar Sava al lui Avram este
amintit ca martor în 24 octombrie 1634.

Mănăileştii vor ajunge aici după primii ani ai domniei lui Matei Ba-
sarab şi vor ocupa funcţii pe la 1688 când Stoian Mănăilă era vel serdar şi so-
licita hotărnicia pentru moşia sa de la Sineşti.7 Ei se trăgeau din Bălişoara, de
,,peste drum” cum ar veni.8 Sava Benghiul este menţionat ca martor în 26 iunie
16339, în 31 mai 1634, 15 ianuarie 1637, 15 şi 20 august 1637, 12-13 iunie 1638,
24 decembrie 1638 şi 10 octombrie 1639 în calitate de căpitan. Vasilică, fiul
lui Constantin din Mărăcineni era martor în 15 august 1638 la Pătârlagele.

Între alte menţiuni ale moşnenilor de aici avem şi documentul de la
23 august 1638 când Constantin şi fiul său Vasilichie donau 20 de stânjeni că-
tre mănăstirea Bradu documentul reţinând formula clasică ce arăta acordul ce-
tei „den câmpu şi den pădure şi den fâneţe, şi den apă (…) şi cu casele den
sat”10. Vasilache, Mircar şi Alexe erau martori pentru Băltenii de la Pod în 1
august 1639. În 10 decembrie 1639 şi 31 mai 1640 tot ca martori sunt amintiţi
căpitanul Sava Benghiul şi Jipa. Ginerele lui Constantin, Dumitru era şi el
martor pentru Ciorăşti la 25 aprilie 1640. Între cletovţii (martorii) de la 19 iu-
nie 1640 era amintit din nou Sava Avram. 

În vremea domniei lui Matei Basarab vor fi implicaţi în procese, dar
şi ca martori sau hotarnici la 1645 un Carşotă de la Mărăcineni, Ugrin Mehe-
dinţul, grămăticul Radu, Vasilache şi Vasilachi roşul.11 În această perioadă se
producea şi înfrăţirea lui Sava cu Nicola, fiul Horăi de la Buzău. Va da Sava,
cu ocazia evenimentului, doi boi buni, două vaci cu lapte şi o plaşcă de postav
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şi va primi două pogoane de vie în dealul Verneştilor. Între numeroşii martori
sunt de reţinut Dragomir Motroce, Mihai Carşote, Stan călăraş din oraş, Gher-
ghe, fiul lui Pardos din Rădăleşti. Amintitul Vasilichi se alătura, la 3 iunie 1645,
altor 11 boieri fiind cu toţii ceruţi, prin răvaş domnesc, de egumenul Nectarie de
la Bradu pentru a-i alege moşia din Albeştii de pe Călmăţui donată mănăstirii
de către vel comisul Radu. Şi tot la Albeşti era prezent, în 3 august, vornicul
Lupşe de la Mărăcineni care alegea în prezenţa altor boieri şi a episcopului
cei o sută de stânjeni ai lui Vlad Colţeanul.12 În acelaşi an nepoţii de fată ai lui
Vălcan din Târcov, fiii lui Nana din Mărăcineni îl dăruiau pe Dumitru Ţochie
cu trei pogoane şi jumătate de vie în dealul Cârlomăneştilor. Chestiunea se le-
ga, într-un fel, de comând (pomenire) sau, mai popular, de partea sufletului pen-
tru că de sărăcuste (obligaţie a moştenitorilor celui decedat de a face paras-
tasele, sărindarele), pentru Vălcan, urma să se ocupe Ţochie13. Între martori
nu trebuie omis Gherghe Mihălcescu spătarul, Vlad Caloian sau Gligore Turcul
din Târcov.

Prima oară Mărăcinenii de Sus (Gor) şi Mărăcinenii Mehedinţului
sunt amintiţi concomitent într-un document din 22 martie 1646 relativ la nişte
ţigani. Mircan semna documentul din 23 aprilie 1646 ce rezuma situaţia moş-
nenilor de la Şchiopeni care aleseseră fuga în faţa valului de impozite. Cei doi
fii ai Simei din Mărăcineni, Mircan şi Iane, ajungeau la o înţelegere de a-şi îm-
părţi nişte bunuri - patru pogoane de vie în dealul Verneştilor - în 8 mai 1646.14

În aceeaşi perioadă Dumitraşco Botoşul cumpăra 50 de stânjeni ocină la Odo-
beni între martori numărându-se şi ceauşul Alexie de la Mărăcineni. Vor mai
apare Mărăcinenii Mehedinţului, la 5 iunie 1646, prin aldămăşarul Lazăr. 

Prin căpitanul Sava şi vornicul Jipa martori în 3 aprilie 1647 la Săseni
apare din nou localitatea. Alexe ceauşul de aici era amintit ca martor pentru
Scurteşti în 16 iunie 1649, iar căpitanul Sava Benghiul în 10 ianuarie 1648,
17 decembrie 1649 pentru Căldăruşi. Mircan şi fratele său Iane vor cumpăra
la 5 noiembrie 1649 de la Baico din Şaineşti 46 de stânjeni ocină în sat preţul
fiind de 6 ughi şi jumătate, iar între martori numărându-se Bratul din Coeteşti,
Vlad, fiul lui Baico cel Bătrân, şi fratele lui, Gaiţă, Iane, fiul lui Carşote şi
alţii. Nu trebuie uitat faptul că achiziţiile făcute de cei din Mărăcineni erau în
proximitate, ceea ce denota deja o creştere a cererii de pe piaţa imobiliară lo-
cală, dar şi prezenţa crescândă a acestora în calitate de martori la asemenea
operaţiuni. Astfel, numai în intervalul 1645-1649 vor figura în ipostazele amin-
tite de aproape 20 de ori ca să nu mai amintim de copiile de documente din epo-
că ce zac, încă necunoscute, în Condicile tribunalelor Curburii şi nu numai.

Un Vasilache iuzbaşa, viitorul căpitan din Buzău de la 1659, era reţi-
nut ca având domiciliul aici la 16 iunie 1649 şi 10 ianuarie 1655. Şase boieri
erau desemnaţi, în 17 martie 1650, să hotărnicească moşia lui Sava logofăt
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Benghiul, Barbu şi Motrocea cu toţii fraţi de moşie „deci ne-am împreunat
toţi depreună la sat în Mărăcineni pentru moşia lor, tras-o-am cu funea,
(s.n.) aflat-am însă stânjeni 320 din hotar până în hotar prin mijlocul satului”.
Logofătul Sava Benghiul era cel mai în măsură să aprecieze corectitudinea
măsurătorii el însuşi fiind implicat în hotărnicii15. Bratul Coetescu de aici, ală-
turi de alţi 11 boieri, în 5 mai 1650 erau luaţi de paharnicul Negoiţă pentru mo-
şiile sale de la Slam Râmnic şi Brăila. Un Mihu „ot Mărăcineni” cumpăra la
Bănceşti, în 19 iunie 1650 de la fiii lui Voinea scaunul din ocina Plişivească
până în apa Buzăului. În 6 august 1650 ceauşul Mircan era somat să participe
împreună cu alţi cinci boieri la cercetările referitoare la o moşie din Togăneasa,
dacă a fost sau nu a lui Neagoe sin Bran, iar a doua zi era nominalizat pentru o
situaţie similară la Hodobeni.

Mai mulţi martori de aici sunt reţinuţi în 15 decembrie 1650 pentru
o vie din dealul Cârlomăneştilor. Sava cel Mare cu fiii săi Radu şi Avram la
28 iunie înmânau episcopului Serafim - cel adus de la Strehareţul Oltului ca
stâlp al domniei în partea de răsărit a ţării - un zapis referitor la un schimb de
robi. În 31 ianuarie şi 2 februarie 1652 Sava Benghiul de la Mărăcineni depu-
nea mărturie la episcopie alături de alţii pentru unele moşii de la Odobeni,
Ojasca şi Răteşti, iar la 27 aprilie 1652 Vel Sava, Ugrin şi Gorgan apar între
cei luaţi pe răvaşe domneşti de către Gherghe Negrul, nepotul lui Balco din
Verneşti. Alexe ceauşul şi Miercan din Mărăcineni se vor număra printre mar-
torii complicatului proces din primăvara lui 1652 referitor la asasinarea soţiei
lui Pătru lăcătuşul de către un ţigan, Necula, fiul lui Baciu. Proprietarii copilu-
lui de ţigan - Popa Manea, Stoica cel Mic, fiul preotului Lupea şi Maria şi
Ana, fiicele lui Stoian Ghindar - toţi din Mărăcineni neavând posibilităţi de a
plăti deşugubina şi pentru a evita pedeapsa cu moartea vor da posibilitatea vel
comisului Radu să-l răscumpere urmând ca asasinul să-i devie ţigan de moşie
„pe vecie”16. Iuzbaşa Dumitraşco era menţionat în 30 mai 1652 între jurătorii
moşnenilor de la Găvăneştii de Sus. În 1 noiembrie 1652 sunt reţinuţi ca ho-
tarnici, în complicatul proces al Meiuteştilor, iuzbaşii Dumitraşco şi Vasilache,
Mircan ceauşul şi Radu, fiul lui Sava. Moşneanul Dragomir se va număra la
27 noiembrie 1652 între cei chemaţi să jure pentru Găvăneştii de Coastă. Se
vor împrumuta moşnenii de la Mihai Jipa, fiul preotului, la 10 ianuarie 1659,
pentru a achita ploconul lui Mihnea Vodă. Neputând să-şi achite datoria moş-
nenii, la 27 ianuarie 1661 vor vinde celui care îi împrumutase. Fiul lui Mihai
Carşote, Alecsie ceauşul, în 6 iunie 1654 avea parte de întărire domnească
pentru partea de ocină de la Deduleşti a lui Dumitraşcu, fiul lui Alecsie din
Oraşul de Floci la care se adăugau vii şi o parte de moară. Dumitraşcu Carşote
nu era altcineva decât vărul ceauşului. Dumitraşcu cumpărase de la Radu căpi-
tanul şi de la soţia acestuia Moaşca, fiica logofătului Oprea în vremea lui Mi-
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hnea Vodă. Ceauşul va avea parte de procese cu rubedeniile pentru această
avere, dar bazat pe documentele ce le poseda va câştiga în faţa lui Matei Vodă. 
Radu Măciucă era luat în 18 iulie 1654 ca să jure, împreună cu alţi cinci boieri,
pentru nişte vii de la Valea Teancului. La 25 iulie 1654 apăreau ca martori
Sava şi Mileştean fratele lui Popiscul căpitanul pentru Prundureşti. Pentru
Pizdileşti erau luaţi să jure în 18 septembrie 1654 Vasilache şi iuzbaşa Mircan.
Dragomir Ţamba se afla între cei de la 19 noiembrie 1655 ce trebuiau să lă-
murească situaţia moşiei Jegleasca. I se întărea un teren lui Stan Vârjoghie pa-
harnicul şi cetei lui, dar şi verilor cu cetele lor, vii în dealul Verneştilor la 30
octombrie 1656 ocazie cu care între boierii judecători apare şi Mihul din Câr-
lomăneşti. Suprafaţa s-a măsurat cu funia de 20 de stânjeni17. Voicu şi Stoica
Manea, fiii preotului din Mărăcineni se numărau la 16 mai 1657 între cumpără-
torii de la Nan N. Ciocănoae de la Pârscov. Ultimul vindea în sat, la Pârscov
,,din cap în cap”. Între boierii hotarnici pentru Coeteşti de la 25 mai 1658 era
amintit şi Radu din Mărăcineni. Trei moşneni se tocmeau în 10 ianuarie 1659
cu un Mihai Jipa pentru 32 de ughi şi jumătate pentru a plăti ploconul urmând
ca în contra partidă ei să scoată lemnul morii. La 4 iunie 1659 erau martori
căpitanul Vasilache şi Necula Beteşală pentru o tranzacţie de la Largu, iar la 8
iunie 1659 pentru Bălteni. Ca scriitor de acte apare la 5 septembrie 1659 Radu
logofătul din Mărăcineni. Partea Mehedinţească era reţinută în 1661, iar la 27
ianuarie 1661 patru moşneni vindeau lui Mihai Jipa, fiul preotului.

Pentru că nu-şi achitaseră o datorie, părţile lui Nan şi ale lui Ion erau
vândute de către moşneni în frunte cu Voicu stegarul la 12 noiembrie 1671
către Cerchez, sluga jupânesei Despa din Cândeşti. Rămâne de speculat dacă
nu chiar jupâneasa era aceea care vizase situaţia. Stan Vârjoghie fugind de
plata birului moşnenii, Gh. Albuţă şi alţii, vor fi nevoiţi să-i vândă partea la 3
ianuarie 1675 către Mihai Jipa mereu dispus la achiziţii în zonă. Astfel, la 4
iulie 1676 cumpăra de la Şt. Copşata, iar la 20 septembrie 1680 de la Sava cu
fraţii săi şi de la un Mihalcea. Sava se va bucura de o danie la 27 aprilie 1690
-1695 din partea lui Nicole, fiul Hurei. Totuşi Sava, fiul lui Stoica Leucă în
23 ianuarie 1691 va vinde logofătului Mihai. Mai apărea localitatea în docu-
mentele trecutului odată cu tranzacţia din 15 martie 1688 intervenită între Necu-
la, fiu al lui Vasilache (Pârţucă) şi frate cu Leu (Leon) căpitanul care îi vindea
lui popa Lupu, partea lui de la Pârscov, cu 55 de taleri. Partea căpitanului nu
o mai putuse cumpăra popa Lupu, marele achizitor, deoarece acesta devenise
zestre pentru fiica căpitanului căsătorită cu Tudorie Grecul18. Se poate reţine
şi că acţiunea celui de la Stâlpu era, într-un fel, o recuperare de terenuri pentru
că acestea aparţinuseră bunicului soţiei sale. Va avea parte achizitorul şi de
înţelegerea lui Tudorie Grecul care nu se prevalase de dreptul său de protimi-
sis19. Se ajungea la funirea moşiei în 20 martie 1689. Toia sin Coman Bealciul
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vindea la 8 octombrie 1691 căpitanului Mănăilă nu mai puţin de 120 de stân-
jeni20. Este momentul menţionării părţii Gâldăşeasca. Acum câteva decenii,
când se amintea de zapisul lui Drăghici, fiul lui Necula Botoşanul de la 1693,
se menţiona satul Deduleşti, dispărut între timp, ca fiind vecin cu Mărăci-
nenii21. O Evanghelie bucureşteană din 1693 de la biserică a ajuns la mănăs-
tirea Bordeşti datorită vel căpitanului Mănăilă (zis şi Mărăcineanu) ctitor acolo
la 169922. Un volum de informaţii istorice mai mare va rezulta din documentele
ulterioare anului 1700.

Note

1. ANIC, fond Mănăstirea Radu – Vodă, II/3. Conform documentului din 28 mai 1617 era vorba de Stroe
Căptariu, fiul lui Radu postelnicul.
2. DIR, B, XVII/4, p. 53, nr. 61. Cei doi vor apare împreună, alături de alţi moşneni, la 25 ianuarie 1623. 
3. Căsătorit a doua oară cu fiica Vladei, soţia marelui vornic Dan Danilovici.
4. ANIC, fond Episcopia Buzău, XXVI/2.
5. DRH, B, XXIII, p. 376, nr. 326.
6. Acesta, împreună cu fiul său Vasilache apar în calitate de donatori către mănăstirea Bradu în 23 august
1638.
7. Teodora Rădulescu, Sfatul domnesc şi alţi mari dregători ai Ţării Româneşti, în RA, XLIX, 1972,
nr. 3, p. 45. 
8. D. Gh. Ionescu, Casa Vergu Mănăilă din oraşul Buzău, în RM, V, 1968, p. 173.
9. P. V. Năsturel, Genealogia Năstureilor, în ,,Revista pentru istorie, archeologie şi filologie”, XI, 1910,
pp. 50-51.
10. Aurel V. Vasilescu, Mănăstirea Bradu…, p. 20.
11.Ruşala, impozitul plătit de roşii, ajunge sub Matei Basarab la 40 de galbeni pe an ceea ce era mult
deoarece preţul unui sat se situa în jurul sumei de 400 de galbeni.
12. CDŢR, VI, p. 103, rez. 219.
13. Ibidem, p. 116, rez. 257. Era vorba de pomenirile de 3, 9 şi 40 de zile şi de cele de 3, 6 şi 12 luni de
la deces.
14. DRH, B, XXXI, pp. 149-150, nr. 133.
15. Relevant ar fi cazul de la Episcopia Buzăului, pentru Ojăşti (Ojasca) şi Răteşti, din 31 ianuarie 1652
când ar fi trebuit să fie prezent, dar în locul lui va semna un Lupu.
16. CDŢR, VII, p. 241, rez. 688. In Moldova la 14 aprilie 1558 se plătea o deşugubină de fată în valoare
de 60 de zloţi ; Ioan Lupu, Vina şi procesul ei la români, Iaşi, 1934, p. 164.
17. O copie a documentului s-a executat în 15 martie 1825 de către biv logofătul de divan Bănică Ciocâr-
dia.
18. Va junge la mari certuri Tudorie cu cumnatul său, în vara lui 1698, pentru că acesta îl va suspecta că
vrea să vândă partea sa către altcineva şi nu către popa Lupu mai ales că îi era dator acestuia şi cu 65 de
taleri. De aici obligaţia scrisă pe care şi-o va lua Tudorie, în urma unei judecăţi vlădiceşti la 13 iunie, de
a nu vinde altuia decât cumnatului său ; cf. ANIC, fond Episcopia Buzău, XLVIII/93.
19. ANIC, fond Episcopia Buzău, XLVIII/51. Îi va mai vinde terenuri la Pârscov Necula, celui de la
Stâlpu şi la 5 ianuarie 1693 ; cf. Ibidem, XLVIII/69.
20. BAR, Doc. Ist., DXXIX/4.
21. N. A. Constantinescu, Acte domneşti şi private…, pp. 762-763. După unii Potocenii de astăzi ar
fi urmaşul aşezării.
22. Volumul se va întoarce la Mărăcineni ajungând în biserica ridicată de Gr. Hrisoscoleu la 1801;
Daniela Lupu, Paul Iulius Negoiţă, Însemnări …, p. 176.
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Valeria Manta Tăicuţu 

RUGĂCIUNI 
DIN ORAŞUL CEL ORB

(ridică-mi, Doamne, vălul neştiinţei)

ridică-mi, Doamne, vălul neştiinţei,
auzi strigarea mea din zori de cântec
şi scoate-mă dintr-al luminii pântec
curată ca un crin al umilinţei;

nu Îţi întoarce faţa de la mine,
nu mă uita aici, în somn vremelnic,
de lumânarea ce-a căzut din sfeşnic
şi-a-nchis o lacrimă de ceară-n sine;

să-mi spui, Părinte, unde poate duce
a Ta mânie multimilenară
ce-a scos din lume după grea ocară,

Pe Fiul Tău, cel răstignit pe cruce?
fii, Doamne, blând ca primăvara dulce,
nicicând o repetabilă povară.

(cu miere şi cu vin să-nduplec cerul)
cu miere şi cu vin să-nduplec cerul
să-mi dea răgazul să mai scriu o carte
şi să-mi aduc iubirea de departe

pe umeri ca pe-un miel, în efemerul

rug parfumat de sălcii înflorite
boltite strâmd în spaţii fără nume
când timpul pus e-n candele s-afume
nălucile trădării infinite

mă cresc în trup ciorchini de busuioacă
şi stupi bogaţi în ceara gingăşiei
dar ţi le-aş vrea ofrandă chiar şi dacă

ursuz şi pur pe tronul veşniciei
tu porunceşti ca robul tău să tacă
în anul morţii şi al Poeziei.

(piaţă de păsări...)

piaţă de păsări baruri magazine
buticuri izolate-n termopane
bătrâni ce scormonesc prin tomberoane
aurolaci ascunşi printre ruine

parlamentari politici sociale
licenţiaţi cerşind la colţ de stradă
acoperişuri care stau să cadă
violuri comentate în ziare

decese împrumuturi sărăcie
tâlhari mărunţi ce fură din altare
poeţi milogi atinşi de nebunie

întunecat sub fumul gras de seu
sătul să stea-n genunchi o veşnicie
oraşul l-a ucis pe Dumnezeu

pâcla zidirii din gol

olarul cel sfânt învârtea
roata mare cu stele şi
nori, să crească
din cercuri concentrice calea
de lapte, începutul orbirii,
priveam ameţeala de sus,
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pâcla zidirii din gol, foşnetul
greu de zei peste noi, adormiţi
de vii, neştiutorii de cântec şi
legi, încercam prima
beţie cu visul lichid, până când
din olar au rămas numai ochii,
două stele îngemănate,
vestind naşterea fiului său.

biblică (Abel şi Cain)

sunt eu păzitorul fratelui meu?
mă uit în oglindă şi nu-mi mai găsesc

chipul, în locul lui
e doar conturul unui pom cu flori
mari de sânge prinse direct pe trunchi.
era o vreme când mă uitam la mine
şi-l vedeam pe el,
gura mea se potrivea perfect cu a lui,
lacom de culori stridente, roşul
pulsează înaintând cărnos şi smucit
spre scorbura cea neagră din frunte
acolo unde-mi ţin albinele 
şi porunca pedepsei
în curând nu voi mai fi decât
o pată păzind altă pată de sânge.

jertfă

în sfârşit, uite zăpada, cu fulgii ei legaţi
ca literele într-un cuvânt prea lung
uneori uit să citesc,
paginile căderii sunt greoaie
în oraşul cu inimi în sicrie de plastic
am murit cu toţii acum un secol,
seceraţi de ciuma roşie
aici, sub fulgii care cad ca nişte litere
se mişcă doar umbrele noastre,
scoase la aer din temelia bibliotecilor
şi-a bisericilor cu geamuri sparte
trec prin ele sutane purtate de vânt,
croncănind a viscol;

nu-i nimeni sub cerul curgând 
sub formă de cruce crengi-răvaşe 
de sticlă le mână galopul
dintr-o parte în alta.

fii bun
fii bun cu mine, mai ales când
stau în genunchi
şi-mi intră în inimă turla bisericii,
sângele care curge atunci 

nu-i albastru,
miroase a nalbă şi a urzici,
a brusturi cu frunze cărnoasă 

de umbră.
dacă dai la o parte culoarea subţiată,
găseşti în sângele meu 

fragmente sticloase
de poem, cu chipul Tău pe ele.
fii bun cu mine, gaura din piept,
mare cât o fereastră
nu mă face să mor, îţi arată Ţie
biserica în întregul ei, cu inima mea
sus, în turla cea mai semeaţă.

mirare de toamnă
guri tinere de lup ţin lumina
aproape de sânge şi zgomot
vezi? solii păduri zac sfârtecaţi
în râuri de purpură şi aur,
foşnitorul râu al morţii, care
va lega vara de iarnă şi ierburile
de imaginea lor intrată-n pământ;
urlă lupii cei tineri în sângele
nostru, în arterele ciuruite de perfuzii
ce zbucium târziu, ce mirare
de toamnă îşi caută-n scorburi
izbăvire şi somn?

de leac
Doamne, umblu pe cărările tale
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şi nu te găsesc,
murmur cuvinte pe care 

nu le mai înţeleg,
moştenite de la neamul meu de pribegi
veghetori ai flăcării şi ai fumului păgân,
vatra mea e de lut, 
îmbrăcând tiparul de piatră pătrat
când rostogolesc boabe de smirnă 

pe jar,
faţa mi se acoperă de funingine,
semăn atunci cu strămoşul şaman,
căutătorul de semne, repere
şi glasuri de sus şi din adânc,
vindecătorul a toată aparenţa.
lupt cu el ca să răzbesc până la Tine
dar drumul e plin de râpi,
pâraie cu pietre la vedere,
crengi dezmăţate şi brazi
crescuţi cu rădăcina-n văzduh.
mi-e greu, Doamne, paznicii Tăi
Îţi iau numele în deşert şi-l fac bici,
nici să mă umilesc nu mai pot,
durerea îmi creşte solzi de şarpe 

sub sâni.

cine m-a oprit

nu întotdeauna am fost credincioasă
am ignorat îngerul şi la cer m-am uitat
doar ca să văd dacă plouă
am îngrijit troscotul şi am lăsat crinul
să se usuce parfumul lui 
cobora palid din icoane şi mă ocolea
primeam în piept gloanţe de argint 
şi nu muream, deşi umbrele vechi 
mă trăgeau înapoi, în pielea solzoasă 
a şarpelui care mă născuse, 
lepădându-se apoi de mine
într-o zi m-a oprit ceaţa, cu îngerul ei

ignorat,
m-a oprit tocmai când voiam

să usuc troscotul şi să îngrijesc crinul
m-a oprit tocmai când
schimbasem gloanţele de argint
în nasturi pentru rochia de sac
a pentitenţei târzii m-a oprit
cu un poem crescut în ea ca o boală

Pământ pentru crini
îngerul cu un crin în mână
păzeşte crucea de piatră
au fost aici săbii şi sânge,
copite şi hamuri de cai,
cimitirul de oase e, însă, acum,
cimitir de maşini,
cel puţin aşa cred corbii,
învrăjbiţi peste cauciucurile de iarnă
nu e nimeni prin preajmă,
doar un paznic bătrân şi câtecul lui
despre vin şi târfe de-un ban,
când vin ceţuri de sus,
cântecul intră sub aripi de corb
până la privirea mea, tot mai neagră:
de aici creşte noaptea - bun pământ
pentru crini.
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Eduard Sârbescu
Scarlat Voinescu, 

un revoluţionar uitat
Scarlat Voinescu s-a născut în urmă cu 200

de ani în București, fiind fiul lui Ștefan stolnic. A stu-
diat la Paris, iar în anul 1839 îl aflăm prapornic (sub-
locotenent) în armată. Perioada petrecută în Franța a
contribuit foarte mult la îmbrățișarea ideilor refor-
matoare, idei cu care s-a întors acasă şi pe care avea
să le pună în practică în anul revoluționar 1848.

Încă din primii ani ai deceniului cinci al secolului al XIX-lea, Scarlat
Voinescu este membru al societății literare „Frăția”, înființată de N. Bălcescu
în 1845. În aceași perioadă o întâlnește pe Profira (n.1829) - fiica medelniceru-
lui Neculai Liașcu din Vernești, proprietar al unei părți din moșia Zorești, cu
care se căsătorește în data de 11 februarie 1845.

Întrucât a participat efectiv la evenimentele care au marcat revoluția
de la 1848, a părăsit Buzăul unde a fost numit ocârmuitor din partea guvernului
revoluționar și s-a refugiat la conacul din Valea Teancului (Zorești). Un văr al
său, contrarevoluționar - Voinescu I - șeful Poliției din București - ar fi dez-
văluit autorităților statului locul unde se afla Scarlat Voinescu a fost arestat la
22 noiembrie 1848, în încercarea sa de a fugi sărind o fereastră a conacului,
anchetat la Văcărești şi încarcerat la Giurgiu. În anul 1850 este grațiat. 

În primăvara anului 1857 este desemnat președinte al Comitetului
Unionist Buzău, iar din septembrie 1857 obține calitatea de deputat în divanul
ad-hoc din partea marilor proprietari. În acea perioadă, Scarlat Voinescu deți-
nea proprietăți pe lângă cea din Valea Teancului, la Beciu şi Scorțoasa. În ia-
nuarie 1859 este deputat de Buzău în Adunarea Electivă. Din 14 februarie 1859
ocupă scaunul de prefect de Buzău însă este înlăturat din funcție după doar
șase luni printr-un ordin semnat de Nicoale Crețulescu, ministrul al Treburilor
de Înăuntru (Interne), cu care intrase în conflict. Din mai 1860, timp de un an,
a fost prefect al județuluiPrahova, iar din 1862 este din nou ales deputat. 

Ultimii ani din viață şi i-a petrecut retras la conacul său din Zorești
unde aplică ideile revoluționare prin desființarea clăcii pe moșia sa. Scarlat
Voinescu a dat locuri de casă în embatic pe mai mulți ani multor țărani, a donat
un teren de peste 1.300 mp pe care s-a construit primăria măsuri care au  avut
ca rezultat popularea şi configurarea viitorului centru al satului Zorești.  

Scarlat Voinescu a murit în seara zilei de 5 septembrie 1869 la Zorești.
În semn de recunoștință din partea buzoienilor, trupul său a fost depus la Epis-
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copie şi înmormântat cinci zile mai târziu la Mănăstirea Rătești de care s-a în-
grijit de-a lungul vieții.

Scarlat Voinescu a avut două fete: Maria, căsătorită Căpârnișteanu și
Elena căsătorită Pastiași care va fi moștenitoare a moșiei Zorești. După anul
1870, Profira Voinescu s-a retras la București.

Figură istorică a județului Buzău, revoluționarul Scarlat Voinescu este
amintit doar de către istorici. Din păcate, astăzi, în municipiul Buzău nicio
stradă nu-i poartă numele.
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Frăţilă Genovel-Florentin

POEME HAIKU


oglinda apei -
dintr-un copac solitar
cad frunze spre cer


vârtej arămiu -
pe poteca pădurii
desant de frunze


eroi neştiuţi -
printre cruci fără nume
s-aprind licurici


amurg de toamnă
sub povara luminii
cade o frunză


fluturi de noapte -
cernută printre aripi
lumina lunii


vechea troiţă -
toamna aprinde frunze
la sfinţi scorojiţi


rug aprins -
iedera răstignită

pe crucea veche


calde adieri -
orbul pipăind

atent
mugurii pe ram


taina mareei -
năpădită de stele
întreaga plajă


Marea Galbenă -
prin lanul de rapiţă
vântul jucăuş


merii în floare -
bunicul mângâindu-şi
barba albită


templu-n ruină
pe locul altarului
Lumânărele


liniştea nopţii -
în pânza de paianjen
prinse stelele


vechiul şevalet -
amurgul întârziat
pictează norii



POEME

de Ion P. Iacob
Viaţa dintre coperte

ave caesar ave am grijă de mine 
ca de-o pasăre

care şi-a pierdut aripile într-o lume
de îngeri

ave am grijă de mine iată 
urmele paşilor pe tavan  

zilele ca nişte plante de leac presate
printre file de cărţi pline de sănătate
în cutiuţa toracică am esenţa magică 
şi glontele transparent de aer
iar mai departe formele de pântec

uriaş sculptate 
în patul de ceară în care topim 
nesomnul şi multe alte lucruri 

folositoare în abis
ave am grijă de mine ca de un frate 
care m-a uitat în vis

Statuia de sare

primul poet
pe care strada mea l-a dat lumii
umbla desculţ  
şi în traista de ascet

îndesa iarba rea a şanţurilor
el îşi picta poemele pe garduri
stârnind mânia locatarilor
aşa că a început să le scrie
direct pe cer
cu o cerneală simpatică 
vizibilă doar pentru ochiul
încifrat din eter
chiar şi în vid
a vrut să scrie 
şi mai departe
dar nici o stea căzătoare
nu avea sală de aşteptare
şi a fost condamnat 
la uitare

precum cetatea lui Lot
primul poet pe care strada mea  
l-a dat lumii 
a dispărut 
cu stradă cu tot

Umbra profetică
poetului Daniel Corbu

maşini care sfârtecă totul 
de la răsărit la apus

unde să fugi iepure dinţos 
potârnichi mierle 

sezonul vostru s-a dus
printre cuiburile zdrobite 

doar neputinţa      
şi-a găsit tronul de regină de-o zi 

şi va muri        
trăiască regele vor striga dar eu voi fi 
lângă refugiu aproape 

de zborul pescăruşului 
în privirea care atinge puful păpădiei 
şi frunza chiparosului 
acolo pe retina poetică 
eşti măreţ sau nimic 
şi vocea profetică se întrupează 
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din haosul mare din cosmosul mic:

„e un câmp semantic 
să ai grijă de el
îţi trimit înger de pază 
pe Iezechiel
umbra lui 
în asfinţitul de soare
e un vultur 
cu Pământul în gheare”

Inocenţă cuantică
poetului Ion Stanciu

poezia este o rană deschisă
în cântecele noastre de fier
şi poemele proaspăt spălate
sunt catarge încremenite de ger
seminţe ingenue de mirare
încolţesc întrebări în eden
cine măreşte şi înfloreşte lumina 
şi cine suntem noi 
cei care nu o vedem

printre oscioare de fluturi
doar atât mai suntem
uimire în trupuri

Omul vizibil

atât de previzibil                                                          
cu toate oasele expuse impudic 

la vedere 
şi firişoarele de sânge ca nişte izvoare
prin transparenta haină de piele 
cu irizări dezvelite din calota polară
mai gol decât regele din poveste 
dezbrăcat de pielea de şarpe
cu mâini picioare şi glande 

sudoripare
geniul e un om oarecare
se naşte şi moare

Vârsta de aur

întreaga lume aşteaptă 
momentul meu 

de înflorire sub cupola de fier
dar aici nu este aer nu este cer 
sufăr de claustrofobie 
printre globulele albe roşii negre 

şi trist e
să fie planete apropiate donatorului

mortal
pe un pat de spital poezia se chinuie 
în durerile facerii
dar eu nu pot renaşte printre morfeme
forcepsul de gheaţă mă aruncă 
din poem în alte poeme
m-am născut prea devreme fără 

să ştiu 
m-am născut prea târziu 
mă aşteaptă când poezia îşi deschide

sufletul viu
un critic uriaş my brother frater frère

fratello hermano 
paznic atroce peste mode custode  
dinspre abisul mărilor moarte priveşte
şi nu mă vede îngenuncheat în poem 
prins în năvod de lumea reală desigur
pe eşafod

Viaţa e ruptă din filme

la fel ca-n Micul Prinţ 
s-a-ncheiat cariera mea
exact la şase ani de infinit s-a sfârşit 
când profesoara de pian 
m-a surprins cum pătimaş 
călcam în picioare 
clapele albe şi negre
şi treceam peste toate deodată
- nu ştiam care din ele
îmi sunt mamă şi tată -
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chiar şi acum 
ascuns în apus 
ating clapele acelui pian
eu şi umbra mea
la patru mâini desăvârşim
nefericirea

Orizont

într-o duminică fără păcat
sau zi de sabath ori clipă 

întâmplătoare
printre anahoreţi exersăm arta 

de a muri

îndelung stăruim şi în arta de a trăi 
până la capătul lumii şi mai departe

singuri singuri singuri

în viitorul de ieri în trecutul de mâine
printre firimiturile porumbelului alb
şi bucata neagră de pâine 

hrănim şi noi orizontul 
care desparte
viaţa de moarte

Despre poet, în ţara lui

a filtrat lumina
până a ajuns la esenţă
în robia întunericului
acum victorios şi orb
cerşeşte de la propria umbră

Ghilotina poemelor lungi


o spirală în mijlocul şoselei -
un melc turtit ca o efigie 


o pasăre

şi-a lăsat urma
de gheară

în praful din stele


sunt limpede
cât mâl

sub claritatea mea


apus de soare -
un melc traversează lin

calea ferată


hei sensei
poate mai poţi salva ceva

din cuvântul trunchiat
care e la un metru de cap


la distanţă de-o viaţă

e ţipătul
rămas

pe hârtia însângerată


poezia mă traduce
într-o limbă 
de piatră-

tăiată


sunt o fântână 
în poem              

o simplă fântână
cu o mie de cumpene         
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Gabriel Peneş

Ajunul unui Crăciun
Jurământul trecuse de câteva săptămâni. Cel

depus în armată, firește. Din ziua aceea, ea nu mai dădu-
se niciun semn de viață. Îmi trăiam disperarea descăr-

când vagoane cu cartofi, făcând târâșuri „la comandă” pe biuta înnoroiată de
ploile reci ale unei toamne tot mai grele și privind în rarele momente de răsu-
flare podul de la Otopeni pe care mașinile treceau inclusiv spre marele oraș un-
de, pe undeva, respira și ea. Sau, mai ales ea. La primul „48 de ore” primit la
un sfârșit de săptămâna de la mijlocul lui noiembrie, am gonit spre orășelul
meu, unde speram s-o întâlnesc și să înțeleg ce se întâmplă. N-am să insist, în-
să, asupra... evenimentului. Banal, ca întâmplarea oricărui X luat la oaste și
părăsit de iubită pentru un altul, mai bun, mai drept, mai înalt, mai frumos,
mai... tangibil. Mi-a mai rămas ca un flash prin memorie, imaginea ei, din
clipa în care l-a cuprins pe după umeri pe el, când m-a zărit pe aceeași stradă
pe care ne plimbasem de sute de ori. Și sărutul cu care l-a blagoslovit pe pero-
nul gării, seara, când întâmplarea a vrut să ne aducă în așteptarea aceluiași
tren. Doar că destinațiile, odată ajunși în Capitală, urmau să fie total diferite.
Ei, către studenție și viața împreună, eu, către o unitate militară și o depresie
pe cont propriu. Partea ce mi-o amintesc, însă, cel mai bine, se leagă de ceea
ce s-a petrecut după aproape o lună și jumătate, în Ajunul Crăciunului. 

Trei săptămâni am stat internat în Spitalul Militar. Pile, cunoștinte,
relații, da. Însă făceam orice ca să nu mă întorc prea curând în cazarma aceea
gri-kaki precum inima mea din acea perioadă. Dar nu puteam sta la nesfârșit
acolo și într-o zi am pășit iar pe poarta către infern. Ăla palpabil, de celălalt ne-
putând scăpa prin nicio pilă sau relație ori dezertare. Medicul unității mi-a dat
pontul când mi-a văzut figura. Cred că îi eram simpatic, poate pentru că mai
vorbeam filosofie uneori sau pentru că îi era deja milă de suferințele mele,
văzute și nevăzute, de răcan. Sau, pur și simplu, pentru că era un bețiv haios
în esență, ce-și câștigase tocmai prin asta o zonă de libertate mai largă decât a
altora. „Băi, vezi că e în regulament o chestie pe care nu o cunosc mulți. Dacă
ai stat internat peste 18 zile, ăștia sunt obligați să îți dea un concediu medical
egal cu numărul zilelor de internare. Bă, pricepi ce zic?”. 

Pricepusem din prima doar că nu-mi venea să cred. Eu stătusem 21
de zile în spital. M-a văzut inert, așa că a preluat controlul. „Hai, dă-mi naibii
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hârtiile alea de externare, să mă duc la comandant să-ți aprobe concediul. Să
poți pleca tot azi!”. 

Încă eram indecis dacă e real sau am intrat deja în comă, dar cert este
că după câteva ore plecam iar din unitate, dar spre gară, culmea, cu autobuzul
ce ducea ofițerimea spre oraș la finalul programului zilnic. Era fix Ajunul Cră-
ciunului și începea să ningă cu fulgi de pus în brad. Se făcuse deja noapte când
am coborât din tren. Urbea era plină de nea și încă ningea ca-n basme. Îmbrăcat
militar, cu ranița-n spate, am luat-o pe jos, pe vechiul drum al inimii mele.
Oricum, era și în calea spre blocul alor mei. Deși mai erau variante, în clipa
aceea nu exista decât una. 

Trecuseră cam șase săptămâni de la șocul acela ce-mi făcuse zdrențe
lumea ce-o știam. Încă nu mă întorceam bărbat, ci doar un băiețandru din Ro-
mânia anului 1985, care fusese rănit letal și nedrept, socotea el, de soartă, de
fosta iubită, de tot universul. Într-o ordine ce nu-mi părea tocmai clar stabilită. 

Casa părinților ei se afla pe o străduță liniștită și avea un gărduleț
mic. Fix în fața porții era un stâlp din vârful căruia lumina chior un bec. Sufi-
cient cât atmosfera să pară misterioasă într-un fel cinematografic, iar ninsoarea
gălbuie într-o fotografie sepia. Și nici țipenie de om, toți fiind alungați prin
case de perdeaua tot mai consistentă de nea. Mai întîi am privit spre intrarea
prin care pășisem de atâtea ori. Întunericul îmi spunea că, de era cineva acasă,
atunci sigur nu se afla în sufragerie. Ezitam să intru în curte. Mi se părea că sunt
un hoț care vrea să își însușească ceva ce nu mai era al lui. Chit că era vorba
doar de vreo imagine, de vreo privire. Mă și vedeam deconspirat de cățelul
mic, dar gălăgios ori de vreun pas greșit aducător de uși deschise în grabă. Une-
ori, ne temem de ridicol mai mult decât de moarte. Mai ales la 19 ani. Curio-
zitatea era însă prea mare. 

Am intrat în curte ștampilând zăpada neatinsă cu urmele inconfunda-
bile de bocanci soldățești. M-am apropiat de ferestrele dormitorului, aflate pe
o latură a casei. De acolo venea lumină. Și, dintr-un colț al geamului, am privit.
Era un déja-vu cu un singur personaj schimbat. În scaunul-balansoar, mama
ei tricota și vorbea. Prin ușile deschise către living se zărea focul din șemineu.
Ori îl simțeam acolo, nu mai știu exact. Doi bărbați jucau table. Taică-su, ți-
nându-l pe Pif în brațe, avea nelipsitul pahar de vin în față (Pif era cățelul mic
și gălăgios, v-ați prins). Probabil dăduse vreun 6-6 pentru că zâmbea satisfăcut,
un pic șmecherește, cum îi era și vorba, dar și firea. Un om bun, dar cu slăbiciuni
la fel de umane. Celălalt părea încurcat de derularea mutării pulurilor și privea
ca în gol. Deși era sau se va dovedi el însuși suficient de abil și descurcăreț în
viață. Sau așa mi s-a spus. Iar cumva, din spate, agățată cu brațele de gâtul lui,
era ea. Parcă îl consola pentru înfrângerea iminentă. Poate îi spunea că are, în
schimb, noroc în dragoste, habar n-am. Încă nu mă gândeam că se poate citi
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pe buze. Știam doar că buzele sunt pentru sărutat. Mai ales ale ei. Părea că
timpul se oprise în loc sau - și mai și - se derulase înapoi și priveam o scena
perfect familiară. Doar că din exterior, de această dată. Iar un altul îmi juca
rolul. În rest, totul identic, până la ultimul detaliu. 

Nu știu cât am stat și am privit. Nici ce îmi trecea prin cap. Dacă îmi
trecea ceva. Eram doar hipnotizat de scenă. Cred că mi-a amorțit un picior ori
gerul și-a spus cuvântul, căci brusc am simțit frig, rece, durere. Și am avut
senzația că am făcut un zgomot oarecare și că cei din casă parcă ar fi ciulit
urechile. Mi-am retras ușor capul, ochii, din colțul acela al geamului și pășind
cu grijă m-am întors spre poartă. Ninsoarea acoperise urmele inițiale, dar lăsam
altele. Ultimele mărturii efemere ale prezenței mele prin acel loc. Am mai pri-
vit încă o dată casa. Apoi, m-am uitat din nou în sus, la ninsoarea gălbuie fil-
trată prin lumina becului chior de pe stradă. Parcă fusesem expulzat din propria
poveste. Fără să fiu întrebat dacă vreau, dacă îmi place, dacă... Păream decupat
din „desenul animat” de până atunci al vieții mele și mă mișcam deja prin ex-
teriorul lui, ca un strigoi. Mi-am potrivit ranița mai bine în spate. Părea mai
grea, bocancii mai înghețați. Era timpul să îmi regăsesc propriul rol, propria
scenă. Și-o ninsoare mai albă. Dar îmi plac și acum fotografiile sepia... 
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Ica 
Ungureanu

Rondelul senectuţii

Eu merg făr’de griji înainte,
Energică, mândră, voioasă,
Sunt sprintenă (încă) la minte,
N-am teamă de Doamna cu coasă.

E drept că-mi mai pică vreun dinte,
E clar că vederea mă lasă;
Şi totuşi eu merg înainte,
Energică, mândră, voioasă.

Iar dacă mi-aduceţi aminte,

De-o veche zicală, nu-mi pasă;
Am fost o copilă cuminte,
Acum sunt o babă frumosă...

Şi merg făr’ de griji, înainte!

Amanta

Să nu mă credeţi o profană
Dac-o descriu aşa, cu vervă:
Amanta-i roata de rezervă,
Când căsnicia e în pană.

Unui turist care contemplă 
nudul unei tinere

Pe plaja-ncinsă unde stai,
Când vezi angelica făptură
În suflet simţi fiori de Rai
Şi-n trup a iadului căldură.



Marin Ifrim

E greu să trăieşti printre oameni cu litere pe limbă…

Ce se află într-o literă, aceasta era dilema mea în fața învățătorului meu bun
Care despica fel de fel de vorbe, ca într-un laborator de anatomie. Elev fiind,
Litere cutreieram dincolo de școală, ascultând tractoriștii, șoferii, ședințele
De pe marginea șanțului, miluirile părinților Diamandescu și Nicu.
Din când în când, prin sat, trecea un vânzător de usturoi împletit foarte
Cinematografic, unul Florică, strigând în gura mare „Usturoi, usturoi”. Era
Ca și cum aș fi călătorit în țara usturoiului. Mă simțeam ca un Magellan
Cu corăbii de hârtie. Între timp, școala mergea mai departe, avea scopurile
Ei și notele mele mignone. Mi se spunea că sunt. Eram lăudat. Că sunt dar
Nu prea vreau să fiu ceea ce ar fi trebuit să fiu. Și acum sunt la fel. Am făcut
Tot ce au vrut ai mei de la mine. Mult mai mult. Am făcut tot ce au spus
Foștii mei dascăli. Nimic nu s-a ales de sfaturile lor senine. Am făcut ce mi-au
Spus preoții satului, atunci, când încă cerul nu era așa de sus. Am rămas
Cu o cruce în spate. O duc până unde s-o putea, în lemnul ei e sufletul meu.
Am făcut tot posibilul ca să nu fiu imposibil. Acum despic burta cuvintelor,
Căutând perle. Pescuiesc ca să văd lumină, lumânări de zăpadă. Caut litere
Ca și cum aș vrea să vorbesc altfel. Să nu mai spun ce gândesc. Să gândesc
Ce nu spun. E greu să trăiești printre oameni cu litere pe limbă. Aiurea!

Să se facă lumină. Şi nici întunericul să nu dispară!

În ușa bisericii îngerii dau gratuit locuri de zbor spre toate
Cimitirele patriei. Sunt îngeri acoperiți, cum se spune, au fețe
Bătrâne de acum două mii de ani, care vând lumânări și au
Sufletele cutate precum picturile din istoria universală a credinței
În noi înșine. Vreau să văd spectacolul de azi. Intru între chipurile
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Sfinților cu ochii pe nisipul din spatele lor, doar-doar l-oi zări pe
Cel de Sus, alegându-și oastea. Picturi. Vopseluri, culori
Omogene. Mă simt ca un carton fără viață-n cuvinte. Și vine
Vocea slujbașului: note, solfegii, gâtlej cu trompetă
Elegii chimice, adeziuni oreliste, vorbe scoase din duh
Și date nevoiților sperantici. Sunt în miezul dilemelor, înconjurat
De un cimitir mai mare decât tot Pământul. Citesc doar semne
Viața din biserică nu are timp. Și nici spațiu. Mă închin și
Mă întorc în secundele mele, întind semnul crucii pe somnul
Iubitei, cu mâna peste culorile ei viermuite de mărul făgăduinței.
Uneori suntem așa de absenți din concret încât uităm să
Întindem mâna spre miracolul din vârful degetelor noastre oarbe.
Să se facă lumină! Și nici întunericul să nu dispară. E nevoie
De visuri. Și nu se poate visa decât în somn, în întuneric cu
Ochii căzuți în speranță. Dormi, ființă vie, în liniștea mea, orice ai fi:
Pasăre, femeie, cometă, apă de ploaie, sânge de nori.
Cu tine începe viața. În biserici e mai multă maternitate decât în
Cimitir. Toate la timpul lor. Ieri e acum, mâine deja e dincoace, de
Acum e deja mâine. Să iubim timpul, singurul concept care
Nu poartă la mână ceas sufocat de metale prețioase. E timpul...

E cer destul pentru tot pământul

Din seninul crucii, intru în cimitir, îmi caut partea de suflet
dată obol cozonacului

Din pământ. Groparii îmi spun să nu aprind lumânări, pentru că ia foc iarba.
Cred că și iarna cimitirul se poate aprinde de la un suflet de lumânare

care se pune
Cu vântul și frigul. Îmi caut moșia din cimitir. Un mormânt cât o celulă pentru
Cei care nu știu ce e statul în viață și statul la pământ. Nu mai plâng

de când eram
Copil. Doar promit un viitor, în fața unei cruci, ceva ca un jurământ

mult mai demn
Decât angajamentele unui mercenar. Dintre cruci, cerul se vede

ca și cum el te privește
Pe tine, în creștet, în locul acela cu vârtej, când vii aici, în lumea reală a unei
Realități dublate. Am văzut oameni dormind în cimitir, fericiți

precum pisoii care
Tocmai au fericit scărpinatul. Oameni dormind ca în sălile de aștepare din gări
Scurte, numai gata să plece și ele odată cu trenul, cu călătorul, cu tot, cu peron.
Din cer, cimitirul se vede ca-n oglindă. Pe dos. Toată lumea e vie,
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toți morții sunt
Frecventabili, au dreptate, au locul lor de veci, au și camere de luat vederi la
Intrarea plantației de suflete verzi. Când vine unul, pleacă altul.

E cer destul pentru
Tot pământul. Îngeri nu prea avem. Cei care sunt, se ascund în lumânări. Ard o
Vreme și se duc din nou în mărul care face umbră Bibliei. Am impresia că

sunt viu
Și pun în brațele iubitei mele sufletul. Ca pe tavă. Și mor de dorul ei cu ea lângă
Mine. Uneori lumea înseamnă doar o pereche de păsări, de animale,

de oameni.

Locuiesc în sufletul unei femei…

Locuiesc în sufletul unei femei, așa cum am locuit în corpul mamei o eternitate.
Fără chirie, fără politică, fără școli înalte cât Sorbona Cerului, umil

ca un prunc.
Simt legile ciudate ale Cosmosului, trupul locuiește în suflet. Nu invers! Văd
Cum sufletul crește dincolo de corp, dincolo de vârful degetelor mele

electrice.
Simt puterea muzicii anatomice, acest combustibil citoplasmatic

pentru înălțare.
Casa Cerului e îngrijită de o femeie. Trupul meu e plin de nori și de iarbă cu
Rădăcini înfipte în glastra din fereastra micului meu univers. Pot

să pipăi suflete,
E un fel de moarte dulce să simți cum în trecerea care ești există o veșnicie
Concretă. Iubesc și viața altora. Locuiesc în sufletul unei femei.

Precum Sf. Petru
La Porțile Raiului. Nu există nicio știință care să descrie arhitectura

sufletului.
Te uiți în oglindă, închizi ochii și cobori/urci în suflet ca și cum ai fi într-un lift.
Fără suflete viața ar fi precum neantul, ca gândul fără cuvinte.

Eu vreau ca aceste
Cuvinte să spună ce au în ele, mai mult nu pot, pentru că dau de carnea

dureroasă
De pe sufletul meu plin de oase cosmice. Sunt aici, în sufletul unei femei, și vă
Doresc și vouă, aripi peste aripi, să vă găsiți un suflet prin care

să vă transformați
În nectar, un fel de kerosen eco pentru îngerii din trupul albinelor

multifloricole.
Există o vorbă, inclusiv pentru dușmani: „Vă pup pe suflete”.

Iubesc și viața altora.
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Se schimbă lumea...

Închideți televizoarele, măcar o zi. Măcar o zi nu citiți ziarele.
Măcar o zi ocoliți „clasa politică, instituțiile cu bicepși” și toate
Aberațiile din abatoarele lor. Lăsați teatrul lor, fiți actori în
Propria voastră viață. Aplaudați-vă, jucați-vă rolurile de mame,
De tați, de oameni cu locuri de muncă fără umilințe. De gânditori
Ai secundei. Voi sunteți acum, mâine vor fi alții înghesuiți în
Alt prezent al trecutului. Nimic nu se repetă, nimic nu se transformă
Oamenii de știință mint mai bine decât ceilalți. De ce au inventat
Arcurile atomice? Uitați-vă la fața de maimuță a lui Einstein
Nici măcar nu-și dă seama că el însuși e o clonă nereușită a
Reușitei. Se schimbă lumea. Cad istorii, cad scriitori geniali, cad
Imperii. Toate peste voi, oameni mărunți, țări mici, ambiții de
Capră a vecinului. Nu se poate supraviețui fără să știi de ce vrei
Să trăiești. Nu vă uitați în ochii cerului, decât dacă aveți nevoie
De lumină. Crucea din dotare ar putea fi o mască împotriva gazelor
Iadului. Respirați libertate. Sunteți acasă. În casa voastră. Singurul
Loc din care hingherii nu pot lua câinii cu arcanul. Voi sunteți
Proprietatea voastră fizică și intelectuală. Cineva vă iubește discret.
Dă cu ștergătorul de parbriz pe fața cețoasă a cerului și vă pupă
Părintește pe frunte. Pe cartea de rob. În lumea Lui nu există șomeri
Până și timpul are jumătate de normă, una în rai, cealaltă, dincolo.
Munciți-vă viața. Chiar și lacrimile au slujba lor zilieră. Eva avea
O frunză-ntre coapse și o grădină de mușcate între sâni. Și a trăit
Până la adânci păduri ecuatoriale. Până la maternități încă neconstruite.
Închideți televizoarele măcar o zi. Căutați o bibliotecă. Una cu cărți
De la Biblie încoace, cărți dospite. Măcar o zi ocoliți „clasa întâi”,
Locul din care răspântiile au pretenții de drumuri celeste. Niciodată
Viața nu va fi mai frumoasă decât acum, când sunteți vii, care mai de
Care mai viu, între mormanele de morți care vă mănâncă viața, ceas
Cu ceas, acum aici și pretudindeni. Cu cât sunteți mai vii, cu atât
Ciclopii din retina și rutina voastră zilnică vor deveni un fel special
De nimic. Sunt așa de puțini încât, când se numără între ei, vă pun și
Pe voi la socoteală. Voi nu sunteți cifre și nici litere politice. Voi!

Roboţii au nevoie de psihiatri. Taxe!

La colţul străzii un cerşetor îmbrăcat impecabil îţi cere votul.
Vrea să devină şi mai amărât decât e acum, parlamentar cu acte
În regulă. Între timp, în apropiere, în Piaţa Centrală, gardienii
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Alungă babele venite să vândă câteva ouă pentru a-şi cumpăra
Reţete date de ultimii doctori rămaşi în ţară.
Viitorul parlamentar e păzit, ouăle sale de dinozaur roşu
Sunt pline cu gardieni mici, care, după alegeri, vor fecunda ţara
Cu generali. Dumnezeu a creat totul, omul a devenit soliptic,
i-a plagiat chipul nu şi asemănarea. Astfel: a inventat lumina,
A inventat frigul, căldura. În contul său liric, cu excepia sa pe
pământ nu există altă Inteligenţă artificială.
Aur, cupru, zinc, enzime, trigliceride etc. etc.,
Toate în ideea că Cel de Sus nu a făcut cârtiţele să facă găuri
În soare şi nici securişti frigorificaţi. Roboţii au nevoie de psihiatri,
sufletul de robot e plin cu turbă parlamentară, de inşi care circulă
Sub viteza legal a melcului mai ales atunci când poporul merge cu
Avionul. Am fost implorat să devin cerşetor. Am refuzat.
Ultimii cerşetori autentici deja au părăsit planeta
Sunt prea bătrân pentru a fura din zilele altora. Nici măcar în faţa
Bisericilor, cu mâna întinsă ca un pistol cu apă. Închid ochii: văd
Mai întâi femeile şi copiii. E destul loc pentru mâini cu liniile vieţii
Îndreptate spre cer. Doamne, ce negri sunt cerşetorii albi.
Cei îmbrăcaţi la patru ace, în costume de miri ai poporului,
Cu burţi pe inventarul ţărişoarei, cu milă pentru buricele lor înalte
Cât fruntea de sub dotare. Tribuni de şoc, resturi de la masa
Hienelor academizate. Iluzia că toţi cerşetorii sunt o certitudine,
E doar o aparenţă calificată. Într-o bună zi, planeta va avea câteva
Miliarde de politicieni şi anexe ale acestora şi doar vreo
Câţiva cerşetori. Fiecare la locul său, cu mâna întinsă, cu seceta în
palmă şi foamea în firimituri cosmice, dând de lucru celorlalţi după
Propria lor fericire. Ca fulgii de zăpadă, cad funcţiile inumane
Peste bestii necalificate. E tare greu şi pentru Cel de Sus,
Nici El nu mai înţelege de ce maimuţa a înghiţit mărul,
Într-un fel oral, şi lumea s-a transformat în literatură de doi bani,
Cu Biblia la căpătâi, aşa, de amorul

răbdării eterne.
Ceva a fost putred în rai, mai rău

ca în Danemarca.
La colţul străzii, un cerşetor îşi

cere drepturile de Cavaler
Al spărgătorilor de suflete.
Are o faţă neguvernabilă, e chiar

guvernul. Taxe!
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Dan Manciulea

După ce a mâncat, Norocel s-a culcat împreună
cu nevasta lui. Ameţit de ţuicile din oraş şi de cele de-a-
casă, cu burta plină de mâncare care înota în vinul de bu-

turugă, turnat din plin, Norocel trase un pui somn de după-amiază, adânc şi
fără nicio grijă. 

Seara a venit repede. Ora opt se apropia şi nimeni dintre cei ai casei,
în afară de el, nu aştepta nimic. Nevasta călca nişte rufe şi asculta muzică po-
pulară la radio, ăia mici împuşcau iritici pe calculator, iar ăl' mare - Marian,
băiatul adoptat la începutul căsătoriei lor - îi spusese că pleacă în oraş cu băieţii,
pe biciclete, să se plimbe. 

Îi plăcea în fiecare duminică atmosfera asta în casă. Era aşa de liniş-
titor să îi ştie pe toţi ai lui lângă el, toţi sănătoşi, veseli, toţi fără griji. Ştia că
părinţii lui şi ai Maricăi sunt bine şi se gospodăresc la casele lor, iar bunicii
trăiesc toţi şi sunt la vârsta la care omul face totul să-i vadă pe strănepoţi mulţu-
miţi şi bucuroşi. 

Stătea în sufragerie şi se uita la televizor, la politică şi mai înjura şi
el aşa, să se afle în treabă, însă, peste toate, era bine: toate la locul lor şi nimic
nu tulbura poza asta frumoasă. Nici măcar apropierea orei opt nu îl tulbura.
Ar fi vrut ca aceste clipe să nu se sfârşească niciodată. Era sigur că va câştiga
potul cel mare - cincisprezece milioane de euro! Dar ştia că viaţa lor se va
schimba. În ce fel? Habar n-avea, dar simţea că schimbarea bate la uşă. Nu se
poate să ai atâţia bani iar viaţa ta să rămână ca înainte.

„Oare ce-o să facem după ce-om pune mâna pe porcoiu’ ăla de bani?
O să ne sară lumea la gât, să le dăm. Ca înecaţii or să sară, să s-agaţe de-un
beţişor. O fi mai bine să plecăm de-aci, sau, după ce ne plătim datoriile la ban-
că, facem case şi luăm maşini pentru noi şi pentru copii, să dăm în stânga şi-n
dreapta bani de pomană la neamuri şi la biserică, la casa de copii şi la azil?
Eeh, toată lumea-i plină de nevoi! Tot bănetu’ de pe faţa pământului n-are s-o
îndestuleze! Ooof, nu mai e mult şi vine ora opt şi mi s-o lua şi mie după inimă
greutatea asta. Da’ tre’ să tac mâlc, să nu mai spun nimic la nimeni…” 

Norocel pusese pentru a 676-a oară aceleaşi numere. Le juca de când
avea 20 de ani şi de fiecare dată stătuse cu inima la gură duminica seara în
speranţa că 15, 23, 29, 37, 41 şi 48 vor fi numerele câştigătoare. Aceleaşi nu-
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mere - niciodată altele! Niciodată nu îi ieşiseră mai multe de 3 pe o variantă şi
niciodată nu câştigase de pe urma lor.

Crezuse că o să-i pună Dumnezeu mâna în cap când a împlinit 30,
apoi 33 de ani, când a jucat a şaptea, a şaptezeci şi şaptea, a suta oară... A spe-
rat chiar şi la ediţiile 66 şi 666... Doamne iartă-mă! Nimic! Câştigul nu i se
arătase. Zi după zi, timpul trecuse şi visul lui nu se împlinise. Ar fi vrut să câşti-
ge potul cel mare însă, când îi dădea ghes gândul ăsta, se scutura şi spunea:
„...măcar să câştig cât să îmi fac o casă, să iau o maşină şi să îmi ajut copiii”. 
Calcula mereu câţi bani pierduse la loto. Nu jucase mult - două-trei variante
simple, dar la calcul îi ieşea o sumă bunicică azvârlită în vânt. „Nu  puteai să-i
strângi?! Ţi se părea puţin să îi pui acolo, la preţurile de azi - cinzeci’ de mii,
da’ vezi cât de mulţi s-au dus?” îl râcâia câteodată nevasta. El fuma şi se gân-
dea fără să o bage în seamă.

Astăzi plecase de acasă tocmai de dimineaţă. Trecuse pe rând prin
piaţă să ia ce îi dăduse Marica pe listă, băuse vreo două ţuici cu nelipsiţii de
la Rapid, sporovăiseră despre politică şi acum se îndrepta agale către centru,
să pună la loto. „La blestemu’ ăla de loto…”. Încă îi mai suna în minte discuţia
cu nevastă-sa:

– Dac-o să câştig miliardele ştii ce-o să fac?... La toţi ai mei le dau
câte-un miliard.

– Ce, eşti nebun ? Păi nu rămâi fără nimic?
– Nu măă, la ăia de sânge…
– Şi la ai mei nu le dai? Lu’ tătica şi lu’ mămica, lu’ frati-miu Adiţă,

lu' sor-mea Gica, ăăăn? puse convingător mâinile în şolduri femeia.
– Le dau, le dau. Apoi dau la biserică un miliard - să fie primit - pome-

nire în veci…
– Daaa !… Şi la azil şi la casa de copii…
– Ia vezi câte au mai rămas!?
– Păi taică-tu, maică-ta, fraţii tăi - trei, lu’ sor-ta îi dai?
– Da. Îi dau, ce dacă m-am certat cu ea...?
– Patru, lu’ tătica şi lu’ mămica, lu’ frati-miu şi lu' sor-mea Gica -

şapte … La biserică, la azil şi la casa dă copii - zece miliarde. A' mai rămas
cinzeci.

– Ne facem o casă mare şi luăm o maşină.
– Io vreau Merţan!
– Cinzeşapte, hai cinzeşase…
– Da’ impozitu’ ai uitat să-l scazi!
– Ăla cât o mai fi?
– Cre’ că vo’ doozeci.
– De miliardeee!? Eşti nebună!
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– Nu, măă, la sută!
– Cum vine, adică, la suta asta?
– Adică statu’ îţi ia din tot ce câştigi tu o parte, ca să trăiască şi el.
– Da’ ce, statu’ a jucat cu mine la loto, a luat el de la gura copiilor

cinzeci dă’ mii pă săptămână şi i-a tremurat lui inimioara în fiecare duminică? 
– Aoleoo, încă zece miliarde. La toţi, la toţi le dăm numa cin’ sute de

milioane! Şi-aşa e mult... Bă bărbate, da’ io am uitat şi de tevea.
– Ăsta ce mai e?
– O parte 'care tot statu’ o ia.
– Să-mi fie cu iertare, da’ deja cre’ că statu’ ăsta vrea să ne omoare

pă noi şi să trăiască numa’ el.   
– N-ai ce face. Îi dai şi p-ăştia şi gata - scapi!
– Biiine, biiiine, îi dau şi p-ăştia, da’ atâta! Marico, am io o presimţire

că de data asta o să fie. Îţi spun io.


Nu spusese nimănui despre jurământ. Îi era atât de teamă încât nici în
sinea lui nu reuşea să recunoască. Când se gândea la el îl lua ameţeala şi i se în-
vârteau ochii în găvanele capului. Cu două zile în urmă plecase minţindu-şi
nevasta că se duce cu microbuzul până la Bucureşti cu treburi. Adevărat, acolo
se dusese, dar altul era motivul: văzuse într-un ziar o reclamă că o vrăjitoare
albă dezleagă de nenoroc şi sporeşte câştigu-n casă. 

Microbuzul l-a lăsat într-o localitate de la intrarea în Bucureşti, chiar
în faţa porţii celebrei vrăjitoare. Multă lume o căuta, aşa că şoferul, când a au-
zit unde vrea să coboare, l-a oprit la fix pe Norocel. Poarta din fier forjat se
înălţa ameninţător şi proiecta pe asfalt umbra unei bufniţe flancate de o semi-
lună şi un soare cu douăsprezece raze. El o privi chiorându-se la soare şi căută
un buton de sonerie, ceva. Imediat, la poartă se înfiinţară doi dulăi care înce-
pură să latre.

– Hoo, mă! Marş! Du-te şi cheam-o pă stăpân’-ta. 
– Da, cine eşti? se auzi o voce îngânată dintr-un difuzor mascat pe u-

nul din stâlpii porţii. 
Apoi observă că o cameră de luat vederi îl fixase şi îşi îndreptă privi-

rile într-acolo.
– Săru-mâna, coniţă. Io sunt Norocel. Am venit la descântat. De noroc.
– Bine, aşteaptă acolo.
Aşteptă… După ceva timp apăru unul negricios, vopsit blond. Era îm-

brăcat în costum negru-lucios şi purta în picioare adidaşi de firmă. Mânca în-
gheţată. Când îl văzu la poartă, aşteptând, îi rânji şi un dinte de aur luci o clipă
în soare. Contrastul pielii, privirea vicleană din ochii negriciosului şi străluci-
rea aurului îi dădură lui Norocel o străfulgerare de teamă în tot trupul. Inima
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începu să îi bată cu putere deîndată ce păşi în curtea ghicitoarei. „Nu trebuia
să fac asta. Ce caut io, frate, aicea? Io sunt om credincios…” 

Câinii aţintiseră ochii către negricios şi se încurcau între picioarele
lui Norocel. „M-a' umplut de bale pă pantaloni şi pă mâini javrele astea”. Mer-
geau toţi tăcuţi pe o alee încadrată de trandafiri roşii, care se termina în faţa
unei fântâni arteziene. S-ar fi întors din drum acum, dar era prea târziu. 

Negriciosul bătu la uşă. Se deschise. În cadrul ei apăru un alt haida-
mac îmbrăcat în acelaşi costum negru-lucios, dar de data asta cu pantofi negri
de lac şi cu o privire încruntată. Haina deschisă lăsa să se vadă mânerul unui
pistol. Pe Norocel îl trecură din nou fiorii şi simţi cum i se aşterne pe suflet o
grijă ca o năframă neagră şi apăsătoare. Intră şovăitor privind triunghiul de lu-
mină pe care îl lăsa uşa întredeschisă, pe podea. Când uşa se închise îşi dădu
seama că în casă era întuneric. Ici colo, pe la colţuri, câte o lumânare aprinsă
pâlpâia aruncând o lumină palidă. El înainta instinctiv înapoia haidamacului
pentru că abia întrezărea pe unde merge. 

Rătăciră pe nişte holuri şi apoi urcară o scară şi, drept în faţa ei, apăru
o uşă mare de lemn cu încrustaţii, luminată de jos în sus de două spoturi plasate
în podea. Norocel apucă să vadă un fel de emblemă care avea în centru o fiinţă
ce semăna în acelaşi timp cu o capră şi cu o pisică zâmbitoare. Haidamacul
sună la o sonerie, iar uşa se deschise automat.

– Intră, îi zise lui Norocel
În spatele lui, uşa se închise fără zgomot. Camera era scăldată într-o

lumină roşie-difuză. Liniştea mută care se instalase îl făcu să îşi ţină respiraţia.
Începu să-şi audă inima mugind în timpane, ca şi cum împingea pietre prin vi-
ne, nu sânge. Respiraţia nu-i mai ajungea. Aerul, îmbibat de aromele ciudate
ale beţişoarelor parfumate, aprinse prin casă, îi apăsa pieptul. Inima i-o luă razna
şi chiar când să-l cuprindă duca, de după o draperie grea apăru „vrăjitoarea”. 

Îmbrăcată în alb din cap până-n picioare şi învăluită într-o aură de lu-
mină pal-albăstruie, mergea prin casă de parcă plutea. Primul gând al lui Noro-
cel, aproape ţipat şi acompaniat de o zvâcnire de spaimă a inimii în piept: „Ao-
leu, mamă - asta-i strigoaică!” Arătarea deschise gura să-i vorbească, dar vocea
ei nu se auzea de acolo. Era peste tot! Când scoase primul sunet părea că zeci
de lighioane strigă la Norocel.

– Norocele, ai venit la mine să îţi dau noroc…
– Da, măria ta, bâigui Norocel, neştiind cum să preaslăvească arătarea

din faţa lui.
– Eu sunt Vardala, vrăjitoarea descântătoare de viaţă şi moarte, de dra-

goste şi ură, de noroc şi de nenoroc. Toate sunt în mâna mea şi tu ai venit să
ceri puţin din ele. Ce ai să dai pentru ce îmi ceri?

Norocel băgă mâna în buzunar să scoată banii pe care îi strânsese.
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Amuţi. Gura i se încleştase şi limba se împleticea. Faţa îi căzu într-o grimasă de
dezamăgire, teamă şi implorare.

– Vrei să dai bani? Pentru noroc? Care vrei să fie norocul tău…? Joci
la loterie… Şi vrei să îmi plăteşti obol ca să câştigi atâţia bani!? Cred că nu
eşti întreg la minte! Cine eşti tu să vii la mine să ceri asta? Ia întinde mâna stân-
gă, îi porunci cu vocea aceea tunătoare.

Din privirile ei săreau scântei şi fulgere către bietul Norocel, încovoiat
ca sub o mare greutate. Într-o încercare chinuită reuşi să întindă mâna stângă
către grozăvia ce stătea în faţa lui. Arătarea îi citi palma şi strigă:

– Norocele, ţi-a venit vremea!
– Să mor…?
– Ai să câştigi la loterie!
– Aaaoleo, măria ta!
– Da’ trebuie să îmi dai ceva de la tine.
– Ce trebuie să dau? Jumate din bani sau apartamentu’ sau ce? întrebă

înfrigurat. Să nu îmi ceri viaţa la' copii sau la' nevastă…Că mai bine mor io,
decât…

– Nimic din toate astea, Norocele. Vreau o zi din viaţa ta.
– O zi din viaţa mea? Numa’ atât? E puţin. Eeee bine… Da, o zi e

puţin. Să fie a ta! Da’ să câştig, ăăn? Măria ta… Câştig, nu? Să-mi plătesc şi
io datoriile, fac casă la copii…

– Linişte! Ai să câştigi toţi banii de la loterie, dar trebuie să juri că
îmi dai o zi din viaţa ta. Dacă spui la cineva ce ai făcut aici, nu mai câştigi ni-
mic şi, mai rău, ai să pierzi toată bruma de avere pe care ai câştigat-o până a-
cum, copiii şi nevasta o să ţi se-mbolnăvească şi...!

– Jur, spuse repede Norocel, oftă odată adânc, se cutremură din toată
fiinţa şi se prăbuşi polog la podea.

Se trezi într-un târziu afară, întins pe jos, toropit de căldura soarelui.
În jurul lui zburdau câţiva copii oacheşi. Unul îl buzunărea şi râdea. 

– Io-te, mă, că are ceva bani beţivu’ ăsta. Hai să ne luăm îngheţată şi
ţigări. Până să se dezmeticească Norocel, puradeii dispărură cu banii...

Deschise ochii. Soarele îl stânjenea. Puse mâna stângă-pavăză în faţa
lor şi cu dreapta se sprijini ridicându-se în capul oaselor. În picioare deabia
putea să se ţină. Se bălăbănea şi se întreba când naiba a reuşit să se îmbete în
aşa hal. Nu îşi amintea unde se află. În jur nu se vedeau decât mormane de gu-
noi şi tufe de câmp. Era undeva lângă şosea. Se auzeau maşinile vuind. Rămase
aşa nedumerit un timp, încercând să dezlege ghemul de întrebări care îi răsu-
nau în minte. Ca dintr-un vis, amintirile îi reveniră şi, încet-încet, Norocel re-
constitui întâmplarea. 

Un tir turcesc se îndură de el şi îl luă la ocazie fără bani. Tot drumul
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de întoarcere şi-a făcut cruce cu limba în cerul gurii. Nici el nu ştia de ce.
Acum se îndrepta către „blestemu' ăla de loto” printre blocurile ce-

nuşii, sub căldura soarelui de amiază, cu transpiraţia şiroindu-i pe spate şi pe
frunte, dar cu un gând vesel în minte: „Am să câştig toţi banii şi-o să scap de
sărăcie cu tot neamu' meu! N-a' să-mi mai pese de nimica. Oooof, că bine mai
e!”. Îi venea să zburde, aşa, să alerge şi numai ruşinea că lumea ar râde de el
că ţopăie pe stradă, ditamai omu', îl ţinea să n-o facă. Ajunse în sfârşit. Intră
vesel şi salută pe toată lumea. Îi ştia pe toţi şi toţi îl cunoşteau. Cei câţiva jucă-
tori la păcănele, veşnici clienţi ai lu' tanti Belea, zisă Doamna şi prietenii lui
care puneau numerele la loto duminica la ora 12, se prinseră la miştouri despre
Norocel. Vânzătoarea zâmbea ironic:

– Ai venit, Norocele? Iar?
– Da, Doamnă, am venit. Iar din nou.
– Aceleaşi numere?
– Tot alea, Doamnă! Cinşpe, douştrei, douşnouo, treişapte, patruşunu

şi patruşopt. O singură variantă.
– Bre, nea Norocele, matale te joci, bre! N-ai luat nimic niciodată şi

nici n-ai să iei. Ai „luat-o” de prea multe ori - se băgă unu' Viorel, care dădea
continuu la păcănele, fără să se uite înspre el. 

– Viorele, vezi-ţi, tată, de treaba ta, că io îmi văd de-a mea! Nu vreau
să ne certăm astăzi. E duminică. Vreau să plec liniştit de-aci, să mă duc acasă,
să trag o ţuică înainte de ciorbă, să mănânc ce mi-o pune nevasta în farfurie -
felu' doi, să beau un şpriţ şi să mă culc. Cu ea, poate...

– Bine, bre, bine! Du-te-acasă! îl repezi şmecherul
Lui Norocel îi sări muştarul:
– Bine, măăă, mucosule, faci miştouri cu mineee, băăă! strigă repe-

zindu-se către păcănitor.
Ceilalţi săriră să îi despartă şi îl scoaseră pe Norocel afară. „Hai, bre,

şi matale, te pui cu ăsta!? Nu vezi ce prost e? Matale eşti om în toată firea, cu
nevastă şi copii! Hai, lasă-l şi du-te acasă.”, îi spuseră. 

Îl lăsă şi se duse acasă. Stătea la televizor şi aştepta ora opt. Ora de
loto.  Nu voia să recunoască, însă era nerăbdător. Dac-ar fi avut o telecomandă
fermecată ar fi dat timpul înainte cu vreo zece minute, să vină mai repede emi-
siunea. Murea de nerăbdare să audă, în sfârşit, după atâţia ani, rostite unul du-
pă altul, numerele lui câştigătoare. „Maaamă şi ce ochi o să facă Marica şi co-
piii când or s-audă c-a scăpat de sărăcie tot neamu' lor pentru toate vieţile lor.
Da' ce ochi or să benocleze ăia, care mă tachinează mereu cu numerele la loto!” 

Norocel visa cu ochii deschişi. Cum începu emisiunea, singura lui
grijă fu aceea să bifeze rând pe rând numerele. Şi toate erau numerele pe care
le jucase el mereu. La final, prezentatoarea recapitulă numerele câştigătoare
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în aceeaşi ordine în care le pusese el mereu şi el o îngâna din ce în ce mai tare,
până când îngânarea deveni strigăt:

– Cinşpeee, douştreeeei, douşnouoooo, treişapteeeee, patruşunuuuuu
şi patruşooooopt. Şi cinşpe milioane dă euro le câştigă domnu' Norocel
Ciu-per-ces-cuuuuu! aproape că urlă Norocel.

În cameră apărură cu inima la gură cei doi copii şi cu nevasta, care-l
priveau ca pe un nebun.

– Ce-ai păţin Norocele, îl apostrofă Marica. Te-a înnebunit lotu', măi
omule?

El urla de-a binelea:
– Gataaa, frateee cu miştourile, i-am făcut pă toţi! Uiteeee banuuuu,

uite  bănuţuoooo, frăţioareeee! flutură el biletul cu cele şase numere câştigă-
toare. Cinşpe milioane dă euro le câştigă domnu' Norocel Ciupercescuuuuu!
Ce mai ziceţi acum cu toţii, ăăăăn? Mucles sacanaua, că i-am spart! 

– Bată-te să te bată! puse femeia palmele la obrajii înroşiţi deodată.
Ai câştigat la loto...!

– Tot, tot, tooooooot! Le-am luat toţi banii!
Se luară de mână şi prinseră hora prin casă. Când ajunseră în bucă-

tărie Norocel se opri să mai tragă puţin aer. Se sprijini de masă puţin încovoiat,
inspirând profund şi zise obosit:

– Aoleoo, Marico, mă sufoc! Nu mai am aer.
– Norocele, stai! Aşează-te pe scaun. Să-ţi dau puţină apă.
Norocel se aşeză, se înmuie şi căzu fără cunoştinţă.


– Stai, cine eşti? întinse mâinile în întuneric.
Bâjbâia. Nu vedea nimic, însă auzea toate zgomotele din jur ca şi cum

ar fi ascultat la nişte căşti date la maxim. Vocea era dogită şi se mai auzeau şi
nişte picioare goale lipăind pe ceva ca mozaicul umed. Omul răsufla din nişte
plămâni încărcaţi, ca de tebecist. Şi aerul închis mirosea urât. 

– N-are importanţă. 
– Nu ştiu. Nici nu ştiu unde mă aflu.
– Eşti în anticameră.
– Şi de ce nu văd nimic? Ce e dincolo de anticamera asta?
– Ce să fie!? Lumea ailaltă. Ţi-aduci aminte când ai fost la vrăjitoare? 
– Da, da' tu de unde ştii?
– Haide mă, Norocele, că mie poţi să-mi spui. Jură-mântu' era numa'

între oameni.
– Da. zise speriat şi fără nicio vlagă Norocel
– Norocele, io ştiu tot ce zace-n sufletu' tău, mă! Şi nu numa' al tău.

I-ai dat o zi din viaţa ta să facă să câştigi tu potu' cel mare la loto, săptămâna
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asta. L-ai câştigat, aşa-i?
– Da, i-am dat o zi din viaţa mea. Da' cum a luat-o?
– Cum - necum, şi-a luat plata. Numa' că era ultima zi din viaţa ta,

Norocele! Uite, acuma să te pregăteşti, că intri la judecată. În cartea vieţii tale
a fost o mare răscruce la care tu te-ai cam rătăcit. Dacă stăteai în banca ta şi
nu te lăcomeai la câştig, poate că ai fi trăit viaţă lungă lângă ai tăi. Da' tu nu
te-ai învegheat! Ai pus botu' la biştari şi ţi-ai amanetat o zi din viaţă pentru ei.
Ultima zi! Când ai să iei banii de la loto, să ştii că aia e ultima ta zi!

– Şi nu se mai poate face nimic?
– Hmm...
– Ai mei ce fac? Unde sunt?
– Nevastă-ta îţi stă la căpătâi, a aflat că eşti bolnav,

da-i cam liniştită. Îi pare puţin rău, însă nu prea-ţi duce dorul.
Doar îi laşi cinşpe' milioane de euro. La banii ăştia i-a cam
pierit tristeţea. 

– Da' copiii? Unde sunt Marian şi Mirela şi Costel?
– Sunt toţi acasă. Ei te plâng, dar nu au aflat că mai

ai puţin şi-o mierleşti.
Pe Norocel îl apucă plânsul. Îşi freca braţele şi se

agita, neputincios şi disperat. 
– Bă, frate, nu m-aşteptam să se termine aşa de repede, scânci el.

Acum eram la televizor, între ai mei..., acum stau în beznă lângă tine şi aştept
să mă-nfăţişez la judecată! Aaaoooleu, măi omule, du-mă înapoi de unde m-ai
luat. Ce caut io aici? Unde eşti? Aprinde o lumină să te văd, să văd pe unde
calc... Ce e de făcut? Poate mai e ceva care să facă să mă pot întoarce între ai
mei!

– Eu nu sunt frate cu tine, cu atât mai puţin om şi nu cred că ţi-ar pla-
ce ce ai să vezi, dacă aprind lumina... Aaaaar mai fi ceva...Să te ajute, da' io
ştiu...

– Spune, spune-mi repede ce pot să fac! Vreau să scap, să fiu lângă ai
mei! 

– Nu lua banii!
– Cum?
– Opreşte-ţi doar câţi să te ajute să te faci bine şi pe restul nu-i lua...

Dă-i de pomană unui sărac...


Deschise ochii deodată şi trase puternic aer în piept. Nevastă-sa, care
moţăia pe un scaun lângă patul lui, se trezi şi ea. 

– Ce s-a întâmplat? Unde sunt?
– Erai în sufragerie, te uitai la televizor. Aşteptai să înceapă tragerea
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loto. La un moment dat ai început să urli că ai câştigat tot şi ai căzut din pi-
cioare - inconştient. Acum eşti la spital. zise ea 

– Şi ce-a zis doctoru'?
– Păăăi...
– Marico, tu uită-te în ochii mei şi spune drept ce ţi-a spus doctoru'!
În semiîntuneric, Norocel băgă de seamă că Marica îl privea cu milă.
– Nu pot, mă, nu pot, na!
– E de rău, ăn?
– Da.
– Cât de rău?
Marica izbucni deodată într-un plâns cu suspine şi sughiţuri. Se zgu-

duia din tot trupul.
– Aaaaha zihihihis căhăhă nuhuh mahai ahahai muhuhulte zihihile.
– Câte?
– Zehehece zihihihile - ohohoho luhuhună...
– Ce am, cancer?
– Ceheheheva lahaha inimăhăhăhă, n-aaaahahaham înţeeeheheleees!
– Unde-i biletu'?
Femeia se opri din plânsul convulsiv şi spuse repede:
– La mine... şi-l scoase încet din buzunar
– E câştigător, aşa-i?
– Da. Am câştigat potul cel mare. E bine măcar că nu rămânem săraci...
– Făi, femeia lu' Dumnezeu, tu te-ai tâmpit la cap? Tu deja mi-ai făcut

felu' şi te gândeşti la cum să cheltui banii? 
– Gata, gata, nu te mai supăra, că-ţi faci rău la inimă!
– Marico, uite cum stă treaba. Mai ţii minte ce-am vorbit noi azi-di-

mineaţă?
– Ei, na, acuma! De unde să mi-aduc io aminte ce-am vorbit noi azi-

dimineaţă? Am vorbit multe noi şi-azi-dimineaţă şi mai pă dup-amiază...
– Că ce-o să facem noi cu banii, dacă o să câştigăm potu' cel mare...
– Aaa, da, acu' mi-aduc aminte... Aoooleu! Doar nu vrei să faci ce zi-

ceam noi azi-dimineaţă!
– Ba da, Marico, aia o să facem. Şi-ncă mai abitir. Îmi fac operaţie să

mă fac bine şi în rest toţi banii îi dăm de pomană, Marico.
– Da' io mă gândisem puţin altfel...
– Uite, femeie, cât am stat fără suflare am avut un vis. Se făcea că-mi

aşteptam rându' să trec pe lumea 'ailaltă.
– Ptiu... făcu femeia o cruce mare. Mă, Norocele, tu vorbeşti serios?
– Da, fă! Şi-a mai zis că singura scăpare e să dau banii de pomană, să

nu-i iau.

ALMANAH  2018120



– Haaa, mă Norocele...! Vise, mă, vise! Tu stai să crezi tot ce visezi?
Tu nu te gândeşti că banii ăştia o să ne scoată din toate nevoile, mă?

– Auzi, fă...!? Nu voiam să-ţi spun, da' văd că se adevereşte ce-mi
mai spunea glasul ăla dogit.

– Ce-ţi spunea, zi! Că văd că ai început să baţi câmpii.
– Zicea că tu nu eşti prea tristă la gându' că io o să dau colţu', că doar

îţi las cinşpe milioane dă euro. Şi văd că aşa e.
– Măi, omule, ăla era un vis! Da' banii ăştia sunt adevăraţi.
– Tu nu ştii nimic, femeie! Io aşa vis n-am visat niciodată-n viaţa mea.

N-a fost orice vis.
– Da, mă, da' noi rămânem fără nimic? La copii nu te gândeşti? 
– Cum fără nimic, Marico? Da' ce, io-s nimic? Rămâneţi cu mine,

Marico! Ce, nu-i bine? Gata! Uite cum facem: după ce ne spune doctoru' ce
am şi unde şi cam cât costă operaţia, îi sunăm pă toţi ai tăi, pă ai mei şi pă naşi
să se-adune într-o zi, îi ducem la un notar şi le împărţim toţi banii - egal. Egal,
m-ai auzit?

– Notaru' o să ne ia şi pielea dupe noi la asemenea sumă.
Femeia începu din nou să bocească. Cu neputinţă, ciudă şi obidă...
– Măi, femeie, tu nu înţelegi că şi mie îmi vine greu? Că io joc de

când mă ştiu la jocu' ăsta... 


Neam de neamul lor nu călătorise cu avionul. Şi mai ales la clasa în-
tâi. Dincolo de nori, cerul era mult mai albastru decât crezuse Norocel. Copiii
jucau „fazan” foarte gălăgioşi. Toate feţele alea preţioase de la clasa întâi se
uitau la ei cam lung şi o stewardesă frumoasă, blondă şi cu nişte ochi verzi de
te lua ameţeala, gândise Norocel, venise de vreo trei ori pe timpul zborului să
le spună să facă linişte. Copiii - copii...! 

Marica stătea lângă el radioasă, dar gânditoare.
– Ei, cum e? La ce te gândeşti?
– ...Că am scăpat destul de ieftin...
– Da' o mierleam dacă mai stăteam. Bine că n-a fost decât un cheag.  
– ...Că n-o să mai vedem niciodată traiul din zilele astea...
– Rămânem cu amintiri frumoase, Marico.
– ...Că ne-aşteaptă toate neamurile la aeroport...
– Ei, pă naiba! gogonă ochii Norocel
– Mi-a trimis mesaj sor-mea Gica, înainte să ne suim în avion.
– Auzi, da' tu ai făcut o socoteală, aşa, cam câţi ar fi?
– Cu verii primari - patruşase fix.
– Aaaoleo! Ete' că e şi ceva bun în toată treaba asta: o să ne cunoaştem

tot arborele ginecologic.
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– Ei, acuma nu te mai supăra, că iar faci v'un cheag şi tre' să ne în-
toarcem în Austria! Nu că nu mi-ar fi plăcut... Le dăm banii la toţi şi gata, am
scăpat!

– Şi notaru' cât ne ia?
– Am vorbit cu mai mulţi. Toţi cam la fel, da' am găsit unu' care n-o să

ne ia decât cin'zeci de mii de euro, fără chitanţă, dacă declarăm jumătate. 
– Nu, mamă, nuuu! Dăm corect cât cere fiecare: la stat - „teveau'” şi

cu „la suta” lui - acolo, la notar îi dăm cât scrie legea... Să nu uităm să dăm şi
pentru biserică şi pentru casa de copii şi casa de bătrâni...


Norocel privea adunarea şi nu îşi credea ochilor. Sala în care se aflau,

era a unui restaurant din oraş. Se gândise să nu mai facă tam-tam la notariat,
că era în văzul lumii, şi aşa alesese locul ăsta, mai retras, mai liniştit. Deabia
terminase de citit notarul actul de donaţie, că toate neamurile, în afară de pă-
rinţi şi de bunici, erau în picioare şi strigau.

– Io trebuia să primesc mai mult. De ce le-ai dat la fel şi babacilor, că ei
oricum şi-au mâncat leftereaua? zicea frate-su' Gheorghe. 

– Mie nu îmi ajunge să-mi plătesc datoriile! Ce mă fac io numa' cu
un miliard? era Gica - sora nevesti-sii.

– Norocele, te dau în judecată! Noi aveam dreptu' la mai mult, că a-
vem mai mulţi copii neînsuraţi.

– Cum mă, să-i dai lu' sor-ta care te-a crescut numa' un miliard, mă?
– Finule, mă jigneşti, mă duc la biserică şi te scot de la năşie! Păi cu

atâta doar îl cinsteşti pă naş-tu? 
Ăi bătrâni în zadar încercau să îi potolească pe nebuni, că zarva era

din ce în ce mai mare. Fiecare găsea acum căte un cui împotriva celuilalt şi
intriga ameninţa să devină bătaie în toată regula. Notarul era tare speriat şi se
scuză către Norocel că are treabă. Începu să se retragă cu spatele spre uşă, însă
unul dintre agitaţi îl luă de revere şi-l trânti într-un scaun.

– Stai, bă, aici, că n-ai terminat nicio treabă. Cre' c-o luăm de la capăt!
– Domnule, dar nu se mai poate face nimic, nu ştiu dacă înţelegeţi...!
– Bă, io nu-s domnu' tău. Pă mine mă cheamă Gheorghe. Ai auzit?

Gheorghe mă cheamă! Şi înţeleg tot, mă, da' aşa vreau io să mai facem odată
împărţania. Poate-mi pică şi mie mai mult de data asta.

– Domnu' Norocel, zise preotul parohiei lui, noi care suntem mulţu-
miţi, putem să plecăm? 

Lângă el aşteptau cu ochii cât cepele directoarea de la azil şi directo-
rul de la centrul de plasament.

– Nu pleacă nimenea! tună Norocel peste mulţime. Că vă ia mama
lu' proces-verbal pă toţi!
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Puse mâna pe diplomatul în care se găseau banii, îi desfăcu încuieto-
rile şi începu să arunce cu bani în mulţimea de neamuri.

– Na, mă, luaţi! Luaţi de vă săturaţi dă bani! Mâncaţi bani, beţi bani,
trăiţi cu banii-n minte şi în suflet, mă proştilor!

– Ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă! făcu mulţimea înebunită şi se repezi ca la
grămada de rugby în locul unde cădeau banii lui Norocel.

– Norocele, mamă, te-ai ţăcănit la cap? îl întrebă Marica Hai să ple-
căm de-aici, că iese rău! Ia-i pe alde măta şi tactu mare, pă mămăica şi pă tă-
tăicu' şi hai să ieşim. 

– Las-mă, nevastă! Luaţi, mă, bani, de-acia! Luaţi, lua-v-ar să vă ia!
Luaţi-i, că mie nu mi-au adus nicio bucurie. 

– Mă, băiete, mă! Lasă-i, Doamne iartă-mă, şi nu te mai supăra, că
iar îţi vine v-un cheag din ăla şi îmi faci pocinog tocmai acu', când am rămas
fără nicio leţcaie, zise femeia trăgându-l de mână.

Norocel nu se lăsă luat până când nu împrăştie toţi banii în mijlocul
restaurantului. 

– Gata, gata, m-am răcorit! Le-am arătat io bani! N-au vrut să fie împăr-
ţanie dreaptă, uite, na, împărţania lu' ălălaltu'! Să vezi ce-a' să iasă...

Marica îl sili să iasă în stradă şi îl purta de mână ca pe un copil nă-
zuros care nu vrea să se lase dus la frizerie. Se uita mereu în urmă, să vadă da-
că nu cumva neamurile s-au gândit să îi ajungă din urmă şi să îi jupoaie. O
luară pe nişte străzi lăturalnice, să li se piardă urma. O maşină de poliţie trecu
pe lângă ei, cu sirena ţipând şi girofarul învârtind lumini roşii şi albastre.

– Marico, hai să mergem acasă, că ne-am cam îndepărtat de cartier şi
până ajungem la bloc, să înserează.

– Stai aşa, Norocele, că ajungem imediat, zise Marica deschizând de-
odată poarta unei case cu gard verde, pe lângă care treceau.

– Făi, femeie, ce faci? 
– Ce să fac, te-am adus acasă.
– Cum... acasă?
– Acasă. Asta-i casa noastră! Asta-i grădina noastră. Şi asta-i maşina

noastră. Şi ăsta-i atelieru' tău de tâmplărie şi aici sunt copiii noştri...
– Păi... Ce-ai făcut? Ai oprit din bani? Na, că m-a luat naiba! Nevastă,

ce mi-ai făcut? Vine urâtania aia, acum, şi mă ia...
– Stai, mă omule, liniştit! Nu te ia nimeni.

Când am tocmit notaru', l-am întrebat dacă pot să do-
nez nişte bani lu' Marian. Şi mi-a zis că da. Nu-i el bă-
iat sărac? Este, că l-am luat de suflet de la centrul de
plasament!

–  Io-te, muiereaaaa! Tre' să fiu atent la tine...
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Traian
Gh.

Cristea 

Nici un cuvânt...

… nebunia zborului egală cu
superba nebunie a iubirii 
care se tace;  
nici un cuvânt nu poate dezvălui 
harul ei niciunul nu  poate 
grăi misterul sacrei exuberanţe...

Câtă muzică şi câtă iubire în  
această tăcere, domnule Brahms!!!

Ştiam...

...că absolutu-i fără căpătâi
că orice drum cândva are sfârşit 
ştiam-dar clipei nu i-am spus rămâi 
şi-am tot zburat spre-al visului zenit;

...că sclav al răsăritului m-am vrut
că şoaptele-nălţimii m-au sedus
că despărţirea-i otrăvit sărut 
ştiam- dar obstinat ţinteam mai sus;

...că  printre aştri zborul e suspin
că  focul viu destramă uneori 
să-ţi înzecească  ultimul tău chin  

ştiam - dar  Sus nu-i timp 
de întrebări. 

Privesc în genune

... îmi zic ghemuit pe un colţ de gând:
chiar de mi-ai fost vifor, Sahară şi
sete, şi dor, chiar labirint de speranţe,
şi secetă de mi-ai fost la capăt 

de drum,
Sfântă Rostire, ia aminte! n-am făcut
tumbe prin clemenţa ta, nici prin
obstinaţia zilelor de catran,
blestememându-te;
privesc în genunea-ţi şi aştept

sentinţa...
Voi bea pân’la fund şi 

ultima-ţi flacără!

Jurând că...

...înaintez către nu ştiu unde, 
precum luntrea cu luntraşul agonic,
jurându-mi că înainte 

să-mi pice toţi sorii, 
voi umple peştera, visul, aşteptarea

dintre pleoape şi
zbor; licuricii evadaţi din sângele
insomniilor îmi scriu jurnalul; 

dreptate ai
nemuritorule Shakespeare:
Atât timp cât mai putem iubi, 
cauza încă nu-i pierdută.

Nu disper

...micul dejun: ceaiul de fructe,
caş steril, pumnul de pastile lacome
în aşteptarea tăcerii; anumiţi neuroni
au încetat să moară, totuşi...
Să fim mai smeriţi cu inima!- 
aud glas de puls trândav, 
nu disper, totuşi iubesc.
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Mărite Doamne, ce anotimp să fie
astăzi în Cer?

Fericirea din mine

... cum să ne fericim, 
înţeleptule Socrate,

când noi am inventat alte fericiri
spre bucuria şarpelui ?
Fericirea-i demult plecată din mine
spre casa părintească.

Manuela
Camelia

Sava

Peisagistică

între case domnea tăcerea
pe acoperișurile fumurii 
ne țineau de cald pisicile tărcate
pașii mei se îndreptau înspre
meduzele brațelor tale  
mereu străzile orașului  te desenau
cum ești înalt și subțiratic
având rădăcinile copacilor înfipte
adânc în genele desenate alb negru
fluturând conturul cocorilor
ochii mei te regăseau  
în țara aflată spre nord
număram fericită minutele ce
aduceau dezlipirea timpului 
de pe retina îngerilor
virai în intersecție cu privirea 
întoarsă spre mine
parcul îți zâmbea știrb 
el era doar un personaj complice 
la această poveste de iubire 
te priveam în oglinda retrovizorie 
îți sorbeam silabele înconvoiate

sărut mâna suna dulce
înfierbântând neuronii mei îmbibați 

de cafea
strada ne cuprindea adormită eu tu
sau lumea întreagă

știu că numai tu poți să-mi spui 
atât de apăsat bună dimineața
păream femeia aceea care a păcătuit
de la începutul lumii
(oare cum se numea?)
numele meu se pierdea 
în ecoul de vată al silabelor 

te aud cum șoptești
comentând cât de frumoasă e ziua 
pe care ți-o petreci cu mine 
din când în când
hoinărim împreună în visul 
acela verde de la marginea orașului
rise and shine

Iubire neidentificată

iubirea  îți coagulase sângele   
visul a început să lunece nestingherit  
îți ieșeam în cale cu mărgele de rouă
mă așteptai  înfrigurat
ploua cu melci
alergam ținându-ne strâns de mână
începeam să citesc o poveste 
cu doi bătrâni înțelepți 
ce credeau că o să adoarmă unul 
în brațele celuilalt

îmi dădeai de înțeles că ai mai iubit
până să ajung eu la tine
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Laurenţiu Belizan
legenda omului-sandvici

cu privirea spre norul
cel mai îndepărtat

mergea pe strada principală
purtând panourile
desenate cu îngheţată
pantofi de crocodil sintetic
sau ultima soluţie de şters geamurile
până într-o zi
când poemele le-au luat locul
copiii se amuzau teribil
ştergând cuvinte la întâmplare
din golul rămas se iveau însă altele
un fel de furnici vindecând o rană

sârmele din jurul frunţii lui
plecau spre uriaşele touchscreenuri
oamenii se înfiorau
la atingerea lor caldă
pielea se albăstrea deodată
versurile devenind o prelungire

a venelor

în noaptea aceea toată lumea
a vrut să compună

dimineaţa un praf alb ca un fard

s-a aşternut peste faţa oraşului
oamenii străzii au pus literele

în tomberoane
le-au dat foc
se mai încălzesc şi acum la ele

sub poduri

bindi

te visez aşa cum un soldat adormit
în tranşee

sub ploaia de gloanţe
vede cerul deasupra casei lui

aici ţărâna ţine de cald
ghirlandele sunt de sârmă ghimpată
oamenii înjunghie orele în jurul meu
soarele - o gură de tun
în apă cenuşa devine coral
mă apropii

mă micşorez până devin
o pată roşie pe fruntea ta
pe marginea ei o mulţime de curioşi
se uită în jos ca într-o fântână
un copil aruncă o piatră
o prind adânc în tine
afară s-a făcut linişte
din circul de la marginea oraşului
a rămas doar cupola
suspendată pe coloane de fum

underground

undeva sus pe metereze
un călugăr ţine soarele între degete
modelând din argilă un tigru

sub pământ soldaţii necunoscuţi
încep să se mişte
le e frig
au mai îmbătrânit cu o iarnă
le bat inimile ca nişte
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clopote îngheţate
trupurile încolţindu-le-n armuri

de unde atâta bogăţie
în arborele paranoia?
toţi tiranii lumii şi-au luat supuşii

în mormânt
soţii şi ibovnice cu faţa cernită
corăbii întregi prinse de o banchiză

a nopţii
oraşe scufundate într-un potop laic

cel mai mare tiran e timpul
simţi?
ne trage pe toţi de păr
ne frânge oasele
ambalându-le în cutii
ne împătureşte precum cămăşile
doar coiful tău de oblio se
încăpăţânează
să înmugurească într-un zigurat
ca o coroană de rege

enkidu

pământul nu este rotund –
este plat ca o foaie de hârtie
oricât ai scrie nu poţi ajunge

la margine
oricât ai trăi sunt prea puţine litere

pe care să păşeşti

ba este rotund –
o minge acoperită cu bucăţide

oglindă din era disco
în locul lor plăcuţe de lut

viermuind de cuneiforme

în uruk visele foşnesc
cocoşii fac repetiţii cu aproape

trei mii de ani înainte
ishtar mi-a umplut mesageria

cu lamentaţii şi blesteme

enkidu urneşte soarele din nisip
aproape că m-am obişnuit cu

mirosul lui tare
de ţap bătrân tăvălit în purpură
ultima trepanaţie a eşuat
sufletul lui a devenit inoperabil
a rămas zâmbetul ca o crăpătură

în scoarţa unui cedru

la noapte va trebui să-i explic iar
culoarea albastră

ziua nu înţelege nimic pentru că
în oraşul ăsta sofisticat
oamenii şi-au pus măşti
ca să semene cu noi

zilele-cuie şi fachirul din noi

pe alee o domniţă cu suita
ce poartă umbrele albastre

urmează un convoi funerar
pastorul citeşte o ultimă evanghelie

din batistă
în spate se aude glasul unui cerşetor
– nu reuşesc să găsesc soarele şi

nimic nu arată aşa cum ar trebui

steaua nordului îşi schimba subit
poziţia

un picard aprindea felinarele
scuturând din falangă

lumina părea ireală o aură ce ticăie
mă gândeam la tine
o parte din mine intra în levitaţie
iar o alta în cutia străpunsă de săbii
acum iluziile mele iau forma

jobenului
a mănuşii aruncate de la balcon
ori a păsărilor albe
nu ştiu de ce îmi ieşi înainte

înghiţind flăcări
păşim unul spre altul pe cărbuni
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ce sfârâie
lucind aidoma unui oraş prins

între două oglinzi

în noaptea asta stelele au ţurţuri
prin bretonul tuns a la mireille

mathieu
copacii se uită la noi
presimt că o să vărs
cartea peste cana de ceai

orice pasiune se prescrie
după o treime de veac

era cea mai frumoasă fată din oraş

sunt curios ce s-a întâmplat
cu scrisoarea mea

dacă o mai păstrează în sertarul
cu lenjerie intimă

sau a citit-o vreodată colegelor
la o petrecere în pijama

trupul ei s-a destrămat ca o păpădie
timpul a fost o lentilă
prin care soarele i-a pârjolit faţa

lentila cu care naufragiaţii
aprind focul pe ţărm

era studentă la medicină şi
îmi închipuiam

cum cadavrele tresar lângă ea
aş fi dorit să o simt măcar
mutilându-mi inima într-un amfiteatru
scrijelind numele altuia
cu scalpelul ca pe o coajă de copac

dar cea mai mare ciudăţenie este
această micoză

care îi desprinde pe zi ce trece
unghiile

de parcă ar fi aripile unui liliac

ce vor să se elibereze
repudiindu-şi amintirile de carne

sfâşiată de stele

îmi spânzur carnea de stele
culoarea lor verzuie îmi aminteşte
de apa în care îmi spălai cămăşile
este hămesit întunericul şi ar vrea
să îţi simtă între degete firul de iarbă
să se pogoare asupra pupilelor tale
întoarse către hieroglifa ce arde

în mine

carnea mea sfâşiată de stele
tânjeşte acum la o peşteră în care
să intri maiestos şi să mă venerezi
ca o vestală care vede totul dar nu ştie
că pe umărul stâng îmi poartă

stigmatul

plămânii sunt lilieci albaştri
traheea un graal de cristal
în care vei găsi un inel în formă

de pară
ca un măr siluit
intră în labirint îmbrăţişează-mi pleura
şi apără-mi coastele de fildeşul

elefanţilor
ce trec prin mine
în drumul lor spre cimitir!
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125 DE ANI DE BIBLIOTECĂ
PUBLICĂ LA BUZĂU
(Repere cronologice)

Documentar realizat de
Viorel Frîncu

La 9 noiembrie 1893, eminentul cărturar Basil
Iorgulescu (1848-1904), reprezentant de seamă al învă-
ţământului buzoian, în prezenţa ministrului Cultelor şi
Instrucţiunii, inaugurează Biblioteca Publică a Buzău-
lui „Carol I”, cu sediul în noul local al gimnaziului, situat
pe strada Gării. Evenimentul a fost reflectat astfel în pre-
sa vremii: „D. Take Ionescu a presidat... inaugurarea, la
Buzeu, a bibliotecii acum înfiinţată a gimnaziului şi ora-

şului. D-sa, cu această ocasie, a primit viile mulţumiri ale cetăţenilor buzo-
ieni...”.

De atunci, au trecut 125 de ani, timp în care Biblioteca publică a Bu-
zăului a cunoscut o evoluţie permanentă, devenind cea mai reprezentativă in-
stituţie de cultură a judeţului, ce se pune, prin mijloacele specifice, întrutotul,
în slujba comunităţii. 

 1592, iunie - Primul text buzoian în limba română este un zapis
scris de Grindină, un preot de țară.

 1691 - Constantin Brâncoveanu înființează pe lângă Episcopie
prima tipografia domnească. Într-un singur an se tipăresc 12 titluri in-folio.
Cea dintâi lucrare tipărită la Buzău a fost Pravoslavnica mărturisire (cate-
hismul credinței ortodoxe), scrisă de Petru Movilă, mitropolitul Kievului, în
versiunea românească a lui Radu Greceanu, la 3 decembrie 1691. 

 1832 - La Buzău se deschid cursurile primei Şcoli Naţionale.
 1834 - Dionisie Romano, viitorul episcop (29 iulie 1806 - 18 ia-

nuarie 1873), ca „învățător  naţional” (1832 - 1843) la prima școală buzoiană și
conducător al tipografiei episcopale (1839 - 1842) începe să traducă și să ti-
părească pe cheltuiala sa manuale didactice pentru ciclul primar și învățămân-
tul teologic: Abecedar românesc; Abecedar religios; Catehism, culegere de
întâile cunoștințe trebuincioase pentru învățătura copiilor, Scurtare de arit-
metică; Geografia sfântă; Imnuri în proză; Ermineutica; Principii de retorică
cât și Biblioteca tinerilor începători și Cuvânt pentru conștiința greșită.

RENAŞTEREA BUZOIANĂ 129



 1839, ianuarie 7 - Dionisie Romano îm-
preună cu Gavril Munteanu, directorul Seminarului
Teologic din Buzău, editează prima revistă bisericeas-
că din țară – Vestitorul bisericesc (1839 - 1840).

 1840 - Dionisie Romano, profesor al Șco-
lii Naționale din Buzău, înființează prima bibliotecă
şcolară românească pentru învățători, cu funcția și de
bibliotecă publică. 

 1843 - Biblioteca avea 85 de volume.
 1871 - Basil Iorgulescu face demersuri

pentru deschiderea bibliotecii gimnaziului, solicitând
autorităților locale să facă posibilă transferarea fondu-
lui de carte de la Școala nr. 1.

 1873 - Filantropul Costache Ciochinescu dăruiește, viitoarei bi-
blioteci, 557 de volume, 4 tablouri și o hartă, după Bieltz, a României.

 1874, mai - Basil Iorgulescu cere, din nou, Primăriei să intervină
pe lângă conducerea Școlii nr. 1, ca fondul de carte, rămas în custodie, să-i fie
transferat.

 1880 - Din acest an, patrimoniul bibliotecii se îmbogățește și cu
alte obiecte de valoare, donate de Costache Ciochinescu.

 1882, septembrie 1 - Basil Iorgulescu fondează Biblioteca Comu-
nală, în baza „Regulamentului pentru biblioteci publice”, din 1864.

 1886, septembrie - Carol I donează bibliotecii o enciclopedie.
 1887 ianuarie - Casa Regală dăruiește un „Dictionnaire de la con-

versation  et la lecture” (16 volume). Până în acest an, s-a constituit un fond
de carte de circa 800 de volume și s-a colectat suma de 3.500 lei, destinată
unor noi achiziții.

 1887, noiembrie 4 - Consiliul Local votează Regulamentul de
funcționare și Statutul bibliotecii, acte oficiale constitutive vizate favorabil de
Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, prin Decretul 301 din 18 februarie
1888, bibliotecii alocându-i-se primul buget.

 1888 - Carol I vizitează Buzăul, donează cărți Bibliotecii gimna-
ziului condus de Basil Iorgulescu şi aprobă Statutul viitoarei Biblioteci Publice
a Buzăului (devenită Biblioteca „Carol I”).

 1890, decembrie 4 - La moartea lui Costache Ciochinescu, sunt
lăsate, prin testament, bibliotecii, 159 de volume, cât și alte bunuri și 4 tablouri.

 1893, noiembrie 9 - Basil Iorgulescu inaugurează, în prezența
ministrului Cultelor și Instrucțiunii, Biblioteca Publică a Buzăului „Carol
I”, cu sediul în noul local al gimnaziului situat pe bulevardul Gării. Statutul bi-
bliotecii buzoiene conformându-se principiilor prevăzute în „Regulamentul
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pentru bibliotecile publice” din 23 octombrie 1864. 
 1898, aprilie 15 - Biblioteca dispunea de un fond de 4.338 volume,

pe lângă donaţiile existente.
 1904 - Basil Iorgulescu moare la București. Instituția culturală va

mai funcționa, cu intermitențe, ca, în perioada Primului Război Mondial, să
fie închisă.

 1918, decembrie 25 - Conform unui proces verbal, de la această da-
tă, se menţiona că pagubele cauzate de trupele germane constau în dispariția a
„circa 25 000 de volume, cărți legate în piele și pânză, cele rămase fiind rupte,
descompletate, etc.

 1919 - Se începe reorganizarea bibliotecii și restaurarea cărților.
 1925 - În urma morții lui Al.

Marghiloman, Bibliotecii Publice din Buzău
îi revine, prin testament, un număr de 14.000
- 15.000 de volume legate în piele.

 1930 - Învăţătorul Nicolae Ma-
rinescu-Ţâţârligu organizează, în oraşul Bu-
zău, prima Bibliotecă publică pentru copii. 

 1931, noiembrie - Profesorul Ilie Grancea de la liceul „B.P. Has-
deu” primește sarcina de a organiza Biblioteca Comunală. 

 1932, aprilie 14 - Se înființează biblioteca orașului, denumită „Ni-
colae Iorga”, aceasta fiind inaugurată la 4 mai.

 1932, noiembrie 21 - Se inaugurează Biblioteca publică pentru
copii „Micii donatori”, care funcţiona pe lângă Şcoala primară nr. 1 (actuala
Şcoală „Episcop Dionisie Romano”).

 1933 - Biblioteca orașului va purta numele „Alexandru Marghilo-
man”.

 1935 aprilie 1 - La conducerea bibliotecii vine reputatul profesor
şi publicist Mateiu I. Dimitriu, cel care a încercat să o organizeze pe baze şti-
inţifice.

 1939, februarie 15 -  Biblioteca „Alexandru Marghiloman” va fi
închisă din cauza condițiilor precare și a bugetului auster. Din cele aproximativ
4.000 de volume, 1.489 vor fi transferate bibliotecii din comuna Simileasca.

 1944, august - Palatul Comunal a fost bombardat de sovietici, astfel
că o mare parte din colecția Bibliotectii Publice, care a fost mutată în Palatul
Comunal, după 1925, a fost distrusă. Cele 800 de volume recuperate au fost
mutate în noul sediu al bibliotecii din strada Victoriei nr. 37.

 1947 - După epurarea tuturor cărților „burgheze” și dispariția defi-
nitivă a cărților donate de Alexandru Marghiloman, instituția a fost dotată cu
un nou fond de carte și periodice, cât şi cu oameni noi.
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 1948 - Biblioteca se mută pe strada Nae Stănescu nr. 48.
 1949, martie - S-a înfiinţat Cenaclul literar „Al. Sahia” - condus

de ing. Gheorghe Ceauşu.
 1949 - Biblioteca își mută sediul pe bulevardul Nicolae Bălcescu

nr. 14. Noua denumire a Bibliotecii Publice este „Alexandru Sahia”.
 1951, decembrie 28 - Prin Hotărârea nr. 1542 a Consiliului de Mi-

niştri privind măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătăţirea activităţii bibliote-
cilor din Republica Populară Română, publicată în Monitorul Oficial nr. 120
din 29 decembrie 1951, se înfiinţează Biblioteca Orăşenească Buzău, cu sediul
în str. Unirii nr. 170, într-o casă naţionalizată (astăzi demolată). Aceasta va de-
veni, pentru o scurtă periodă de timp, Biblioteca Regională Buzău.

 1952 - Biblioteca își are sediul în imobilul din strada Unirii nr. 170,
până la demolarea acesteia, în 1983.

 1952-1968 - Biblioteca Regională a devenit Biblioteca Raională.
 1968 - Din acest an, Biblioteca Raională a luat titulatura de Mu-

nicipală și apoi de  Județeană,  fiind împărțită pe servicii și secții specializate.
Prin reorganizarea administrativ - teritorială din 1968, localitatea Simileasca
a devenit cartier al municipiului Buzău, iar Biblioteca Comunală, situată pe
strada Lăstunului nr. 1, filială a Bibliotecii Municipale. 

 1970, septembrie - Alexandru Oproescu este numit director al Bi-
bliotecii Municipale Buzău. Acesta reorganizează biblioteca după criterii bi-
blioteconomice.

 1970, noiembrie 27 - Alex. Oproescu, împreună cu Nicolae Ha-
vriliuc, fondează Salonului Literar - la care participă toate „vârfurile” lite-
raturii române -, găzduind 500 de ediţii - cu peste 1.000 de personalităţi -
scriitori, editori, publicişti -, în acţiuni de amploare care s-au desfăşurat atât
la bibliotecă, cât şi în judeţ.

 1971, decembrie 17  - Se constituie Cenaclul „Albatros” al Secţiei
de copii de la Biblioteca judeţeană avându-l ca preşedinte de onoare pe scri-
itorul Alexandru Mitru, iar ca membri fondatori pe Magdalena Manea Tudor,
Alex. Oproescu şi Gheorghe Vasile. Din octombrie 1991, cenaclul este condus
de Passionaria Stoicescu şi se editează publicaţia copiilor buzoieni - „ALBA-
TROS” (redactor-responsabil Magdalena Tudor).

 1973 - Prin Decretul 703 a devenit bibliotecă judeţeană, for meto-
dologic pentru toate bibliotecile din judeţ.

 1975 - În cadrul bibliotecii este constituit „Cenaclul Tineretului”
(1975-’83), condus de scriitorul Dumitru Ion Dincă.

 1984, mai - În urma demolării clădirii din str. Unirii nr. 170, bibli-
oteca îşi stabileşte sediul, pentru scurt timp, în bd. N. Bălcescu nr. 20, în clădi-
rea cunoscută sub numele de Constanţa Marino-Moscu (în prezent Palatul
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Copiilor).
 1984, septembrie - Sediul Bibli-

otecii Județene este stabilit pe bd. Unirii nr. 140
A, într-un imobil de patrimoniu (iniţial Admi-
nistraţia Financiară, apoi Direcţie Agricolă, Con-
siliul Popular Orăşenesc, Miliţie etc.), cu 47 de
încăperi, construit, în anul 1914, după planurile
arhitectului Grigore Cerchez. În acelaşi an, sunt
înființate secțiile de achiziții, evidenţă, prelucrare
- catalogare. 

 1987, noiembrie 25 - Se constituie
Cenaclul literar „V. Voiculescu” ce a funcţionat în trei serii: nov. 1987 - nov.
1989; ian. 1992 - sept. 1994; ian. 2016 (în continuare).

 1991, septembrie 27 - Bibliotecii Judeţene i se atribuie numele renu-
mitului poet, prozator, dramaturg şi publicist Vasile Voiculescu, care devine
patronul spiritual al instituţiei.

 1991, noiembrie - Biblioteca judeţeană Buzău a iniţiat, cu un grup
de 40 de bibliotecari, la doar două luni de la crearea Republicii Moldova - inde-
pendentă şi suverană -, prima vizită de sprijin pentru românii de acolo, donând
cărţi în Chişinău şi sate basarabene.

 1992, decembrie - Apare Buzăul literar, „publicaţie a Cenaclului
V. Voiculescu” ce funcţionează pe lângă Biblioteca judeţeană. Îşi încetează
apariţiile (4 numere) în septembrie 1994. Va reapărea, serie nouă, în octombrie
2016.

 1993, iulie 1 - În baza protocolului încheiat între Biblioteca ju-
deţeană „V. Voiculescu” şi Biblioteca Raională Soroca (R. Moldova), cu spri-
jinul Administraţiei judeţului Buzău, s-a constituit Filială de carte românească
„Basarabia”, prima de după 1918, şi care dispune de un fond de peste 30.000
volume, cărţi donate de buzoieni..

 1998 - Începe să se creeze baza de date a agenţilor economici (care
fac obiectul Legii nr. 111/1995, privind Depozitului Legal); S-a înfiinţat Secţia
Patrimoniu - Colecţii Speciale, cu un fond de 8000 u.b. 

 2000, iulie 12 - Ia fiinţă compartimentul Depozit Legal, în cadrul
Serviciului Relaţii cu Publicul, din cadrul Bibliotecii Judeţene.

 2000 - În localul dezafectat al Școlii numărul 9 din Cartierul Poștă
a luat fiinţă Corpul B al Bibliotecii judeţene și Filiala „Panait Nicolae”.

 2001 - Din cauza spaţiului deficitar, o parte din publicaţiile fon-
dului sălii de lectură, precum şi publicaţiile periodice, până în anul 2001 in-
clusiv, au fost mutate într-un depozit specializat, în clădirea fostei Şcoli nr. 9. 

 2003, aprilie - Are loc „Salonul literar 500”, ultima manifestare de
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amploare organizată de Alex. Oproescu, directorul Bibliotecii judeţene.
 2003, mai 1 - Al. Oproescu, bibliotecar şef şi director al Bibliotecii

raionale Râmnicu Sărat (1960-1968), inspector de specialitate în cadrul Comi-
tetului judeţean Buzău de Cultură şi Artă (1968-1970), director al Bibliotecii
Judeţene  „V. Voiculescu”  Buzău (1970-mai 2003), iese la pensie.

 2003, iulie 1 - Noul director al Bibliotecii Județene este desemnat
Sorin Burlacu, care are ca obiective principale conversia cataloagelor și a
spațiilor, organizarea colecțiilor și accesul la acestea, îmbunătățirea utilizării
documentelor și a serviciilor oferite publicului, valorificarea resurselor umane
și implementarea noilor tehnologii în organizarea şi funcţionarea bibliotecii.

 2004, ianuarie 5 - Biblioteca începe să funcţioneze în sistem infor-
matizat.

 2004, septembrie 23-24. În aula „Basil Iorgulescu”, la iniţiativa
Bibliotecii Județene „V. Voiculescu”, a avut loc Simpozionul „110 ani de la
nașterea ziaristului buzoian Pamfil Șeicaru”. Cu acest prilej, s-a desfășurat
prima ediție a Concursului Național de Creație Jurnalistică „Pamfil Șeicaru”,
cu participarea scriitorului şi ziaristului Victor Frunză. În fapt, acest eveniment
precede cele 14 ediţii - până în prezent - ale manifestării ştiinţifice anuale
Zilele Pamfil Şeicaru.

 2005, aprilie [23] - Apare Bibliopolis, „Revista Filialei Buzău a
Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România”.
Editor: Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu”.

 2005, aprilie - Primăria Municipiului Buzău şi Consiliul Local îi
decernează fostului director al Bibliotecii judeţene, Alexandru Oproescu, titlul
de Cetăţean de Onoare al Municipiului Buzău.

 2006, mai 5  - Se inaugurează Biblioteca Franceză, ca urmare a
iniţiativei Uniunii Mondiale a Românilor Liberi, în colaborare cu LIONS
CLUB Saint-Maur Bord de Marne, LIONS CLUB Buzău, Agenţia Intergu-
vernamentală pentru Francofonie, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul
Cultural Naţional Buzău şi Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” Buzău.
Aceasta a funcţionat, până în anul 2009, în clădirea cunoscută sub numele de
„Casa Hortensia Papadat-Bengescu”, la intersecţia străzilor Independenţei cu
Col. Ion C. Buzoianu.

 2008, aprilie - Biblioteca judeţeană organizează prima ediţie a Fes-
tivalului „Primăvara Poeţilor”.

 2009 - Datorită retrocedării clădirii în care funcţiona Filiala de
carte franceză, aceasta a fost mutată în sediul central, într-o sală ce adăposteşte
peste  8.000 u.b.

 2011, iulie - Se deschide, în premieră, la Biblioteca judeţeană, Lu-
doteca sau „Biblioteca din grădină”, aceasta fiind o extindere a Secţiei pentru
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Copii. Pe parcursul funcţionării ludotecii, până în prezent, aceasta a fost
frecventată anual, în medie, de peste 3.000 de copii.

 2011, decembrie 31 - În cursul anului 2011, Biblioteca judeţeană
a înregistrat un număr de 7.272 de utilizatori, din care 3.403 au fost nou în-
scrişi, iar reînscrişi 3.869, la expirarea vizei de 5 ani. De asemenea, numărul
de vizite efectuate în Biblioteca judeţeană a fost de 54.894 persoane, care au
beneficiat, sub o formă sau alta, de serviciile sale.

 2011, decembrie - La sfârşitul acestui an, în judeţul Buzău existau
centre Biblionet în localităţile Pogoanele, Pătârlagele, Măgura, Gherăseni, Cis-
lău, Ruşeţu, Pârscov, Năeni, Ţinteşti, Tisău, Săgeata, Vadu Paşii, Verneşti,
Mânzăleşti, Gura Teghii şi Luciu.

 2012, noiembrie 27 - Se lansează Proiectul Infocomunitate, fi-
nanţat de IREX România, ce se constituie ca un serviciu nou de bibliotecă, şi
care se adresează populaţiei judeţului Buzău. 

 2013, aprilie - Primăria Municipiului Buzău şi Consiliul Local îi de-
cernează publicistului Viorel Frîncu, salariat al Bibliotecii judeţene, titlul de
Cetăţean de Onoare al Municipiului Buzău.

 2014, ianuarie - Sorin Burlacu, directorul Bibliotecii judeţene, îşi
dă demisia din funcţie, în locul acestuia fiind numit interimar Marius-Mihail
Bâsceanu.

 2014 - Încep lucrările de reabilitare ale clădirii Bibliotecii judeţene
prin înlocuirea acoperişului şi mansardarea podului, creîndu-se astfel noi săli
de conferinţe şi studiu gestionate de Consiliul Judeţean Buzău.

 2015, iulie - La Corpul B al Bibliotecii judeţene are loc prima e-
diţie a proiectului Tabăra de cartier destinat copiilor din cartierul buzoian
Poşta.

 2017, mai 26 - fostul director al Bibliotecii judeţene, Alex. Opro-
escu, încetează din viaţă într-un spital din municipiul Buzău şi este înhumat
în Cimitirul „Dumbrava”.

 2017, noiembrie 14 - Aula „Basil Iorgulescu” a Bibliotecii judeţene
găzduieşte o dublă lansare de carte: Alexandru Oproescu - In memoriam
(autori Marcela Chiriţă şi Viorel Frîncu) şi Antologia - Scriitori nehoieni,
ultima carte coordonată de Alex. Oproescu (în colaborare cu Lucian Mănăi-
lescu), ca un pios omagiu adus marelui cărturar, fost director al acestei instituţii
de cultură.

2017 - Consiliul Judeţean Buzău a accesat un proiect în valoare de 4
milioane de euro din fonduri europene pentru reabilitarea clădirii Bibliotecii
Judeţene „Vasile Voiculescu”, aceasta urmând să fie consolidată, restaurată şi
apoi dotată.
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Marcela Chiriţă

Ultima carte a lui Alexandru Oproescu

„Nimeni nu-i profet în țara lui” ne spune „Bi-
blia”, cu mai multe cuvinte, ce-i drept. Plecând de la
acest citat devenit proverb, nici Alex. Oproescu n-a
fost, dar asta nu l-a împiedicat să-și iubească locurile
natale și pe cei care trăiau acolo, încercând să-i scoată
în lume cum a putut și s-a priceput mai bine. A încurajat tinere talente nehoiene
precum Carmen Tania Grigore, ori Viorel Boscornea, a tipărit suplimentul
„Penteleu” al Cenaclului „Al. Odobescu”, împreună cu „Buzăul literar”, publi-
cația Cenaclului „V.Voiculescu”, al scriitorilor buzoieni și multe altele. În anul
2015, pensionar fiind, a inițiat colecția „Contribuții la bibliografia Nehoiului”
în cadrul căreia a publicat, în regie proprie, volumul „Preot D. Nicolaescu:
publicist”.

În aceeași colecție intenționa să publice și o antologie a scriitorilor
nehoieni, un prim volum dintr-un mai vast proiect ce ar fi trebuit să prezinte
personalitățile Nehoiului din toate domeniile. Dar timpul n-a mai avut răbdare...

Prevăzător sau poate având unele presimțiri, i-a încredințat manus-
crisele și misiunea lui Lucian Mănăilescu, și el copil al acelorași plaiuri, con-
vins fiind că orice se va întâmpla, cartea va apărea. Și nu s-a înșelat. Pe lângă
culegerea computerizată, L. Mănăilescu a adăugat contribuția sa în organizarea
materialului și prezentarea autorilor antologați. Nu alfabetic, cum ne-am fi aș-
teptat, ci în ordine invers cronologică a anului nașterii, începând cu învățătoa-
rea Virginia Rădulescu, născută în anul 1885, continuând cu preotul D. Nico-
laescu și încheind cu Dan Puric, actor și scriitor, și Carmen Tania Grigore, în
prezent stabilită în Brașov după ce aproape un deceniu a locuit în Marea Bri-
tanie. În total sunt 16 autori care au abordat genuri și teme diferite: de la scrie-
rile cu caracter didactic ale învățătoarei Virginia Rădulescu, la cele istorice ale
preotului Nicolaescu, ori cele de critică și istorie literară semnate de Eugenia
Gavriliu, Alex. Oproescu și Alexandru Duțu. Proza este reprezentată de George
Băiculescu, Ștefan Iovan și Petre Bucinschi, dar poezia și poeții ocupă un spa-
țiu generos, începând cu Nicolae Pascu, Lucian Mănăilescu, Gheorghe Onea
și încheind cu sensibila Carmen Tania Grigore. Dan Puric este prezent cu o
frumoasă evocare Nehoiului copilăriei sale, dar și cu pagini apărute în revista
„Fereastra”. „Gafferul” Constantin Deneș este prezent cu ceea ce dă măsura ta-
lentului său, epigrama, dar și cu schițe umoristice și versuri sensibile.
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O notă aparte pentru titlul stabilit de Lucian Mănăilescu Cineva tre-
buia să rămână în munți inspirat de un vers al poeziei „Cineva trebuia să ră-
mână” de Nicolae Pascu, cel care a animat viața culturală a frumoasei așezări
montane câteva decenii. 

Nu în ultimul rând trebuie menționată declarația de dragoste a lui
Alex. Oproescu pentru locurile natale cu oamenii pe care i-a cunoscut și unii
i-au influențat viața și devenirea, în paginile cu caracter memorialistic, Nehoiu,
prima mea iubire. Căci din iubire și cu iubire a pornit această operă de resti-
tuire despre care Lucian Mănăilescu l-a anunțat că este gata pentru tipar chiar
în ziua când aștepta ambulanța să-l transporte la spital. A amânat pentru atunci
când se va externa. Nu bănuia, sau poate da, că va fi sfârșitul.
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Nehoiu acelei perioade avea drept
emblemă culturală activitatea clubului
fabricii al cărui instructor era Nicolae
Pascu. Venise după război de peste munţi,
pentru a bate ţăruşul aici şi a face lângă
Penteleu unul dintre cele mai renumite
centre artistice muncitoreşti din ţară, a-
vând ca suport ansamblul Ţapina, corul
şi fanfara, ce se deplasau până în explo-
atările forestiere, dar mai ales formaţia
de teatru, care timp de două decenii a ţi-
nut afişul sălii de spectacole cu Mielul
turbat de Aurel Baranga, Momentele lui
Caragiale, cu mulţi actori, şi eu debutant
la 17 ani. Îl secondau: Nicolae Bârsan,
Gheorghe Budan, George Nartea, apoi
Victor Ionescu, Puiu Schäfer, George
Băiculescu, Isar Neagu, Genuţa Dia-

conescu şi câţi alţii.
O stradă aminteşte de luminosul

personaj al localităţii, regizorul Nicolae
Pascu. El nu numai că a produs înaltă cul-
tură „de masă”, dar a întreţinut un climat
de bune relaţii cu oamenii simpli, cărora
le descoperea câte un har, o aplecare lite-
rară sau artistică şi, astfel, stimulându-i,
destinul li se împlinea într-o societate în
care valorile reale erau marginalizate. 

I-am stat prin preajmă şi pot spu-
ne că şi de aici viaţa mea şi-a avut o tra-
iectorie pozitivă. L-au urmat, în acţiunea
literar-publicistică, George Băiculescu
şi Constantin Deneş, doi apropiaţi scri-
itori nehoieni. „Înfloriseră” şi bibliote-
cile (una publică şi una sindicală), apoi
librăria din vila Enache. De acolo, unde
se găseau de toate (un fel de a spune),
cumpăram săptămânal câte un mic vo-
lum din banii strecuraţi în buzunar de ma-
ma, literatură „obligatorie”, istorie şi cri-
tică literară, vieţi celebre, fiind la zi şi cu
„realismul socialist”, o nenorocire pro-
movată de Congresul scriitorilor din ‘56,
sau cu apariţiile unor clasici „recalci-
tranţi”, precum Arghezi.

Fiecare carte o datam, o semnam
şi, înainte de a o citi, o „îmbrăcam”, un
ritual ce putea să dureze până-n noapte...

(Al. Oproescu - 
din Nehoiu, prima mea iubire)



POEME

Passionaria Stoicescu
Despre caii verzi

Computerul s-a blocat,
hârtia s-a scumpit,
de aceea scriu acest poem
pe spatele unor poezii
tălmăcite din Mesut Şenol, 

un confrate…
El nici nu ştie asta,
dar între poeţi se poate…

Cai verzi pe pereţi –
rup sigilii, peceţi,
dau gândul înapoi
spre o mansardă de pe Arbat,
unde îndrăgostitul bărbat
al Bellei Ahmadulina, din care 
iarăşi am tălmăcit într-o suflare,
adică m-am tradus,
decorase tavanul cu poemele ei
ţintuite-n piroane, sus, sus…
Ea n-a fost de găsit,
n-avea chef să fie tradusă,
doar ea pe cei pe care i-ar fi iubit…
Dar era de citit neapărat,

cu văzul spânzurat,
cu sufletul spânzurat
într-un tavan pe Arbat…

La Lisabona n-am ajuns,
m-a purtat virtual computerul
tot pentru că s-a scumpit hârtia,
dar ecranul mi-a îndatorat sufletul
adulmecând poezia,
cu pensiunea ieftină 
unde a zăbovit Pessoa,
cel cu mai multe identităţi,
ca să nu ştie nimeni unde-a trăit,
pe cine-a iubit,
unde şi-a scuturat roua…
Dar în „Aqui viven o poeta F.P.”
o cameră are în chip de tapet 
poemele lui cu absconse francheţi…
Cai verzi pe pereţi!

Chiar într-o redacţie de lângă
Primărie,
în Bucureştiul murdar,
era iscălit pe albul din var,
poezie de poezie, un 

talentat contemporan  -
Liviu Vişan…

Eu, 
ca să nu-mi simt versul plebeu,
l-am înnobilat în caligramă,
o găselniţă care nu se mai poartă,
fiindcă cere încă o artă,
să justifice pusul în ramă.

Cai verzi pe pereţi!

Bieţii poeţi… 
Scriu pe unde apucă,
îşi transcriu sufletul pe tavan, 
îşi zăgăzuiesc dorul de ducă
în ireala Poeziei cătuşă,
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transcriindu-se pe pereţi, 
pe ferestre, pe uşă,
pe tot ce se-nchide, 
pentru a se deschide,
despre tot ce proslăveşte, 
dar viaţa desfide,
şi stăruie, stăruie, stăruie
zidind noaptea ceea ce ziua se năruie,
pe aer, pe apă, pe râs, pe „a plânge”,
iscălindu-se cu propriul lor sânge,
adică versul curs în poeme, 
adică sângele verzilor cai,
să mai existe încă o vreme,
să traducă faustic „Clipă, mai stai!”

Idem

Să trăieşti într-o epocă perversă
a bogăţiei sărace,
îndatorată până la disperare ochiului,
un fel de epocă primitivă
îndestulată prin ecran:
să mănânci reclamă, să  bei reclamă,
să respiri reclamă, să te iubeşti 
idem,
pentru că ea e sufletul comerţului!

Falsul a sărit în rang
ca un profesor simplu
devenit peste noapte universitar,
după o revoluţie făcută peste noapte,
după un partid născut peste noapte,
după un mare amor consumat 

peste noapte 
idem,pentru că el e sufletul minciunii!

Să exişti în plină zi
îndatorat masajului ocular,
e tot ce-i mai poţi oferi trupului
pudrat cu cenuşi vulcanice
şi aerisit în atmosfera 
saturată de sateliţi şi rachete,

hrănit şi adăpat cu azotaţi, 
nitraţi, fosfaţi

din ape şi pământuri
zăpăcite de detergenţi şi zoaie,
de promisiunile politicienilor idem,
pentru că ei sunt sufletul tranziţiei

Să scrii,
fiindcă ţi-ai închipuit şi-ţi închipui
că înviind cuvintele înaripezi clipa,
îl îmbunezi pe Dumnezeu
cu fărâma care eşti
şi te strădui să-i semeni,
dar printr-un masaj mai profund
pentru văzul din spatele ochilor,
pentru sufletul idem,
pentru că poetul 
e plus fiinţă nu plus valoare!

Dar vai, citirea e-n Braille
în cea mai oarbă lume,
care dacă nu pipăie bani
şi sâni sau coapse siliconate
sau merţane tunate,
explodând din iad către rai,
nu mai simte nimic,
nu mai vede nimic
prin lentilele de contact,
schimbate ca şosetele idem,
fiindcă nici cuvintele nu mai pot
să însemne decât jalnice semne
lipsite de prima lor strălucire!
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Stan Brebenel

Popa Rică
Pe vremuri preoţii erau cu mult mai apropiaţi

de oameni, în sensul că se comportau ca majoritatea să-
tenilor. Adică erau foarte populari. Unul dintre aceştia
era popa Rică. Venind odată către casă, de la un chef, cu
şareta condusă de Mironel, veterinarul, într-o curbă mai
strânsă şi având ceva viteză s-au răsturnat cu şareta. Este

de la sine înţeles că nu erau treji. Cert este că întâmplarea nu s-a lăsat cu ur-
mări. Nici oamenii, nici calul nu au păţit nimic. Doar şareta a fost uşor avariată,
dar a fost reparată în timp scurt şi nimeni nu a aflat păţania.

Peste ani, după ce popa a ajuns la un standard mai ridicat de viaţă şi
şi-a cumpărat un autoturism, venind spre casă de pe-acolo pe unde l-au purtat
nevoile, l-a întâlnit pe Mironel şi l-a poftit în maşină pentru a-l duce acasă.
Popa nu prea era îndemânatic, o fi avut şi ceva băutură la bord, astfel că într-o
curbă, aidoma ca pe vremuri, s-au răsturnat şi cu maşina. După ce au ieşit te-
feri din maşina şifonată destul de serios, popa a zis cu năduf, ca şi cum s-ar fi
răzbunat după atâţia amar de ani şi abia acum ar fi avut prilejul să o facă:

– Na, că ţi-am făcut-o şi eu!

Rândul la oi
Există o practică a sătenilor ca atunci când au un număr mic de oi să

tocmească nişte ciobani şi să realizeze o stână cu un număr suficient de capete
pentru ca activitatea să fie rentabilă pentru toată lumea. Sătenii erau mulţumiţi
că de oile pe care le aveau se îngrijeau oameni pricepuţi, care făceau caş, brân-
ză şi urdă bună, nu-i păcăleau, iar ciobanii erau mulţumiţi pentru că în afară de
bani mai primeau şi produse alimentare şi hrană de la fiecare proprietar, atunci
când îi venea rândul. Când le venea rândul sătenilor să intre în posesia brânzii,
era trimis, de regulă, mezinul stânei să le-o ducă acasă. Acesta avea sarcina,
printre altele, de a le aduce de la proprietari, în afară de merinde, şi băutură. Pe
acolo nu prea exista vin, dar ţuică se găsea din belşug.

Într-o zi rândul a ajuns la tuşa Smaranda. Cum era singură acasă şi
mai zgârcită a ţinut să-l înştiinţeze pe cioban că nu mai are ţuica pe care o ştia:

–  Nu mai am, mamă, ţuică din aia bună. E acră, afumată... Că asta
ne-a mai rămas până la toamnă.

– Nu contează, tuşo. Lasă bre, că la proşti nu se cunoaşte!
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Alexandru Bolache

DRUMUL
Se desparte greu sufletul de corp. Greu tare.

Tare greu se desparte. Ca și cum ar vrea să se spele de
untdelemn și tot rămâne o urmă. Feraru cică a murit
ușor. A murit în somn, dar a rămas cu ochii deschiși pâ-
nă a venit fii-su din America. Îi trăgeau pleopele a mort
şi la zece minute era cu ochii deschiși de parcă voia

să vadă ce face cu el... A bătrână îi pusese și un magnet pe creștet. Când a venit
John a închis ochii imediat. Ba parcă a și zâmbit înainte! Mortul nu zâmbește,
deși pe el nu-l mai doare nimic, nici nu-l mai înveselește nimic. Când a venit
Lixandra să-l spele parcă voia să-i spună ce bucuros este. Mai apoi și-a dat sea-
ma că pe coate n-a dat. Dă mă și pe coate! Parcă îl și vedea rățoindu-se. Morții
nu mai vorbesc. Pentru ei vorbesc faptele lor. Și Gheorghe tot ușor a murit.
De ăștia parcă are grijă Dumnezeu. Pe alții parcă i-a uitat și-i lasă să se chinuie.

Se uita Lixandra cu atenție la toate... Pe Georghe îl mai văzuse gol
când era mic... Acum parcă era altul, mai rece și mai cuminte! Nu l-a văzut
niciodată atât de cuminte. Odată când s-au întâlnit pe uliță, o înghesuise sub
un copac. Ce faci Gheorghe? Nu! Nu ți-e rușine? Zisese ea, dar Gheorhe nici
nu o băgă în seamă! Hai fă că știu că mă vrei! Zisese el. Parcă voia să țipe,
parcă nu... noroc de ea că se auzi lanțul de la fântâna Smaraldei și el se oprise!
Fusese frumos Gheorghe. Înalt și cu mustață. De-asta alergau muierile căsăto-
rite după el, gândi ea. Avusese Gheorhe multe amante... Amante, prea mult
spus. Trecea pe la una, pe la alta, când nu era bărbatul acasă. Dar pe Maria o
iubise mult! A vrut s-o ia de nevastă, dar ea n-a vrut... L-a luat pe Feraru. Din
lac în puț. Stătea Lixandra și se uita la Gheorghe și nu simțea nimic. Nici părere
de rău, nici de bine . Nimic!

– Nu te mai uita atâta Lixandră, că se face târziu, spuse țața Veta și
poate-o veni careva la priveghi. Ia de colea cămașa și pantalonii și pune mâna
și-mbracă-l, că i s-o fi făcut frig.

Nu i se făcuse frig. La morți nu li se face frig niciodată. Nici frig, nici
cald. Și dacă a stat un pic dezbrăcat, ce? Și așa e ultimul costum pe care o să-l
poarte. Morții n-au nevoie de garderobă mare. Un costum acolo și gata.

– A venit primăvara, Lixandră. Păcat de el că s-a dus. Venea și îmi
săpa via și nu-mi lua nici un ban. Acu' trebuie să văd pe cine găsesc.

– Țață, ăsta-i întins pe masă și ție îți arde de vie?
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– Da' n-oi vrea să-l bocesc. E noapte! Nu se bocește noaptea. Vom
avea timp mâine și poimâine. Dac-om avea loc. Când a murit Feraru n-aveai
loc nici să te miști. Unele boceau de cum intrau pe uliță. Numai Maria n-a
scos nici o lacrimă de parcă i le-a luat bărbat-su cu el. Așa o să fie și la Gheor-
ghe, că n-a avut pe nimeni, dar nici rău n-a făcut. O să vină tot satu'. Că așa-i
creștinește. Așa a zis și Cătănuță, preotul. El a și adunat banii pentru înmormân-
tare. Și i-a rugat pe toți să vină. Să-l conducem pe Gheorghe.

– Știu țață, știu. Dar mama Zahara l-a bocit tot drumul, parc-o și aud:
„Un-te duci tu mă, un-te duci? Auzi fă, ai luat prosoapele alea mari pentru tai-
ca părintele și dascăl? Un-te duci mă, un-te duci?” Eu nu înțeleg. Ori o durea
și bocea, ori o durea de prosoape.

– Ce știi tu fă Lixandră. Nu știi nimic!
– Auzi țață, mie mi se păru că Gheorghe a mișcat.
– N-a mișcat fă, n-a mișcat. Nu se mai mișcă. decât dacă-l miști tu.
Se auzi poarta scârțâind. Era mama Zahara, a bătrână a lui Feraru. Că

deși s-a dus fiul său, ea tot a lui Feraru a rămas.
– Dumnezeu să-l ierte!
– Dumnezeu să-l ierte, mamă Zahară!
– Lăsați mamă poarta deschisă că așa se lasă la morți! Uite am adus

făină și ulei să facem niște gogoși.
– Bine că ai adus mamă Zahară, spuse țața Veta. Taman voiam să trag

eu o fugă, dar i-a fost frică Lixandrei, să rămână singură cu Gheorghe. I-am
zis că nu-i mai face nimic, dar nu m-a crezut.

– Ba te-am crezut țață Vetă, te-am crezut, dar mi-e așa să rămân sin-
gură cu Gheorghe.

– Auzi mamă Zahară, ție cine o să-ți sape via acu’ că nu mai e Feraru?
– Am vorbit cu Mihai șchiopu. A zis că mi-o sapă el, dar aștept să

vină Corlățeanu să mi-o taie. A zis că vine el să strângă coarda și mi-o și sapă.
– Păi poate șchiopu s-o sape?
– Poate maică, da' bea mult. Acum că nu mai e Feraru, nu mai e nici

o problemă. Cât o să bea?
– Cred c-o să vorbesc și eu cu el. Mie mi-o săpa Gheorghe și-i dă-

deam toamna trei deca de vin şi cinci kile de țuică. Acuma le dau la înmor-
mântare. Să fie pentru sufletul lui… și-al meu. I-am promis preotului ieri la
biserică.

– Tot cam așa o să-ți bea și șchiopu.
– Hai fă Zahară, că n-are cum să bea atâta. În trei zile ar trebui s-o

dea gata.
– Bea maică, bea! Și te ține cinci zile, ca să bea mai mult.
Mama Zahara, așa cum îi ziceau toți din sat pentru că le zicea la toți
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mamă, se apucă de făcut gogoși. Mirosea a lumânări și a gogoși. Nu mai veni
nimeni până dimineață. Lixandra, care era mai tânără, atipise cu capul pe masă,
dar celelalte două femei stătură treze. Fiecare cu gândurile și problemele ei.
Se luminase de ziuă și pe cer nu era nici un nor. Nu-i părea rău lui Gheorghe
că a murit. Când trăia chiar zicea: „Ce atâta tura vura? Mori și gata. Mai greu
e de cei care rămân. Poate că ne ducem într-un loc mai bun.” 

Uite c-a murit. Și e deja pe drum. Dar trebuie să treacă vămile și abia
apoi o vedea unde s-o duce.
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Gina 
Zaharia

Ana

Când ai hotărât să pleci în America 
m-ai rugat să am grijă de grădina ta,
știam că e cu două veri mai încolo 
și atât,/ dar am găsit-o repede.

Atunci am simțit un fel 
de secetă tropicală,

ceva care te face să devii 
credincios impulsurilor catifelate.
Ana, de ce nu m-ai avertizat 
că un singur trandafir emană 
atâta miresmă încât ajunge 

până la tine?!
Ai uitat pe fotoliu jurnalul în care scriai
că liniștea și-a lăsat adresa 

la post-restant,
apoi o oglindă spartă
și oftatul care s-a prăpădit peste ocean.
M-am îmbrăcat cu bluza ta roșie, 
îmi stătea bine cu ea,
mi-am făcut o cafea și m-am înălțat 

pe vârfuri 
să ating cerul, mi-era bine,

am crezut că-i un fel de telepatie,
din când în când îți trimiteam 
fotografii din grădina ta adorată,
în ultima scrisoare îți spuneam 
cât de înfloritor e trandafirul tău,
mi-ai răspuns abia după două luni,
mă sfătuiai să nu-l răsfăț foarte tare,
abia acum văd sigiliul unei lacrimi...

Recunosc, uneori mă prindea dimineața
fără să-mi dau seama
că ocupam locul tău la masă și beam 
din același pahar de vin,
mi te imaginam în zgârie-nori, 

elegantă cum te știu,
însă depărtarea își întinsese 

sfori trainice
și plase pentru aterizare forțată.

Off, Ana, cum să-ți spun că o pasăre 
vine și cântă pe umărul meu,
și nu pot s-o alung, Ana, nu pot,
trilul ei mi-a străpuns pieptul, 
s-a amestecat cu sângele meu...
mi-ai lăsat și fântâna și dragostea,
te-ai învinovățit că n-ai știut 
să urci pe scenă cu toate ariile după tine.
Vezi? peste calea ferată oamenii 
aruncă chiștoacele la întâmplare,
aici însă își urcă în vagoane bucuriile

şi nădejdile 
chiar și America aia în care ai aprins 
toate chibriturile să vezi dacă e oarbă.



POEME

Nicolai Tăicuţu

de ieri

venise timpul 
ca în câmpie la mine 
între doi plopi bătrâni
de pe malurile 
a două brațe de râu
să mă poarte 
asinul zilei de ieri
la un cort –
trei bețe de salcâm uscat
și o rogojină - 
să mă privesc
cum dorm 
gingaș la umbră
alături de șarpele
cu care am împărțit
frățește laptele dulce 
din strachină

cuter

am acceptat propunerea prietenului
florin ciocea

să construim un cuter
și să plecăm în vecinătatea 

lumii strepezite

nu știu ce înseamnă cuter
dar ce importanță are când
prietenia noastră se bazează
pe marinăria lui în ape largi 
printre fâșii înguste de pământ
și pe navigatul meu în lan de grâu 
vălurit peste multul uscat

ce vă pasă!

latră, urlă în miezul nopţii
surd, fără ecou

urbaniștii se prefac 
că nu-l aud, nu-l iau în seamă
se zvârcolesc numai 
într-un somn agitat

–  lăsaţi-mă să latru
pentru coaja de pâine 
ce mi-o aruncați, lăsaţi-mă 
să latru, scheaună câinele maidanez
e prea multă linişte în cartier!
e prea multă nepăsare!
nu vă e teamă?
mie,da!

dialog atavic

ancoa!
mă cheamă satul 

îhî - 
îi răspund

leac

…umblam năuc printre vârste
cu-ntârziere li se dădea atenție 

atingerilor
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salutul venea cu ecou distorsionat

abia în apropierea
vârstei de capăt 
(care-o fi aceea?)
un poem mă întâmpină la fântână
îmi întinde cana cu apă
și mă îmbie: bea
și te vei liniști!

ambient

copacul bătrân
a îngenunchiat 
în fața tânărului -

pe-acolo treceau
ploile toamnei
și tânărul a avut răbdare
să-și încropească umbrelă
din frunze îngălbenite
umede, reci
pentru-amândoi

eu încă aştept

când a fost să vii
te-am așteptat voinicește
cu cămașa descheiată la piept
cu un genunchi sprijinit
pe muchea dimineții
cu mâna întinsă
nadă la pești
mei pentru păsări
în rugăciune
și nu înțeleg nici acum
de ce n-ai venit

local(ă)

acolo la margine de sat
la început de câmpie
singur la singura masă din local
stătea ion

și se lungea la țoiul de țuică
pentru că 
nu avea cine să-i anunțe
ora închiderii

rana

din panoplia zilei
am luat această secvență:

după felul în care atârnam 
ostentativ de mâna ridicată
a poemului
se dovedea/ mi se dovedea
că eu am fost cel vânat:

sângele încă se scurgea
în iarba uscată

lătratul ogarilor
încă se auzea în depărtare

eu încă eram năucit
de neșansa avută

alt anotimp

…aveam de făcut o călătorie
despre care nu știam
dacă mă duceam într-un alt anotimp
sau, pur și simplu
mă întorceam din acel anotimp…

m-a salvat o revelație:
fluturi albi zburau 
la-ntrecere cu fulgi de nea
alandala pe arena frunții mele

fantă

printr-o fantă a jaluzelei
privesc toamna din grădina vecină

nu e toamna mea
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cum nici grădina mea nu e
îmi zic
din camera obscură a poemului

Şoapte

la marginea satului, 
la chemarea poetului

au revenit cuvintele din vechi
ca unici reprezentați ai celor 

ce-au fost cândva 
au revenit să ia cu asalt poarta cetății
să-și redobândească arealul și steagul

cuvintele celor ce sunt 
și ale celor ce vor fi în sat
nu au venit – 
nu pentru că nu au fost anunțate
nu pentru că au fost uitate  
nu pentru că nu s-a știut de unde să
fie chemate 
ci pur și simplu nu au venit
din lașitatea vieții spânzurate între
sărăcie și dezmăț

aici e marginea satului, la râu
cu timpul, apa își adâncise cursul
și satul se adâncise odată cu ea, 

se tocise 
sub tălpile zgrunțuroase ale vremii,
observatoarele erau șterse... ici-colo 
câte un bătrân orb încă mai vorbea
despre o sarmizegetusă de sub
pământul lui 
câte un bătrân orb încă mai vorbea
despre o dacie de sub munții din
partea de sus a grădinii

din păcate, pentru momentul 
ales de poet

apele râului erau tulburi
și nu puteau să-i limpezească 

demersul
și nici lumină nu era de-ajuns 
iar cuvintele cu greu se-nțelegeau 

se recunoșteau

zbor confuz 
- o simulare a invidiei -

eram în zbor 
când s-a strigat:
lasă-l! lasă-l!

și neștiind 
cine-a strigat
poemul m-a lăsat

acelaşi text

ne-am așezat
pe-aceeași piatră de hotar
eu și poemul 
spate în spate - 
eu aveam satul
în coada ochiului stâng
poemul avea satul
în coada ochiului drept
în rest fiecare aveam
zarea bărăganului
fixată de cer
de plopii drumurilor și
de salcâmii fântânilor

pe aceeași piatră de hotar
eram eu și poemul
spate în spate

și-amândoi 
dictam complementar
întru transcriere 
când eu, când el
pe coala îngălbenită a serii
înhămați la același text
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Cornel Diaconu

Jocul hazardului
Pe Vlad l-a cunoscut la aniversarea Lidiei,

când colega ei împlinea 21 de ani. Un tip şarmant la pri-
ma vedere.

– Eu sunt Vlad; dansezi?
I-a surprins zâmbetul... O clipă de îndoială,

apoi l-a însoţit cu indiferenţă prefăcută. Lidia i-a ur-
mărit o vreme, îngândurată. Lângă ea, Tudor se angrense într-un discurs plic-
tisitor. Nu-l urmărea nimeni.

– Cine e tipul? l-a întrebat.
– Care tip. Tudor încerca să pară nedumerit.
– Tipul cu care dansează Corina...
– A, da! Un prieten - Vlad. Scuză-mă că nu ţi l-am prezentat!
– Nu-mi amintesc... L-am invitat?
Tudor a ocolit discret răspunsul.


– Eşti o fată frumoasă, ştiai?
– La prima vedere toate lucrurile par frumoase. Dezamăgirea poate

veni mai târziu, când descoperi ce se ascunde sub măştile zeilor.
– Adică... e posibil să greşesc?
– E posibil să înţelegi, măcar de-acum înainte, că „frumuseţea în sine

nu are graniţe stricte...”
– Mă surprinzi. Aş vrea să fii mai concretă...
– E problema ta ce vrei. Şi eu aş vrea să fiu regina Angliei...
Vlad a digerat greu remarca.
– Îmi vorbeşti de parcă te-am supărat cu ceva...
– Măi, băiatule, să-ţi fie clar: eu nu fac parte din scenariile tale de

mare cuceritor.Şi... vezi că m-ai călcat...
În clipa aceea tangoul a luat sfârşit şi, fără altă explicaţie, Corina s-a

retras intrigată lângă Lidia.


Destinul? Ceva care te împinge cu o forţă nebănuită pe calea pe care,
în ruptul capului, n-ai vrea să mergi. O înlănţuire de greşeli şi întâmplări, al
căror actor resemnat te obişnuieşti să fii. Adolescenţa Corinei fusese profund
marcată de moartea prematură a mamei ei; un cancer, care nu-i mai dăduse
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nici o speranţă. Nopţi în şir, apăsătoare şi pustii, şi-a împăcat lacrimile cu amin-
tiri, pe care somnul zbuciumat le transforma în vise. De acolo, din nemărginire,
mama îi zâmbea mereu cu blândeţe consolatoare. Alerga fericită spre ea. Era
din ce în ce mai aproape, dar când deschidea braţele s-o cuprindă, chipul dispă-
rea brusc în beznă. Se trezea înspăimântată.

Nu s-a întrebat niciodată de ce tatăl ei era mereu acolo, lângă ea, şi-o
liniştea cu mângâierea palmelor aspre. Aşa au trecut anii, impasibili şi goi.

– Ce se întâmplă cu tine, fata tatei?
– Nu-i nimic, tată... nu-i nimic!...
O lăsa în pace dar nimeni nu bănuia ce e în sufletul lui. Parcă a fost

ieri nenorocirea aia. Tot rostul lui, toată bucuria, atâta câtă îşi mai putea îngă-
dui, i-au limpezit gândurile şi i-au ţinut trează strădania de a-i fi bine fetei lui.
„Ce e cu tine, fata tatei? De ce eşti supărată?” „N-am nimic, tată, nu-ţi face
griji.”


Fata lui era nefericită, vedea bine. Îl chinuia, până la deznădejde,

neputinţa de a îndrepta ceva. Poate că atunci a greşit, când ea i l-a prezentat
pe Vlad. Atunci ar fi trebuit să dea dovadă de mai multă exigenţă, să-şi exprime
suspiciunile vizavi de alegerea ei. „N-aş fi avut nici o şansă. Cel mai probabil
aş fi pierdut- o şi pe ea...”

– Ce e cu tine, fata tatei? De ce eşti supărată?
– Nu-i nimic, tăticule, nu-i nimic... Nu-ţi face griji!...


– Bă, e mişto tipa!
– Cine-i, mă, mişto?
– Asta cu care-am dansat...
– De Corina zici? Ia-ţi adio; asta-i dintr-o bucată: frumoasă, deşteaptă

şi devreme acasă. Fără glumă, zău!...
– Mai vedem, nimic nu e imposibil...
După câteva luni de la evenimentul care îi schimbase ambiţia ridicolă

în obsesie, Vlad devenise generozitatea însăşi. Corina a fost pur şi simplu sur-
prinsă. Uşor, uşor, îndoiala a lăsat locul curiozităţii, apoi încrederii totale. S-a
trezit abia după nuntă, când replica lui răutăcioasă a pus-o pe gânduri: „Tot-
deauna obţin ce vreau. De-aici înainte eşti ceea ce mi-am dorit, în scenariile
mele de «mare cuceritor»”.

Da, s-a trezit înspăimântată. Prea târziu însă. Au urmat violul, ţipetele
de durere, înăbuşite de palmele şi ameninţările lui, şoptite autoritar şi viclean.
Apoi frica, cumplită, i-a distrus şi ultimul strop de speranţă.


Frământările bătrânului s-au accentuat într-o seară când, fără voie, a
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asistat la o scenă de-a dreptul dezgustătoare. Ce greu i-a fost! L-ar fi făcut una
cu pământul... Atunci s-a rupt ceva în el. Nu-şi mai putea accepta umilinţa.
Cum, el n-a atins-o vreodată, măcar cu vorba, şi nemernicul... Trebuia să fie
calm; trebuia să găsească ceva. Fata lui nu merita un astfel de tratament. De
ce mai stătea cu el? Ce-o mai ţinea lângă canalia aia?

– Ce-ai de gând, fata tatei?
Corina l-a privit lung, nedumerită. Întrebarea a surprins-o.
– Nu înţeleg, tată...
– Iartă-mă! L-am văzut lovindu-te. Vreau să ştiu ce ai de gând; ce ho-

tărâre ai luat?
Corina şi-a lăsat capul pe umărul lui. Lacrimile i-au inundat faţa.

Plângea înăbuşit.
– Nu pot, tăticule. M-a ameninţat că mă omoară dacă...
A ţinut-o aşa o vreme. Ura îi invadase tot corpul. Simţea cum îi cu-

prinde inima ca un cleşte.
– Doar zisu-i de el... Doar nu crezi...
– Nu, tăticule, nu-l cunoşti de ce e în stare. Te rog, nu-i zice nimic!
– Bine, nu-i zic. Să nu uiţi că numai pe tine te am.
A sărutat-o îndelung pe frunte; i-a şters lacrimile cu dosul palmei şi

i-a zâmbit îngăduitor.


Copilul meu drag./ Nu ţi-am scris niciodată. Mă simt stingher. E un
gest, ultimul pe care îl fac, prin care doresc să-ţi transmit cât de mult te iubesc.
Să nu uiţi niciodată că, îndeosebi după moartea mamei tale, m-am străduit,
atât cât am putut, să-i suplinesc lipsa şi să-ţi fie bine. N-am reuşit; mă simt
vinovat! Nu te pot condamna pentru o greşeală pe care, sincer, o consider un
joc al hazardului. Să nu plângi! Vieţile noastre ar fi însemnat un chin perpetuu.
A ta, datorită unui om mârşav, a mea... total dependentă de suferinţele tale.
„Plec”, cu convingerea că vei avea tăria să-ţi rânduieşti viitorul în aşa fel în-
cât ceea ce s-a întâmplat până acum să însemne doar un vis urât. Îmi amintesc
cu nostalgie... Erai foarte mică. Te purtam în braţe pe prundul gârlei. Deoda-
tă, te-ai răsucit brusc şi m-ai întrebat, cu seriozitate: „De ce curge apa?” Mi-a
fost ruşine că atunci n-am găsit cel mai convingător răspuns, pentru vârsta
ta. Ai fost un copil bun; şi cuminte... Îţi datorez tot echilibrul meu de după
moartea mamei tale. Ce vreau să spun... Că meriţi cu prisosinţă iubirea tatălui
tău. Îţi promit că, de acolo, de sus, îţi voi fi mereu alături şi că ne vom bucura
de împlinirile tale. Îţi spun încă o dată: să nu plângi! Priveşte sacrificiul meu
ca pe o normalitate. Ai încredere în tine. Ne cunoaştem atât de bine şi ştim
amândoi că fapta mea nu trebuie să însemne decât o poartă deschisă spre
noua ta şansă. N-o irosi... Dumnezeu să te binecuvânteze şi să-ţi îndrume paşii
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pe calea cea bună! Te rog să nu păstrezi aceste rânduri după ce le vei citi, oricât
de greu ţi-ar fi şi să nu împărtăşeşti nimănui conţinutul scrisorii. Nimănui...
Te iubesc mult! / Tata.


A urmat o noapte cumplită. Frânturi de imagini se învălmăşeau în aţi-

piri agitate, după ce, crezând că a găsit soluţia, îl cuprindea o linişte înşelătoa-
re.. Casa le-o lăsase lor. El şi-a improvizat o cameră, într-o veche magazie.
Acolo îşi petrecea singurătatea. S-a sculat răvăşit. A aşteptat o vreme, îngându-
rat, până când Corina a ieşit pe poartă. I-a urmărit mersul grăbit până dincolo
de colţul străzii. Ultima imagine... Fata lui... Lacrimile şi-au găsit, cuminţi,
matca spre bărbie în jos... Mai târziu a bătut la uşă. Vlad a ieşit în pijama.

– Ce ai, bre, de baţi aşa?
I-a explicat că are de făcut o afacere şi că-l roagă să-l ducă, cu maşina,

până la Buzău.
– N-am, bre, timp pentru prostiile matale.
– Hai, mă, Vlăduţ, că-i păcat să pierd o astfel de ocazie!
– N-am nici benzină...
– Îţi fac eu plinul şi îţi plătesc şi drumul...
– Bine, bre, da’ să nu mă ţii mult. 
Îi venea să ţopăie de bucurie. S-a întors în odăiţa lui şi a aşezat scri-

soarea la vedere, în centrul mesei. A mai trecut o dată cu vederea peste lucrurile
dragi şi a ieşit. Aerul prospăt şi mulţumirea ascunsă i-au limpezit gândurile.
S-au abătut pe la PECO, după care maşina a demarat pe şoseaua îngustă. Tă-
ceau amândoi.

– Un sfert de oră, atât! l-a avertizat Vlad. Dacă nu te încadrezi te las
acolo, Vii cu taxiul înapoi...

– Parcă prea mergi repede...
– Zău! Uite-aşa îmi place mie. Dacă nu-ţi convine dă-te jos.
Şi, ostentativ, apăsă şi mai tare pedala de acceleraţie. Pâlcul de plopi...

Se apropia provocator... Iată-i... Acum... O zvâcnire bruscă spre volan... L-a
cuprins cu toată forţa... Un zgomot infernal. Maşina s-a înfăşurat ca o zdreanţă
pe copacul posomorât. Apoi linişte. 

Toată liniştea pe care bătrânul şi-a dorit-o.
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Dr. Viorel Gheorghe 

PAGINI 
DIN ISTORIA BUZĂULUI 

Prima încercare de introducere a canalizării în Buzău

În anul 1936, Primăria Orașului Buzău a încheiat un al doilea contract
cu societatea „Edilitatea”, prin care s-a dat în antrepriză executarea primului
lot din canalizarea orașului, după proiectul realizat de inginerul Henri Theo-
doru. În data de 10 octombrie 1936 a fost organizată licitația care a fost câști-
gată de această firmă. Ministerul de Interne a aprobat această licitație cu or-
dinul 36728/1936, iar Consiliul Tehnic Superior a fost de acord prin adresa nr.
53340/1937. Valoarea acestui contract a fost de 4.799.900 lei, iar firma câștigă-
toare se obliga să respecte contractul, planurile, devizele și caietele de sarcini.
Lucrarea trebuia să înceapă la 6 noiembrie 1936 iar finalizarea lor trebuia să
fie pe 1 august 1937. 

În contract se specifica că plata lucrărilor urma să se facă pe bază de
situațiuni lunare și cuprindeau aprovizionarea cu materiale și lucrările complet
terminate. Societatea „Edilitatea” se angaja să execute 284 metri liniari cu tu-
bulatură de diametrul 45 cm, 798 metri liniari cu tubulatură cu diametrul de
40 cm, 1112 metri liniar cu tubulatură de 30 cm în diametru și 130 metri liniari
cu tubulatură de diametru 25 cm. Pe lângă cei 2324 metri liniari de canale mai
trebuiau realizate și căminele aferente. Canalizarea se introducea pe urmă-
toarele străzi: Mihai Bravu, Nae Stănescu, Piața Daciei, Regele „Carol I”, până
la Cercul Militar, Sfinții Îngeri, Doamna Neaga, Maior Ghindaru, Zamfir Gre-
gorescu, Profesor Nicolae Iorga, Nae Stănescu, C. Iarca.

Dacă lucrările la Piața Cen-
trală au decurs bine și s-a respectat
programul, lucrările de realizare a ca-
nalizării au mers foarte greoi. La 10
martie 1937 societatea „Edilitatea” a
cerut primăriei să îi fie prezentat pro-
gramul de lucru pentru a demara cât
mai rapid lucrările. Pe 24 martie
1937, inginerul Theodoru s-a adresat
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Primăriei și a arătat că deja erau mari întârzieri. Cei 2324 de metri liniari tre-
buiau realizați în 10 săptămâni, dar în 7 săptămâni de activitate nu s-au finalizat
decât 200 m.. Inginerul Teodoru a propus ca, pentru recuperarea timpului pier-
dut, să se acționeze pe mai multe străzi în același timp. În acel moment se lucra
pe strada Mihai Bravul și urma să se deschidă un nou șantier pe strada Carol I,
de la intersecția cu strada Emil Teodoru și până la intersecția cu strada Doamna
Neaga. Cu toate eforturile, nu s-a reușit încheierea lucrărilor. 

La 30 iulie 1937 a solicitat plata lucrărilor finalizate până în ziua de
1 iunie 1937, în sumă de 979.123 lei. Inginerul Theodoru nu a fost însă de
acord și într-un referat adresat primăriei menționa că lucrările nu erau termi-
nate pentru că lipseau capacele de fontă, căminele de spălare nu erau rostuite
iar capacele provizorii de lemn erau acoperite de pavaj. De asemeni, inginerul
Theodoru a solicitat firmei „Edilitatea” să treacă la abordarea succesivă a lu-
crărilor, să realizeze imediat instalația din interiorul Pieții Sf. Îngeri cu tuburi
de ciment și căminele aferente plus racordul cu canalul colector de pe străzile
Carol I și Sfinții Îngeri. De asemeni, a mai cerut aducerea imediată pe șantier
a instalației automate de pompare, prevăzută în proiectul de execuție. 

Cererile inginerului Theodoru au rămas fără răspuns, după cum au con-
stat în ziua de 15 august 1937 cei din Serviciul Tehnic al Primăriei. Din acest
motiv, conducerea acestui serviciu a cerut să realizeze cele solicitate de ingi-
nerul Theodoru, în regie proprie. Primăria a fost de acord, iar Serviciul Tehnic,
sub supravegherea inginerului Theodoru a executat instalația de canalizare din
interiorul Pieții Sf. Îngeri și stația de pompare, în valoare de 160.000 lei. Ingi-
nerul Theodoru a constatat că societatea „Edilitatea” a oprit lucrul începând
cu data de 30 iulie 1937. De aceea, el a solicitat Primăriei să acorde firmei con-
structoare un nou termen de execuție, iar dacă aceasta nu era de acord, să fie
amendată cu 1000 lei pentru fiecare zi de întârziere iar în final să fie reziliat con-
tractul. 

Pe baza acestui referat, în ziua de 24 august 1937, Primăria a solicitat
firmei „Edilitatea” să reînceapă activitatea astfel ca până la 1 octombrie să fie
realizaţi cei 2324 metri liniari de canal, iar până la 1 noiembrie să fie terminat
și colectorul principal care se vărsa în râul Buzău. Societatea „Edilitatea” a răs-
puns pe 25 august 1937 și a susținut că nu este vinovată de întârziere, pentru
că primarul Stan Săraru a cerut încetinirea lucrărilor. 

În cele din urmă conflictul dintre cele două părți s-a încheiat cu rezi-
lierea contractului și continuarea lucrărilor, mai târziu, de
către Societatea „Unirea”. Inginerul Theodoru a publicat
în 1947, cînd era profesor universitar la Facultatea de
Construcții, o carte de specialitate în care a prezentat
proiectul de realizare a canalizării la Buzău.
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Modernizarea Străzii „Cuza-Vodă” în decursul timpului

O primă modernizare a străzii Cu-
za-Vodă a avut loc odată cu adoptarea
proiectului 200/162 la 3 august 1970 de că-
tre Comitetul Executiv al Consiliului Po-
pular al Municipiului Buzău. De realizarea
acestuia s-a ocupat Institutul Județean de
Proiectări Buzău. În tema de proiectare, spe-
cialiștii buzoieni considerau că moderni-
zarea acestei străzi era extrem de necesară, pentru că în acel moment avea un
aspect extrem de dezagreabil, din cauza pavajului denivelat. Doar trotuarele
erau asfaltate și aveau un aer modern. Strada urma să devină o arteră comer-
cială pietonală, în care nu aveau acces decât mașinile de aprovizionare. În lo-
cul pavajului, urma să se toarne asfalt, iar pe axul străzii se dorea realizarea
unui spațiu verde, de doi metri lățime, prevăzut și cu stălpii necesari ilumina-
tului public.

În mod surprinzător, Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Ju-
dețului Buzău nu a fost de acord cu soluția propusă. Motivele erau cel puțin
ciudate, dacă nu chiar hilare. S-a considerat că nu este nevoie de spațiul verde
pe axul străzii, pentru că era o arteră pietonală și ar fi deranjat deplasarea per-
soanelor între magazine. De asemeni a fost respinsă și ideea stâlpilor pentru
iluminatul public, pentru că era suficient „iluminatul puternic rezultat de la
vitrinele magazinelor și de la firmele și reclamele luminoase.” Cu alte cuvinte,
bietul buzoian putea rămâne orb, dacă cumva se realiza și iluminatul public. 

Proiectul a mai prevăzut înlocuirea vechilor conducte de apă, introdu-
cerea canalizării și schimbarea cablurilor telefonice. O parte din propunerile
cuprinse în acest proioect au prins viață, după construirea magazinului uni-
versal „Dacia”, dar doar pe latura acestuia dinspre strada Cuza-Vodă.

Un al doilea proiect de modernizare a străzii Cuza-Vodă a fost realizat
în anul 1976. De data aceasta, de proiectul 542/76 s-a ocupat Institutul de
Studii și Proiectări pentru Comerț București din cadrul Ministerului Comerțu-
lui Interior, șef de proiect fiind arhitectul Dinu Patriciu. Prin acest nou proiect
se dorea ca strada Cuza-Vodă să își păstreze caracterul pietonal, „asigurând
fluxul cumpărătorilor la magazinele existente, într-o ambianță specific comer-
cială”. Dacă în proiectul din 1971 se dorea asfaltarea acestei străzii, de data
aceasta viziunea era diferită, dorindu-se un pavaj format din calupuri de granit,
prin refolosirea a 70% din vechile dale, cu scopul „de a întregi ca ambianță
cadrul arhitectural al străzii.”
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După 1990, strada Cuza-Vodă a
intrat într-un con de umbră, fiind aproa-
pe uitată de autoritățile locale. Interesul
a revenit abia prin 2008, când s-a pus
problema modernizării acesteia cu aju-
torul fondurilor europene nerambursa-
bile. Primăria Municipiului Buzău, a re-
ușit să atragă prin Proiectul Operațional

Regional 2007-2013, aproximativ 16 milioane de euro, pentru modernizarea
infrastrurii urbane, din care peste un milion de euro au fost alocați proiectului
de reabilitare a străzii Cuza-Vodă, al treilea proiect de după 1970. După rea-
lizarea planurilor și accesarea fondurilor, în toamna anului 2013 a început re-
abilitarea acestei străzi, în stilul specific începutului de secol XX. Nu a fost
vorba de readucerea străzii la o formă deținută în trecut, ci de o modernizare
în stil retro. Această stradă, înainte de Primul Război Mondial, nu a avut un
caracter pietonal, nu a avut un mobilier urban deosebit, nu a avut elemente de
for public sau zone acoperite cu verdeață. Abia în proiectele de modernizare
din 1970 găsim aceste idei. În cea mai mare parte a timpului, strada Cuza-
Vodă a fost o arteră comercială importantă și mai ales, funcționa-lă.

Modernizare acestei străzi a fost o decizie corectă a autorităților lo-
cale buzoiene. Centrul istoric al orașului, atât cât a mai rămas după demolările
din perioada comunistă, a primit astfel o imagine mai proaspătă. Chiar dacă
unele soluții adoptate sunt destul de nefericite, precum pavajul de aceeași cu-
loare care nu permite folosirea corectă a iluminatului prin spoturi sau fântânile
arteziene destul de primitive este de apreciat că s-a dorit reînviorarea străzii
Cuza-Vodă.

Este interesant că în modernizarea actuală au fost preluate câteva din-
tre propunerile făcute în 1971 și 1976, printre care păstrarea caracterului pie-
tonal și comercial, folosirea pavajului de dale,  a stâlpilor de iluminat și a zone-
lor cu spațiu verde.

Casa de Cultură a Sidicatelor, 
o nou posibilă zonă istorică a Buzăului

Există în municipiul Buzău anumite zone construite în perioada co-
munistă, care ar merita mai multă atenție din partea specialiștilor. Nu ar trebui
să aplicăm astăzi, aceleași concepte promovate în perioada comunistă, să ig-
norăm sau chiar mai rău, să demolăm tot ce s-a creat în România în perioada
1948 - 1989. Pe lângă numeroase clădiri sau cartiere tip dormitor, lipsite de
orice valoare, au apărut și clădiri de certă valoare arhitectonică care ar trebui
păstrate, restaurate și clasificate ca monumente. 
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O asemena zonă este cea care cuprinde Sala de Cultură a Sindicatelor,
fostul Cinematograf  „Tineretului” și blocul-turn „Magnolia”. Clădirile există,
dar cu excepția parțială a blocului de locuit, au suferit transformări arhitecto-
nice sau au primit o altă destinație. Clădirea Casei de Cultură a Sindicatelor a
fost construită după planurile lui Constantin Frumuzache, alintat de cunoscuți
cu apelativul de Zache, unul dintre arhitecți reprezentativi din perioada comu-
nistă. Alături de Frumuzache au lucrat la acest proiect și alți importanți arhi-
tecți români, precum Milița Sion și Nicolae Vlădescu. Constantin Frumuzache
(2 februarie 1926 - 15 septembrie 1987) a fost unul dintre cei mai apreciați ar-
hitecți din perioada regimului comunist. Născut în Basarabia a rămas în Româ-
nia după anii celui de al doilea război mondial și a terminat Facultatea de Ar-
hitectură în 1951. A lucrat ca arhitect în cadrul Institutului de Sistematizare și
Proiectare a Orașelor și la Institutul de Proiectare „Carpați”.  

Fără  a avea notorietatea altor arhitecți, creația sa este una extrem de
valoroasă. Printre altele a proiectat cartierul Țiglina din Galați, Complexul
UGSR din Predeal, Hotelul Sindicatelor de la Cioplea - Predeal, hotelul din
Valea Polistoaca - Predeal, Casele de Cultură ale Sindicatelor de la Buzău, Sla-
tina și Mioveni, Centru Civic de pe Platforma Măgurele, Azilul de Bătrâni de
la Străulești, noul sediu al Institutului de Proiectări „Carpați”. Tot el a proiectat
și vila de protocol de la Covasna, vila de la Azuga, cabana de vânătoare de la
Reșca, județul Olt, crama de la Scroviștea și casa în stil țărănesc de la Snagov,
toate folosite de Nicolae Ceaușescu. În 1963 a primit, alături de Victor Se-
bestyen și inginerul Nicolae Cezar Temelcu, Premiul de Stat, pentru lucrarea
„Ansamblu de construcții din centrul orașului Galați”. Frumuzache a fost și
unul dintre cei mai importanți caricaturiști de dinainte de 1989, iar lucrările
sale sunt expuse și astăzi în marile galerii de artă bucureștene.

După construirea cinematografului Tineretului și a Casei de Cultură a
Sindicatelor, autoritățile au hotărât să reconfigureze întreaga zonă. La solici-
tarea Consiliului Popular Județean Buzău, proiectul nr.19-205 a fost realizat
de către Institutul de Studii și Proiectare pentru Sistematizare, Arhitectură și
Tipizare (ISART) București, din cadrul Comitetului de Stat pentru Economia
și Administrația Locală, iar șeful de proiect a fost arhitecta Milița Sion. S-a do-
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rit prin acest plan configurarea unei Piețe a Casei de Cultură, care să pună în
evidență chiar Casa de Cultură, apoi fațada laterală a Cinematografului „Tine-
retului” „înnobilată de o lucrare de artă monumentală - mozaic din marmură“
și într-un final, bufetul-bar, construcția-mască a Cinematografului „Tineretu-
lui”, aflat pe latura dinspre bulevardul Bălcescu. Ca urmare a acestui proiect
a fost construit blocul „Magnolia”, cu o arhitectură deosebită față de restul
blocurilor-turn din Buzău.

Realizat într-o perioadă de deschidere a României către Vest, Casa
de Cultură a Sindicatelor din Buzău are o arhitectură extrem de modernă, dar
cu numeroase elemente de arhitectură tradițională populară. De aceea, acestă
zonă a municipiului Buzăului ar trebui să fie reconsiderată, din punct de vedere
arhitectonic și istoric. Din păcate, autoritățile locale nu par deloc interesate de
valoarea acestei zone și permit ca ea să fie permament agresată de diferite te-
rase și baruri. S-a ajuns până acolo încât statuia pictorului Ion Andreescu,
opera marelui sculptor Paul Vasilescu, realizată în 1967 și care este amplasată
în fața Casei de Cultură a Sindicatelor, să fie înconjurată, în timpul verii, de
mese, scaune și umbreluțele unei terase, fără nici un fel de respect față de is-
toria și tradiția acestui oraș.

În concluzie, Casa de Cultură a Sindicatelor, vechiul cinematograf
„Tineretului”, statuia lui Ion Andreescu și blocul-turn „Magnolia”, ar trebui
să devină o nouă zonă istorică a municipiului Buzău, pentru că printre altele,
în afara valorii lor sunt creații ale unor personalități apreciate atât pe plan na-
țional cât și internațional.
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Elena      
Radu

Numai tu

numai tu 
poţi să-mi umpli calea cu adevăr
şi înmiresmate cuvinte
numai tu 
poţi să te uiţi în ochii mei
şi să-mi spui – da, suntem la fel
numai tu 

poţi să răstorni lumea 
în braţele mele
şi să spui – atinge-o!
numai tu…

Sorb

o limită de timp 
pentru a mă opri la tine
te iubesc 
cu o mie de gânduri
şi ăsta nu e singurul meu
strat de fericire
te îmbrăţişez
cu ultimul sărut
şi plâng pe umărul tău 
pândit de vreme



Nicolae Pogonaru
monoton

toate zilele sunt la fel
te trezeşti buimac
nu te gândeşti la nimic anume
picioarele te duc robotic spre baie
apoi mâna ţi se îndreaptă fără să vrei
spre robinet spre săpun spre periuţa
şi pasta de dinţi apoi te bărbiereşti
îţi dai cu after shave
te uiţi lung în oglindă
şi vezi pe cineva care din ce în ce
seamănă tot mai puţin cu tine
treci în camera de zi
în paranteză în living
deschizi fereastra te uiţi
să vezi cum mai e vremea
pe vremurile astea tulburi
în drum spre bucătărie
ai vrea să te întâlneşti
cu un prieten vechi să bei o cafea
dar dai tot peste colega ta de dormitor
ea deja aeriseşte după ce a fumat 

în exces
dăunând grav sănătăţii celor din jur
porneşti radioul pe acelaşi 

post muzical
la care se difuzează tot melodiile 

de ieri
prin cap îţi trec fragmente
din întâmplările plăcute sau nu
sună mobilul de pe un număr no name
cineva îţi spune
ce faci mă porcule te-ai sculat
închizi enervat şi altcineva te anunţă
că a mai murit un poet
anunţi cunoscuţii faci o chetă
şi te gândeşti dacă ai pus bani 

deoparte
pentru când ţi-o veni şi ţie rândul
că viaţa nu iartă
că nu vrei să-i deranjezi pe copii
apoi ieşi pe uşă în valul infernal
de zgomote diurne
tragi în piept o gură din aerul 

proaspăt poluat
şi te duci la serviciu
ca la propriul priveghi

între veghe şi vis

după o zi de muncă
ajungi acasă obosit încărcat
ca un marfar la capacitate maximă
cu toate cuvintele celor din jur
îţi faci un duş cu apă maronie
(iar ai nimerit ziua în care
se lucrează la conducte)
îţi treci prosopul peste cap
îl presezi bine ca şi când
ai vrea să-ţi ştergi memoria
în bucătărie îţi aranjezi
un platou cu gustări reci
bei o ţuică de la ţară
să nu pierzi legătura 

cu poporul adevărat
ai sentimentul că eşti mai relaxat
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porneşti televizorul şi dai
peste aceiaşi părerologi inepţi
peste aceiaşi politruci năimiţi
să plângă de mila baronilor 

şi mogulilor
aflaţi în puşcărie şi deveniţi celebri
doar pentru că au furat de la stat
schimbi canalul pe Animal Planet
şi ce coincidenţă vezi şacali hiene
rechini şi alte animale de pradă
te gândeşti la jungla parlamentară
plin de lehamite adormi şi visezi
că pluteşti prin spaţii intergalactice
apoi brusc te prăbuşeşti spre Pământ
şi când eşti gata să loveşti solul
te trezeşti transpirat
iei o gură de apă direct de la robinet
deschizi frigiderul
mănânci câte ceva fără să-ţi fie foame
(semn de bătrâneţe îţi zici)
e aproape ora trei
te uiţi la cer şi ai vrea
să escaladezi munţii de pe lună
te apropii de marginea ferestrei
cu dorinţa de a zbura
şi tocmai auzi cum cineva îţi strigă
n-ai cum ai uitat că ai o aripă frântă
adormi la loc răvăşit
şi visezi că eşti pe cel mai înalt vârf

din lume
şi nu mai ai cum să cobori

sala profesorală
plictisiți obosiți și adânciți în rutină
ca insulele Montserrat în sedimente

piroclastice
dascălii ies în pauză după ce
și-au predat materiile fără ca elevii
să semneze de primire procesul verbal
de cincizeci de minute

soldaţi lăsaţi la vatră acum
se îndreaptă spre sala profesorală
deja câțiva au devenit solidari
cu scaunele și impasibili precum
moaii din Rapa-Nui
ar fuma o țigară interzisă
în instituție cadrelor didactice
dar nu și elevilor care pufăie grăbiți
după ce l-au mituit
pe tânărul gardian cu un joint
o doamnă în vârstă cu experiență
la catedră dar şi de viață își scoate
meticulos rujul îl trece apăsat 

peste buze
(consumă cam trei pe săptămână)
apoi cu vârful degetelor își aranjează
podoaba capilară ca să ascundă
perii albi scoși de elevii obraznici
sau de colegele răutăcioase 

de-a lungul anilor
un ultim coup d'oeil în oglinjoara
care niciodată nu i-a spus
cine este cea mai frumoasă din școală
şi își introduce la loc accesoriile
în poșeta veche imitație Vuiton
luată de la un second hand 

nou deschis
consiliera care coordonează
munca educativă intră nervoasă
și trântește catalogul peste o ceașcă
de cafea cu zațul uscat de vreo trei zile
în timpul orei sale un băiat repetent
mutat disciplinar de la altă unitate
făcea porumbei din filele manualului
de istorie a patriei din ultimii 25 de ani
și îi lansa prin clasă strigând
lăsați porumbeii să zboare în UE
profa l-a amenințat că o să-l spună
părinților iar el i-a replicat
ținând mâna în buzunar 
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știe dânsa de ce
n-aveţi cum doamnă ai mei
sunt la muncă în Spania și câștigă
într-o lună cinci salarii de-ale 

dumneavoastră
și dacă mai ţipaţi la mine
vă întocmește deneaul dosar penal
pentru încurajarea violenţei în școli
că mă mai uit și eu la televizor
când scap mai devreme de la păcănele
între timp câteva grupuri schimbă
rețete de prăjituri discută despre boli
şi remedii dar şi despre anumite 

foste eleve
mai mult sau mai puţin mediocre
care prosperă în occident sau
pe centurile republicii
poți aprinde și lumânări la câte 

bisericuțe
sunt în cancelarie
pentru a crea bună dispoziţie
înainte de următoarea oră
dar și pentru a închega colectivul la loc
domnul manager
se așază politic și cu delegație
în capul mesei și spune câteva bancuri
cu o vădită conotație sexuală
la care două tinere suplinitoare
absolvente de facultăți la distanță
la mare distanță de carte
râd în hohote privindu-l provocator
pe responsabilul cu activitățile 

extracurriculare
cu un zgomot infernal de alarmă
la simularea dezastrelor naturale
soneria cumpărată din piața 

Gorbaciov
pune punct recreaţiei
atent dirijaţi de profesorii 

de serviciu pe școală

copiii cu trei de i intră în clase
ca mieii în abatoare înainte de Paşte

postul mare

e-o vreme mohorâtă-n patru zări
cu-n soare mic pitit pe după nori
cocori în răstignire pe sub cer
prin ploaia decadentă trec şi pier

pisicile şi-au început concertul
în luna marte bate falimentul
enoriaşii palizi sunt în post
şi toţi aleargă ca să facă rost

de ştevie de lobodă urzici
că nu e voie lapte ouă mici
din când în când la peşte-i dezlegare
la soia şi la e-uri grupa mare

şi dup-abţineri ce canonul cere
vai tot românu-n ziua de-Nviere
face exces la miel şi la butoi
de-i ia salvarea unu unu doi

apoi din nou se intră în normal
trăim banal într-un oraş banal
unde edilii după cum se ştie
sunt pregătiţi cu toţi de puşcărie

şi iar televizor din nou antene
părerologi aflaţi între dileme
cătuşe zornăind acut în plasmă
şi arestaţi bolnavi subit de asmă

în rest popor sărac fără un sfanţ
la Cotroceni cu un manager neamţ
ce-i ajutat de Merkel prea puţin
să pună contre ţarului Putin
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Dumitru Dănăilă 

„NU MAI AM MINUTE
PENTRU TINE!”

(Fragment din romanul în pregătire DINCOLO DE
FARDUL IUBIRII)

E vară, august pe sfârşite, dar zici că a venit iarna. O ploaie rece s-a
instalat din senin peste capitală şi a adus cu ea, tot mai insistent şi mai sacadat,
bulgări de gheaţă, mici la început, apoi de mărimea oului de porumbel. În
câteva minute, totul a devenit alb, ca în decembrie şi s-a făcut frig. În taxiul
care o duce spre aeroport, Crinuţa se întreabă dacă va decola avionul pe o vre-
me ca asta.

– E o răpăială zăpăcită, domniţă, trece repede, spune şoferul, intuind
teama pasagerei sale. Ploile de vară sunt repezi şi trecătoare. Ascultaţi, vă rog,
de la Topârceanu citire: „Supărările iubirii sunt ca ploile cu soare,/ Cu cât ele
sunt mai repezi, cu atât mai trecătoare”. El a scris, pare-mi-se, versurile astea.

– O, ştiţi şi poezii… Frumos…
– Îi mai bucur pe clienţi. O glumă, o poezie… Nici nu ştie omul când

a ajuns la capătul cursei. Nici noi nu mai avem mult. Zece minute…
– Zece minute şi aflu dacă mai pleacă avionul pe vremea asta…
–  Pleacă, domniţă, cum să nu plece? Aviaţia a făcut progrese mari,

nu mai e atât de dependentă de vreme. 
–  Să vă audă Dumnezeu!
–  Până la el, poate ne aud alţii… Noi nu avem decât să ne punem la-

căt la  gură, să nu afle cineva ce discutăm. Sunt urechi peste tot, cooperativa
„Ochiul şi timpanul” e-n toate, cum se spune, e-n noi, ne urmăreşte, să ştie da-
că vorbim de rău la adresa… Arată cu degetul spre plafonieră. 

Se luminează puţin Crinuţa când vede grupul vesel al colegelor. 
–  A venit şi doftoreasa, gata fetelor, suntem toate, spune Laura, cea

mai înaltă din echipă. Nu fii cătrănită, draga mea, se adresează noii venite, ba-
tem tot în Italia, nu are cine să ne reziste, handbalul românesc e la înălţime. Ia
o gură de cafea, să-ţi mai revii! Te pomeneşti că oi fi aşa de la vreme… Acolo
o să fie cald… Da’ nu contează, batem pe orice vreme! 

–  Ce optimistă eşti, se miră doctoriţa…
–  Ştiu valoarea la care a ajuns echipa. N-avem voie să pierdem.
–  În viaţă se mai şi pierde… 
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–  Să piardă alţii! Noi nu ştim decât victoria. 
„Dacă aş fi şi eu ca Laura… Aşa şi sunt, încrezătoare, îşi zice Crinuţa.

Acum, e drept, m-a năpădit îndoiala, e prea pe muchie de cuţit situaţia în care
mă aflu. Scap eu şi din asta… Trebuie să scap într-un fel! De ce într-un fel?
Cu bine, nu într-un fel! Cu bine, numai dacă îl întâlnesc pe vărul… O fi primit
scrisoarea mea? Dacă a primit-o, ce a aflat? Că o să fiu aproape de el, în Italia.
Ce puteam să-i scriu? M-ar fi mâncat băieţii cu ochi albaştri dacă strecuram
vreo aluzie. Să iau eu legătura cu vărul… Pe urmă sper să fie totul mai uşor.”

Priveşte cu nesaţ locul pe care se află, pe ultima parte de pământ ro-
mânesc. Simte furnicături în stomac. Îşi iubeşte ţara, se desparte greu de ea, cu
ea nu are nimic, doar cu cei care o conduc are ce are. Şi cu cei care ar da orice
să le fie pe plac şefilor, celor mai mari şefi. Ar fi plecat dacă n-ar fi dat peste
doctoriţa Mustaţă? Cât e de pitică, şefa i-ar fi pus mâna pe cap şi ar fi apăsat-o
spre pământ de fiecare dată  când ar fi venit cu o idee îndrăzneaţă în actul medi-
cal. Cu oameni ca ghindoaca e greu să te înalţi, să ajungi acolo unde îţi e locul.
Unde e locul tinerei doctoriţe? Acum nu are niciun loc, e în stare de imponde-
rabilitate. Mereu a stat cuminte, la locul ei, a făcut ce făceau şi alţii, turma adi-
că, nu a ieşit din rând, dar mereu a vizat fruntea, ridicarea deasupra altora, pen-
tru a se convinge că a deprins mai bine zborul decât ei, că are răspuns la mai
multe întrebări decât ei şi poate ieşi din orice situaţie dificilă. Deocamdată, nu
e nimic dificil, totul decurge normal, echipa e în formă, e binedispusă, pornită
pe glume. 

–  Mie, dragele mele, dacă mi-ar face ochi dulci un macaronar, unul
cum o fi, un pic mai frumos decât dracu’ să fie, dar înalt, zice Laura, extrema
dreaptă, cea mai lungană din echipă, eu…

–  Tu să taci, să nu spui prostii, îi răspunde îngrijorată „şefa”, căpi-
tanul de echipă, care ştie că extrema e cam spurcată la gură.

–  Ce prostii, dragă? Voiam să spun că m-aş crede zână. Nu vezi că
nu se uită nimeni la o deşirată ca mine? N-ai văzut că până acum n-am avut
noroc decât de pitici… 

–  Şi de ce te plângi? 
–  Că nu pot să ies cu eu ei pe stradă…
–  De ce să ieşi pe stradă? Ei sunt buni, aşa se zice, în casă! Într-un

anume loc din casă…
–  Eu am nevoie de un bărbat care să fie bun la toate, inclusiv bun de

ieşit cu el pe stradă.
–  Ştiu o mulţime care sunt buni la mai multe. Unul priceput la toate

nu s-a născut încă. Mai aşteptă şi tu vreo două secole, poate apare. 
Îşi aminteşte că aşa îi spunea şi vărul său, fugitul în Germania de Vest,

Spiridon Marcoşanu, când puştoaicei începuse să îi placă băieţii şi să se uite
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cu ochi drăgăstoşi după ei. 
Zicea Spiri, aşa îl botezase Crinuţa: „Tu eşti o zbanghie, o să îţi gă-

seşti greu un băiat ca lumea. Tu eşti cu toţi şi cu niciunul. Nu ştiu când te vei
linişti, mai bine zis, nu ştiu dacă te vei linişti vreodată. Doar dacă apare unul
care să te astâmpere. Un militar ţi-ar trebui, să îţi facă ordine în viaţă.” De mi-
litar a avut noroc. Şi uite ce ordine a făcut Mihuţ în zilele ei! I-a destrămat
toate visele despre iubire, frumos, adevăr, sinceritate, curăţenie morală, despre
tot ce îl înalţă pe om în faţa semenilor. Şi câtă încredere avea în el! Şi cât îl iu-
bea! 

De ce vorbeşte la trecut? Focul iubirii nu se stinge aşa de uşor. Îi tre-
buie timp să îl stingă, e puternic şi întins în timp, tot în timp se va stinge. Nu
poate să spună dintr-odată gata, ce a fost a fost, nu mai e nimic, chiar dacă de-
străbălatul merită să fie fulgerat de o lovitură de sabie. Ar merita po-doaba şi
o pedeapsă aspră, să se înveţe minte. Nu, nu are dreptul să pedep-sească, răs-
plata va veni de altundeva, dacă va veni. Deocamdată, nu are decât să îl scoată
din minte, să nu mai audă de el. Cum să îl scoată, dacă îl vede ve-nind către
ea cu pas domol, cu capul plecat la pământ, spăşit, urcând parcă pe podul con-
damnaţilor la moarte. Ştie că, într-un fel, e deja mort, că iubita lui a tăiat orice
legătură cu el. A aflat, numai el ştie cum, ora plecării avionului şi a venit la
aeroport pentru o ultimă încercare de a sta de vorbă cu cea care este pentru el
lumină, este aer, este apă, este întruchiparea farmecului feminin.  

–  Ce vrei? Ce mai vrei? Ce cauţi aici? vin, ca trase din tun, întrebările
Crinuţei. 

–  Vreau doar să fii calmă şi să discutăm două minute, răspunde Mihuţ
spăşit, cu ochii în pământ.

–  Nu mai am minute pentru tine! Audienţa a luat sfârşit, domnule…
Am uitat cum te cheamă şi nici nu vreau să îmi amintesc.

–  Poate încercăm totuşi un dialog…
–  Încearcă, dacă vrei, cu oricine. Cu băbăciunea ta… La mine e în-

chis pentru inventar. Arunc peste bord tot ce nu îmi mai e folositor. 
–  Mă bucur totuşi că ţi-am fost folositor odată…
–  Atunci erai altul… Acum… Acum pleacă repede de aici, că pun

fetele pe tine, să te dezbrace niţel… Hai, n-ai plecat încă?
„Chiar vreau să plece? se întreabă Crinuţa. Da, acum vreau să plece,

să nu aud nicio explicaţie de la el. Şi totuşi, Doamne, cât aş vrea să ştiu ce s-a în-
tâmplat cu noi, cum am putut să stau atât timp lângă un om care era altul îndată
ce pleca de la mine după ore de dragoste nebună! De ce mă mai interesează?
El nu mai e. Ce bine ar fi să apară un paravan între noi, de lemn, de tablă, de
ciment, de plumb, de orice numai să nu ştiu nimic despre el. Nu l-aş vedea,
nu l-aş auzi, n-aş şti dacă mai trăieşte. Şi gândului, gândului ce paravan pot să
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îi pun? Se duce nestingherit către el şi nu pot să-l opresc. Uite, acum aş vrea
să-l ocărăsc în gând, să-l pedepsesc, tot cu gândul, să-l văd cum suferă. Aiurea,
n-aş vrea, eu, proasta, sunt în stare să fiu fericită dacă îl văd pe el fericit. Asta
înseamnă că îl mai iubesc? Să nu aud de iubire! Iubire a fost şi nu mai e. Nu
mai e! S-a stins… Asta s-o cred eu! Nu s-a stins nimic şi nu se va stinge multă
vreme, dacă se va stinge vreodată”. 

E împrăştiată Crinuţa, mintea ei e un amalgam de gânduri, care de ca-
re mai agasant, mai stresant. Cele legate de Mihuţ să mai aştepte, să nu intre
imediat la analiză. Cum să aştepte? Scenele care îi vin sub pleoape o incită să
arunce, să spargă ceva, să ţipe groaznic, să fie uragan devastator, să ştie toată
lumea ce i s-a întâmplat ei. Pe geantă i-a căzut mânia, o tot deschide, caută
ceva acolo, o închide la loc şi iar o deschide.

–  Lasă, dragă, geanta, nu are nicio vină că eşti tu nervoasă, îi spune
şefa de echipă după ce doftoreasa rămăsese singură, vizitatorul plecase bez-
metic parcă, împleticindu-se puţin, precum cheflii. Îţi e teamă că pierdem?
Nu, nu asta te frământă… Ţie ţi s-a întâmplat ceva… Dragostea… L-ai zăpăcit
pe băiat! Nu mai ştia pe unde merge… O fi fost prea dulce sărutul de plecare… 

–  Care sărut de plecare? 
Nu ştie ce s-a întâmplat în ultimele clipe, cum a plecat omul de care

a fost alături atâta timp, nu-şi aminteşte dacă i-a spus ceva, dacă l-a ocărât ori
l-a îmbrăţişat la despărţire, dacă a fost sau nu o despărţire. E un vid în mintea
Crinuţei. Da, un vid. Cumplit sentiment! Nu i s-a mai întâmplat asta. Se sperie
când îşi dă seama că e gata să se prăbuşească. 

–  Apă… A… păăăăă, mai apucă să strige stins înainte de a cădea în
braţele şefei, care se repede să o sprijine.
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Constantin
Bucur 

Altădată

La cuvântul de altădată
mă pricep
îl aud cum respiră-ntr-o piatră

Val de tăcere

Visa cu noaptea
deschisă la stele.

În propriul ei somn -
guralivă marea
până la ţărm
unde cădeau tăcerile
pe valuri de mărgean.


Atât de mult îmi place
să mă amân,
încât veşnicia nu ştie
de unde să mă ia.


Greierii nu cântă. în tăcere, 
ei doar îşi freacă
lacrimile de stele.



POEME

Iuliana Paloda-Popescu
Rândunica de mare

Seara, sufletul
meu se avântă în larg şi 
aidoma unui cântec îndepărtat, 
Rândunica de mare trece pe ape, 
îmi atinge umerii, faţa, tâmplele albe, 
înfiorând cu ţipătul ei, 
cu aripile uşoare, vălul de aur al 

inimii, 
prin care încep să văd ceea ce tu 
nu poţi pricepe, atunci când încerc 
să-ţi vorbesc despre vara pierdută, 
în care nu ai ştiut cum să culegi 
pulberea zorilor aprinsă 

în privirea mea, 
să o faci să-nflorească şi să rodească, 
acolo, unde lumina cernută 
prin genele mele voia să îţi aminteşti
dimineaţa copilăriei tale îndepărtate,
cu vrăbii gureşe ciripind în caişii

tineri 
ce-nfloreau pe sub streaşina casei, 
în nopţile albe, când eu încercam 
să învăţ alfabetul răbdării... 
singură aşezam vocalele şi consoanele,

câte una sau două, într-o simetrie 
perfectă, 

prin care voiam să ating 
secţiunea de aur a visului, a speranţei,
a încrederii, a iubirii în care speram 

că ne vom regăsi, 
împreună vom fi şi ne vom numi!...
Totul este tăcere - îmi şoptea Îngerul,
pecetluindu-mi visul cu lacrima de foc 
şi aşternând aievea cerul de mătase

Singură încerc

Niciodată nu vom afla cum începe 
şi sfârşeşte iubirea!... Uneori, 
zborul este aidoma ei, alteori, teama, 
închiderea aripilor, aşteptarea 
pe stâncile reci din ţinuturile iernii

pustii, 
tot atâtea chipuri ale iubirii pot fi!…
Astăzi, tăcerile tale îmi amintesc 
lumina din irişii înfloriți 
pe sub pleoape, mă fac să înţeleg
rostul trecerii prin oglinzile de ape 
şi singură încerc să îmi deschid 

aripile înalte, 
să mă înalţ şi să te întâlnesc 
aici sau dincolo, aproape 
sau departe!...

Între Cer şi Pământ

Vara,
voi pluti între Cer 
şi Pământ, înveşmântată 
în aburii ploilor, îmi voi căuta faţa 
în oglinzile apelor şi cu pleoapele 

deschise 
voi aprinde candela zorilor, visul,
straiele vechi, purpura macilor, 
amintirile vii ale trupului meu 
locuit de o pasăre albă 
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ce îmi caută inima, 
până când îmi e ziuă, 
până când îmi e noapte, 
până când ne cuprinde 
uitarea şi-nsetată 
ne bea!

De unde veneam

De unde veneam, 
lumina ardea într-o floare de lotus, 
din care creşteau aripile păsării 
ce plutea în albastrul de ziuă 
și visa cum va cânta și se va înălța
pe nimbul de aur al norilor, 
iar eu adiere de cântec eram 
și încercam să mă-nchid 

în trupul de fum, 
când Soarele trecea pe cerul de opal
și îmi părea că sunt aievea apei 
în care umerii înfloreau ca niște 
nuferi albi şi mă întrebam 
dacă sunt îndeajuns de puri și de vii,
pentru primirea aripilor de lumină,
pe când visam cum mă voi stinge 
în privirea Ta, spre a renaște 
în suflarea rugului de foc 
și în adâncul nopții ce mă bea!

Ca o flacără albă

A mai plecat dintre noi un poet!...
Nu, nu era bătrân, pentru că poeţii
nu îmbătrânesc niciodată, 
era doar bolnav de iubire 
şi de întristare, de prea multă 
speranţă şi de aşteptare!... 
Uneori, îl dureau mâinile de atâta
scris, iar lacrimile lui se făceau
păsări şi pluteau la margine de vis,
unde poetul se întâlnea mereu cu 
o femeie frumoasă, care îl întreba 

de unde vin şi încotro pleacă 
sufletele, însă el o privea îndelung 
şi ardeau ca o flacără albă, 
până când se topeau 
în albastrul de  zi!

Iar am visat

Îngere Bun, 
astă noapte iar am visat 
câmpiile înflorite, peste care 
pluteau păsări şi ne strigau, 
pe când coarnele melcului 
atingeau cu sfială roua ivită 
din sufletul apelor, în care 
se legănau stelele - candele vii 
şi speram să uităm de amar, 
să înviem în albastrul de zi! 
Spune-mi, Îngere, 
încotro să-mi îndrept paşii? 
Prin ţărânile vechi, tălpile mele 
întâlnesc urmele unui pui de cerb 
rătăcit cândva în lumina Lunii, 
din care te arăţi pentru noi şi te-nalţi
şi strecori printre gene licărul apelor, 
purpura macilor şi pluteşti 
între Cer şi Pământ, amintindu-mi 
de o pasăre albă ce s-a 
stins în amurg!

Icoană veche

Doamne, astăzi am căutat 
un Sfânt Mucenic dintr-o icoană
veche, dar nu l-am aflat, pentru că
numele său era scris prescurtat 
și părea şters demult... 
cu sfială încercam să-l găsesc,
până când s-a făcut noapte 
şi-n oglinda Lunii am văzut trei
sfinţi în veşmânt luminos - doi
Mucenici şi unul 
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nebun pentru Hristos, 
aveau pulbere aurie în gene 
şi pe pleoape, ţineau în mâini 
Crucea cu opt braţe şi priveau 
departe, în timp ce-l căutam 
pe Mucenicul tânăr, 
până se lumina de ziuă 
şi dintr-un nimb de nori 
ne binecuvânta cu dragoste Iisus, 
iar eu mă străduiam zadarnic 
să înțeleg ce scrie pe fondul poleit,
de parcă literele toate 
în lumina zilei s-au topit 
și s-au prelins încet, pe chipul 
și pe trupul Sfântului necunoscut, 
însuflețindu-l parcă și trecând 
în sipetul de aur al icoanei, 
de unde lacrimile sfinților 
se-nalță în slava cerului de-argint 
și ard cu flăcări albe în privirea

noastră, 
precum o candelă de aur 
în suflarea unui Înger 
Sfânt!

Trestia călătoare

Nimeni n-a înţeles cântecul 
trestiei în bătaia vântului, 
nimeni nu a ştiut rostul ei 
când s-a frânt în vuietul toamnei!...
Poate va înveli o casă, visa ea, 
poate va sprijini braţul unui ascet, 
al unui împărat, al unui pictor mare
sau poate inima unui poet, 
spera trestia, pe când vântul 
o legăna, o înălţa până la Cer, 
fără să ştie dacă toate acestea 
se vor întâmpla!... 
Cândva, toţi o vor uita, strigă
Pasărea înserării!... 

Fără urme-i sunt paşii, 
pierdută-i cărarea, umbra-i lunecă 
în amurg, himere de foc se ascund 
în tăceri, în fumul subţire ce urcă 
în ierburi, în ape, în ţărânile calde,
iar eu încă mai sper să descopăr
semnele trecerii, clipa de închinare,
când Luna tresare de dor 
în lacrima trestiei călătoare!
pe pleoapele-mi închise, ce tresar
când eu visez câmpii înmiresmate,
din care se-nfiripă umbra 
unei păsări albe, plutind fără oprire
în oglinda Lunii şi lunecând apoi, 
pe apele uitării, în timp ce 
Dumnezeu aprinde norii 
cu liane înflăcărate şi caută în taină
chipul diafan al unei Sfinte luminate,
voind să-i pună-n plete 
trandafirul rumen, ucis cândva, 

fără de vină, 
de frigul iernii-nverşunate 
şi încununat ca un martir, 
cu nimbul de iubire 
plămădit în veşnicia 
morţii 
care ne 
desparte!
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21 noiembrie 1942

În regimentul nostru, în dimineaţa zilei de 17 noiembrie, soldaţii
ajunseseră aproape de epuizare, dar eram cu toţii încrezători în bătălia acelei zi-
le, hotărâtoare pentru noi. Unii tremurau, fiindcă gerul dimineţii nu ţinea cont
că aveai manta pe tine ori doar uniforma de toamnă. Mă uitam, pe sub coada
ochiului, şi îmi păreau nişte eroi dintr-o poveste orientală. Dar cazematele, în
care aşteptam cu toţii semnalul atacului, cu noroiul peste noapte îngheţat, nu
aveau nimic din atmosfera acelui basm oriental. „Aşadar, început de secol într-o
înfundătură din Rusia, şi noi, nişte eroi ai ţării ori doar aventurieri în acest răz-
boi”, mi-am spus, convins că am să scriu fraza asta, ceva mai târziu. Aici, la
Skirokinski, soldaţii se căutau cu o seară înainte, la lumina opaiţelor şi lumâ-
nărilor, de „mitraliori”, cum le spunem noi, păduchilor. 

Trezindu-mă dimineaţa şi stând la ambrazura cazematei, ca împăratul
ce tocmai urmărise de o vreme un stol de ciori ce tot s-a rotit peste cupola ume-
dă a catedralei (cum citisem undeva că ar fi făcut ţarul Nicolai al Rusiei), mi-am
amintit de vorbele contelui Tolstoi, se zice, rostite în preajma fugii sale: „Esli
budu jiv” (adică: dacă va da Domnul, voi ajunge cu bine!). Mi-am repetat de câ-
teva ori fraza asta, în gând, că-mi suna al naibii de ciudat pe câmpul de luptă
de la Skirokinski.

Când ni s-a transmis că putem porni atacul, primul lucru pe care l-am
făcut a fost să-mi scuip în sân şi să-mi fac rugăciunea dinaintea lui Dumnezeu.
De la Skirokinski şi până la Don, nu am găsit o casă în picioare. Şi am mers ca-
le de două zile! Ne opream la fântânile cu cumpănă aflate în calea noastră şi
ne potoleam setea. Nu puteam bea toţi, dar cred că secam fântânile în urma
noastră. Care nu apuca nu bea. Nu mergeau călare decât de la căpitan în sus.
Eu, fiind în grad mai mic, mergeam pe jos alături de soldaţi, iar în spate ne du-
ceam raniţele, cam la 30 kg greutate, în care aveam alimentele şi muniţia. Pe
tot parcursul drumului n-am văzut decât tancuri sfărâmate, sârmă ghimpată,
căşti presărate pe câmp, ici-colo. Aşadar, pe o suprafaţă de numai câţiva kilo-
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metri pătraţi, se desfăşurase înaintea noastră un atac căruia îi căzuseră victime
zeci sau poate mii de soldaţi, pentru că terenul era răscolit peste tot de obuze.
Uneori, se auzeau, în stânga noastră, nemţii, cântând pe limba lor. Ca răspuns,
am început să cântăm şi noi: „Bătrâne, vino şi povesteşte/ De lupta de la Mără-
şeşti!...”   

Marşul ăsta a fost cântat pe întregul traseu pe care l-am parcurs. Mulţi
dintre noi nu ştiam cântecul, mormăiam versurile, asta la început, apoi am în-
ceput să-l cântăm cu toţii, de nu se mai auzea, până la cer, decât cântecul nos-
tru. Când se apropia vreun avion, ai noştri se uitau cu atenţie să nu facă, cumva,
vreo confuzie şi să ridice ţevile armelor asupra lor. Nu auzeam decât vorbele
celor de lângă mine:

– Vine în picaj, nemernicul... Jos, jos... Domnule sublocotenent, ăştia
or fi de-ai noştri? 

– Ai dracului, iar încep!, spunea altcineva. (Şi urma o detunătură de
bombă, de ne băga în sperieţi).

Seara, veneau şi ne aduceau mâncare şi, cum nemţii nu erau învăţaţi
să mănânce mult, ne dădeau câte un baton de miere sintetică şi câte o conservă
pentru ziua următoare. Noi o mâncam seara şi ziua următoare răbdam. La Ta-
garok, am primit ordin să o luăm la stânga, pentru cotul Donului. Un major
mustăcios răsuflă, lângă mine, uşurat:

– În sfârşit, domnule sublocotenent, cred că ne vom odihni şi noi,
astăzi.  Măcar cât să tragem o porţie de tutun! Dumneata nu fumezi, domnule
sublocotenent?, m-a întrebat. I-am făcut semn că aveam numai să mă trag de-
oparte şi să notez câte ceva în caietul meu, impresii de front, în acel blocnotes
de campanie pe care-l purtam cu mine tot timpul. 

Am ajuns, mai apoi, la Tagarok şi nu ne-au mai dat pauză ci ne-au
băgat direct în tranşeele făcute de nemţi. Tranşeele erau la înălţimea unui om
şi aveau anumite locuri de tragere, la înălţimea malului ridicat. Cum am ieşit din
tranşee, nu ştiu cum au făcut ruşii de ne-au descoperit, că au început gloanţele
să ne treacă pe la ureche. Ne-am desfăşurat în trăgători. A şi început un bom-
bardament infernal. Am rămas cu gura căscată şi ochii holbaţi la orizontul din-
spre care se trăgea. Soldaţii nu mai simţeau vântul rece ca gheaţa. Îi vedeam,
stând încordaţi, cum aşteptau comanda mea, într-o linişte apăsătoare care ne
răscolea la toţi măruntaiele. Au apărut trei avioane ruseşti, din acelea cu biplan,
şi a venit imediat un Messerschmitt şi, într-un sfert de oră, le-a doborât, unul
câte unul, de era numai vâlvătăi de flăcări toată valea. În jurul meu au căzut
mulţi soldaţi. Strângeam din dinţi şi închideam ochii până când nu le mai au-
zeam vaietele şi urletele de durere. În urma noastră, pe răniţi îi ridicau cei de
la grupele sanitare. Mă uitam la soldaţii din dreapta şi stânga mea: departe de
ei dorul de acasă, de iubitele lor. Citeam pe feţele lor doar chinurile singură-
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tăţii, duioşia gândurilor cu care, câteva clipe, unii, ceva vreme mai înainte, um-
pluseră câteva foi albe în scrisorile trimise acasă, sau îmi venea la ureche doar
înjurăturile grosolane ale altora. 

Noaptea care a urmat, deşi eram în noiembrie, am stat pe câmp numai
în veston, fără să simt răceala nopţii. După o recunoaştere, şeful de stat major,
colonel Grigorescu Ion, ne-a indicat sectoarele de front pe care urma să le
ocupe fiecare pluton, stabilind linia de apărare la circa 300 de metri în faţa
noastră. Comandanţii noştri făceau eforturi uriaşe ca să pătrundă, înainte de
venirea iernii, dincolo de Don. Am ocupat toţi poziţiile indicate, comandantul
bateriei alegându-şi punctul de comandă pe vârful unei coline, într-o zonă de
lăstăriş sălbatic. Mi-a cerut să-i dau - să stea în punctul său de comandă, ca
agent de legătură cu posturile noastre de observare - pe unul dintre sergenţii
mei din pluton. I l-am dat pe sergentul Ivanciu Nicolae, un dobrogean get-be-
get, bun cercetaş-topograf. La numai câţiva km de aceste locuri, în spatele râu-
lui, tunurile bubuiau înăbuşit iar cerul era fulgerat, din când în când, de pro-
iectile luminoase.      

Toată ziua de 18 noiembrie am stat liniştiţi, pe poziţia ocupată, şi nu
ştiu să se fi întâmplat ceva deosebit, atât în sectorul ocupat de artileriştii aflaţi
la dreapta noastră, cât şi la regimentele de infanterie din stânga noastră. Dar,
în dimineaţa următoare, peste liniştea lăsată din cursul dimineţii, să fi fost tre-
cut de ora nouă, am auzit un vuiet mare de motoare şi am văzut ieşind dinspre
valea râului, venind înspre câmpul cu păşune din stânga noastră, o formaţie
compactă de tancuri ruseşti, urmată în spate de o unitate de infanterişti care
mergeau în pas alergător. Câteva minute mai târziu, patru tancuri de tip greu
ies din formaţie, de pe linia în care înaintau în două coloane paralele, şi o co-
tesc spre poziţiile noastre. Cum a apărut primul tanc în faţa poziţiei ocupate
de sublocotenent Vintilă, comandantul plutonului tunuri regimentale de 40
mm, aceştia trag foc cu un tun, proiectilul de numai 40 mm ricoşează din blin-
dajul gros al tancului apărut în faţă, iar tanchiştii trec cu viteză mare peste tun,
pe care-l strivesc ca pe o surcea, de-l fac una cu pământul. Tancul face o ma-
nevră de rotaţie în loc şi se repede asupra celui de-al doilea tun. Sublocote-
nentul Vintilă reuşeşte să scape din faţa obiectivului său, aruncându-se în spa-
tele malului unui pârâu care curgea paralel cu direcţia de deplasare a tancului,
şi se salvează. La fel se salvează şi servanţii tunurilor sale. Ceva mai devreme,
noi făcuserăm amplasamente, grupe individuale contra tancurilor, cât avu-
serăm loc să intrăm în ele. Şi acolo eram cu sticle incendiare pregătiţi. Când
am auzit tancurile venind, m-am uitat de trupe. Tancurile nu veneau decât din
faţă, şi nu aveau oameni după ele, nu avea cine să le apere. Şi zic: „Aha, dacă
nu aveţi soldaţi după voi, ai noştri sunteţi”. Şi au venit tancurile şi, după ce
treceau pe deasupra noastră, noi aruncam cu grenadele anti-tanc şi cu sticlele
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incendiare. Unul a trecut şi pe deasupra mea. Am aruncat grenada, şi imediat
după scrâşnetul de oţel al şenilelor, am aruncat sticla incendiară, de l-am lovit
la radiatorul din spate, şi a luat foc. L-am văzut la 10 m de mine, încremenind
pe loc, arzând în flăcări, şi ăia din el ţipând. Cei care ieşeau afară erau seceraţi
de puştile noastre, cei care nu ieşeau nu mai puteau să iasă, în veci. Acolo le
era mormântul. Şi acela a fost primul tanc pe care l-am distrus eu. Şi al doilea
tanc, şi al treilea a fost nimicit de soldaţii mei. Au murit toţi care erau acolo,
în tancuri. Cel de al patrulea ne-a scăpat şi s-a dus mai departe. Nu a mai venit
înapoi. Cred că a plecat să închidă cercul care s-a făcut la cotul Donului. 

M-am uitat după coloana de tancuri, care înainta în două linii paralele,
şi îmi doream să se mai desprindă câteva şi să o cârmească spre aliniamentul
nostru, dar cred că au descoperit locul unde se afla punctul de comandă al ba-
teriei noastre, şi am văzut cum au deschis imediat focul. Primul proiectil tras,
care a explodat, a fost aproape de poziţia ocupată de sergentul Ivanciu. Acesta
e îngropat sub o pătură de pământ, dar nu cred să-l fi nimerit în plin. Din umă-
rul drept a început să i se scurgă sângele, mânjindu-i toată faţa. În schimb,
câţiva soldaţi, aflaţi în preajma lui, au fost aruncaţi în aer, şi au rămas, ţepeni,
culcaţi la pământ. Un snop de gloanţe de mitralieră îl răneşte mortal pe sublo-
cotenentul Vintilă. Ceilalţi scapă nevătămaţi, iar tancurile, în înaintarea lor,
trec pe lângă groapa unde fusese acoperit sergentul Ivanciu, unul, cârmind din
formaţie, a vrut să-l calce şi să-l zdrobească, el însă, fiind mai abil, şi-a ferit
corpul de şenilele tancului, rămânând în groapa amplasamentului, unde fusese
aruncat de explozia proiectilului, până spre seară - când au trecut pe acolo
două sanitare nemţoaice care şi-au făcut milă de el, văzându-l băiat frumuşel,
l-au luat pe targă şi l-au expediat la un spital militar de-al lor. 

Aviaţia germană, însă, nu s-a arătat toată ziua. N-am înţeles asta - ce
o fi fost cu aviaţia, care de obicei survola frontul - nici în ruptul capului. După
vreo două zile, tot stând în tranşee, eu primesc ordin să distrugem cazemata mi-
tralierelor de lângă podul abia construit peste râu. Căpitanul mi-a dat un brand.
Când am ajuns acolo, i-am văzut pe ruşi înainte să ne vadă ei. Le-am făcut
semn celor care mă însoţeau să aştepte pe loc, iar eu m-am strecurat ca un şar-
pe până aproape de ruşi. Şi am văzut o echipă de ruşi care lucrau şi ei la un
brand. Am înregistrat toate coordonatele lor.

Imediat cum m-am întors la ai mei, le-am spus să pregătească brandul
şi am început să tragem. Am tras un proiectil, şi am văzut că a căzut foarte
aproape de ei, de i-a aruncat la pământ. Am mai tras un proiectil şi nu ştiu câţi
am omorât, dar ruşii tocmai refăcuseră podul, distrus parţial de aviaţia germa-
nă, şi înaintau cu trupe noi spre malul nostru. Un singur gând mă tot rodea,
cât am stat acolo în gropile anti-tanc. Un sergent, Filat Mihail, şi un sanitar au
zis că merg şi ei cu mine. Îmi făcusem, deja, un plan. Le-am spus, pe scurt,
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cum stătea treaba. Pe drum era o pădure cu nişte iarbă înaltă. Ăia cu mitraliera
ne-au simţit şi au tras asupra noastră. L-au rănit uşor pe sergent, iar pe sanitar
l-am văzut apucându-se cu mâinile de abdomen şi încercând să se târască doi-
trei metri după un dâmb. M-am repezit, mai întâi, la sergent. Nu avea decât
braţul stâng sfâşiat de un glonte. I-am rupt cu un cuţit tunica şi i-am legat rana
cu o fâşie ruptă de la cămaşă. M-a asigurat că nu era ceva grav, că putea con-
tinua să înaintăm până aproape de cazarma de unde se mitralia în draci. M-am
târât spre locul unde căzuse sanitarul. L-am găsit zvârcolindu-se pe pământ,
cu toate intestinele afară. A vorbit cu mine, 10-15 minute. Am fost uimit să
aflu că mă cunoştea.

– Domnule sublocotenent... nu mă lăsa aşa... Iartă-mă!... Mi se face
tot mai frig. Luaţi-mă de aici, vă rog...

M-am uitat la el. Ce vedeam nu era spre binele lui. L-am chemat pe
sergent. I-a băgat sergentul intestinele înăuntru şi l-a legat cu o faşă, şi l-am
luat pe o foaie de cort, şi, târâş, l-am cărat spre batalion. Până la batalion a
murit. Dar cele spuse de acest sanitar mă marchează şi acum: „Domnule sublo-
cotenent, vă rog să mă iertaţi. Vă cunosc bine. Dumnezeu a făcut să ne întâlnim
şi aici. Eu am venit cu Moceanu, la dumneavoastră acasă, în Râmnicu Sărat,
când v-au arestat de pe băncile școlii de ofițeri. Când m-au luat în formaţia ce
trebuia să facă percheziţia aia la dumneavoastră, mie mi-au spus că e doar o
glumă şi că e doar aşa să vă sperie. Cartea aia, cu care v-au acuzat, parcă «Pen-
tru legionari» el v-a pus-o în buzunarul hainei, când nu eraţi acasă. N-am înţe-
les pentru ce vă ura. Ceva în legătură cu soţia dumneavostră, ori cu faptul că
i-aţi luat iubita, n-am înţeles. Trebuia să-l demasc, atunci, dar n-am avut des-
tulă putere. Dumnezeu m-a pedepsit acum. Pentru tot răul pe care vi l-am făcut
fiindcă am tăcut atunci. Vă cer să mă iertaţi. Nu pot pleca la Dumnezeu, uşurat,
dacă nu am iertarea dumneavostră”. L-am luat în braţe de l-am ţinut pe genun-
chii mei, liniştindu-l că are să se facă bine, că eu l-am iertat, Dumnezeu e mar-
tor că am fost sincer cu el şi m-am rugat să-l ţină în viaţă. Mi-a strâns mâinile
cu ultimele puteri şi mi-a dat ceasul lui şi, scrisorile strânse la piept, pentru
cei de acasă. 

Spre seară, ruşii au închis cercul care s-a făcut la cotul Donului. Cerul
se aprinsese de la obuzele ce cădeau ca snopii de pe tarlaua de acasă, gloanţele
şuierau prin aer, şi proiectilele tancurilor aruncau jerbe de pământ peste tot.
Nu ne mai vedeam soldat de soldat. Frontul devenise un infern. Intraserăm în
debandadă, şi fugeam când într-o parte, când într-alta, că ruşii au trimis să-i
captureze pe cei care erau prinşi în cerc. La un moment dat, ne-am culcat seara
într-o cazemată de artilerie. Aveam acolo, într-o marmidă, secară fiartă şi ce
mai aveam noi prin raniţe, că altă mâncare nu mai aveam la noi. Cred că doar
noi, cei din postul meu de observare, eram cam ultimii rămaşi acolo, pentru
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că a doua zi, de dimineaţă, am auzit nişte voci pe afară:
– Predai romanski, predai romanski!... În rest, tropote şi paşi alergă-

tori. Am întredeschis uşa la cazemată şi mi-am aruncat ochii prin deschizătură.
Doi soldaţi ruşi erau postaţi dinaintea cazematei şi împungeau aerul cu puştile
automate.

– Hai mă, că ies eu, ce s-o mai lungim atâta!, am zis. 
Aveam pistolul într-o mână, nimic altceva. Am deschis încet uşa şi

am introdus, mai întâi, un picior. Apoi tot corpul. Şi când am ieşit, am luat pis-
tolul şi l-am aruncat jos.

– Predai.. Gatovî, bez pistolet. Vse predai!... După mine au ieşit toţi,
câţi erau acolo, cu mâinile sus, fără arme. Doar cu mâinile goale. Nu ne-au mai
făcut nimic, nu au împuşcat pe nimeni, decât că vedem o coloană mare de sol-
daţi români şi germani, făcuţi prizonieri, şi ne-am dus acolo, şi am găsit un
mujic rus care avea o căruţă cu pâine. M-am dus la el şi i-am cerut o pâine.
Mi-a făcut din cap că nici să nu mă gândesc. Nu era pentru noi. I-am arătat
ceasul primit de la sanitarul mort, iar acela era înnebunit după ceasuri, şi a
vrut să-mi dea pe el o pâine. N-am fost de acord. I-am zis să-mi dea două pâini
de-alea, pe el. S-a învoit şi mi-a dat două pâini, pe ceasul sanitarului. De acolo
ne-au dus, în convoi, la o mănăstire pe malul Doneţului. Acolo erau zeci de
mii de prizonieri: români de-ai noştri, germani şi italieni. Am împărţit pâinea
cu cei din grupul meu, fiindcă santinelele ruseşti nu ştiau cui să dea mai întâi
de mâncare: un polonic de apă fiartă cu nişte mei şi parcă ceva sfeclă, cui avea
la el castroanele din aluminiu. Noi nu aveam. Aici am apucat să notez câte
ceva în caiet, şi la sfârşit am mai aţipit de câteva ori. Închipuieşte-ţi Elenuța,
într-un rând chiar am visat că eram sub salcâmul din curte, acasă, şi mâncam
nişte ouă cu muştar şi untdelemn! Doamne!... Cum mi se face gura apă, când
mă gândesc la ouăle alea!
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Constantin Feraru

ÎNTRE CANINII GURII DE RAI
***  

Cu ochiul stâng închis  
treci prin amiaza de vară –  
ticul unui dezertor  
din legiunea străină:  
orice privire a ta  
e o linie de ochire.  

***  
Pacientul doctorului Şuţu  
azvârle calmante  
în obrazul amiezii de iunie.  
Crinii dinastici  
îl plimbă-n alt veac  
al luminilor şi al terorii.  

***  
O linişte adâncă, adâncă ...  
se aude cum cade carnea  
de pe oasele leproşilor.  

***  
Unghia lunii atinge  
harfele plopilor  
1200 de carate scapără  
în privirile lupului hăituit  
printr-o plantaţie de fulgere negre.  
Cizmele vânătorilor calcă  
peste universul concentraţionar  
al pânzei de păianjen.  

***  
Cârtiţele  
fac lecturi clandestine  
printre ereticii  
pădurii de mesteceni.  
Ceaţa cade ca o grenadă lacrimogenă  
Peste revendicările broaştelor.  

***  
La revedere  
Bună seara  
Somn uşor  
spune şoarecele reverenţios  
retrăgându-se  
din faţa tomurilor de jurisprudenţă  
în apartamentele sale  
regale  

***  
Statuile  
neîntâmplatelor fapte  
îşi aruncă din viitor  
umbrele  
peste feţele noastre.  
Bate  
şi ţi se va deschide un mormânt  
la orele cinci după amiaza.  
Plictiseala  
are degetele lungi şi subţiri  
ca ale gâtuitorilor de profesie.  

***  
Fosforul  
îngerilor în putrefacţie  
îţi luminează,  
prinţe,  
în priviri.  
Printre trupurile trecătorilor  
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cerşetorii indică  
un Dumnezeu în retragere.  

***  
Vine o noapte doar pentru poet  
când urgisit de tată şi pălmuit 

de steaguri  
prin jafuri, prin tertipuri,  
prin uneltiri obscure  
se-nscăunează rege  
al sălii de-aşteptare.  

***  
La capătul bunei speranţe  
comand regulamentar:  
„Gardă v-aliniaţi! Gardă, drepţi!  
Gardă, pentru onor înainte 
prezentaţi Arm`! 
Doamne,  
în timpul existenţei mele 
nu s-a întâmplat  
nimic deosebit.”       

***
poveri cu nemiluita va fi purtat
el în spinare după aceea
bice cu plumb îi vor fi flagelat
trupul blocat în noroaie
dar mânzul asinei nu va uita
că trupul lui Isus i-a fost
prima povară
imponderabile încheieturi avea
Universul întreg
pe care l-a purtat în spinare atunci

***
ninge cu fulgi fabuloși
în ritm de recviem
ninsoarea conduce pe ultimul drum
pe ultimul fragment de elipsă
planeta ninge și îngerii 
urcă și coboară scara ninsorii
așchii translucide de vin înghețat

îmi străpung palmele și picioarele
cu insuficiența respiratorie
ieșită iarăși la rampă
când ninsoarea devine 
o gazare cu crini

***  
Pe aici a trecut linia frontului  
spune bătrânul  
arătându-mi copacii  
cu braţele ridicate  
ca prizonierii.  
Trecem pe lângă clopotniţă  
domiciliul forţat al bufniţei  

***  
Întrebaţi-mă  
dacă mai cred  
în preceptele infailibile ale ariciului,  
în manifestul politic al trestiilor,  
în ideologia iederii,  
în jakeria furnicilor,  
în octombrie.  

***  
Se licitează zăcăminte de tămâie  
pentru mortarul Sfintei Sofii  
Prosperă piaţa roşie,  
creşte preţul acţiunilor  
şi al picăturii de sânge  
dăruite fiecăruia de Hristos.  

*** 
și viețile noastre
dacă au ponderea aripilor
friabile și translucide
de libelule
cu care se hrănește și azi
în pustie Ioan
în așteptarea unei nașteri

2000 de ani de graviditate
a Fecioarei
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Gheorghe Oncioiu

TREZIREA
(Fragment din volumul „Poeniţa”)

Ceasul de pe bibliotecă îşi împrăştie, de multi-
şor, semnalele de alarmă în semiîntunericul sufrageriei.
Este un ceas de masă cu quartz, ieftin, pe care, în ziua de
azi, îl găseşti pe toate drumurile. Îngerul păzitor al treziri-
lor la oră fixă, pregătit încă de cu seară, se agită răbdător, emiţându-şi tiurile
deşteptătoare metodic şi sacadat, în grupuri de câte patru, bombardându-i tim-
panele cu precizie de metronom. Dar cum ceva din fiinţa Lui refuză să preia
aceste apeluri, impulsurile sonore insistă, având într-un final câştig de cauză.
Şi, odată străpunse barierele, ele apucă ciocănelele, cu care lovesc vârtos în ni-
covale. Iar de aici, se aruncă în scăriţe şi, galopând pe calea acustică, aleargă
să ajungă undeva, acolo sus, la Centrul de Analiză şi Comandă. Însă şi aici lu-
crurile nu sunt tocmai în regulă. Fie că o ceaţă groasă împiedică vizibilitatea
şi ele nu primesc aviz de intrare, fie că dirijorii de trafic, copleşiţi de stresul
din cursul săptămânii, au aţipit tocmai acum când atenţia lor ar trebui să fie
mai mare.

Şi totuşi ceva neclar începe, de la o vreme, să se contureze şi un ochi
interior se întredeschide. Se face că o coloană sonoră vine de undeva şi i se
insinuează în creier. La început, abia perceptibil. Apoi din ce în ce mai tare. O
muzică a sferelor, ritmată, mai mult stridentă decât melodioasă, îi împânzeşte
capul. Creierul Lui, când mare, moale şi rece ca o piftie, când strâns şi ghemuit
într-o parte a craniului, începe să vibreze cadenţat, odată cu ecourile venite din
astral...

Deschide uşor ochii şi, nemişcat, priveşte afară prin perdeaua fină.
La blocul de vizavi, în afara câtorva ferestre ale casei scării, nici o alta nu mai
e luminată. Nici măcar aceea a bucătăriei unui apartament de la etajul al treilea,
în cadrul căreia, fie că e luminată, fie că nu, la anumite ore târzii, aproape
noapte de noapte, de la un timp, cineva apare şi, stând cu coatele pe pervaz,
fumează.

– Ia te uită! îşi zice. Nici nu s-a întunecat bine şi ăştia s-au şi culcat.
În clipa următoare însă, fereastra chiar se deschide, şi în ea se iveşte acel cineva
care, făcând mişcarea obişnuită, îşi aprinde ţigara şi începe să tragă cu sete
din ea.

Niciodată nu l-a văzut pe acel individ la lumina zilei. Nici de aproape,
nici de la distanţă. Nici n-a avut curiozitatea să afle cine e şi de ce are asemenea
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insomnii. Şi nici nu l-a interesat. Dar acum ar vrea. Iar pe măsură ce face efor-
tul de a-şi clarifica imaginea, persoana respectivă începe să capete contururi
din ce în ce mai bine definite, pentru ca într-un final să ia chipul lui Năstăsică.
Iar acesta, desfăcându-şi hidos gura şi lăbărţând-o până dincolo de urechi,
slobozeşte un râs sarcastic şi, făcându-i cu degetul, îi zice:

– Ţi-am spus doar… După ce că ai capul mic, îţi mai stă şi creierul
lejer în el.

Rămas cu privirea ţintuită pe figura din fereastră, ceva ciudat i se în-
tâmplă. Un sentiment contradictoriu de ură clocotindă împotriva lui Năstăsică
şi totodată de condescendenţă faţă de vârsta şi de părul lui alb, pune stăpânire
pe El. Ar vrea ca în clipa aceea să sară asupra lui, să-l calce în picioare şi să
jure că în viaţa vieţilor Lui nu va mai vrea să-l vadă. Tocmai el, Năstăsică, cel
care-i este unul dintre cei mai apropiaţi prieteni, un adevărat stâlp de sprijin,
tocmai el să-i râdă acum în nas şi să-l batjocorească?!… Nu. Aşa ceva nu-i va
ierta niciodată. Încearcă să se ridice, dar nu poate. Mii de chingi îl ţin legat de
suportul pe care se află aşezat. După mai multe tentative, reuşeşte totuşi să-şi
mişte mâna dreaptă şi să se pipăie cu ea. Dar receptorii tactili ai palmei percep
ceva nedefinit. Lasă mâna pe lângă el şi, pipăind în continuare, nu dă de nimic.

Între timp, figura lui Năstăsică începe să se estompeze şi, dispărând
cu totul, e înlocuită de chipul, la fel de neclar ca la început, al individului care
fumează. Îşi roteşte privirea prin cameră şi, în conul de lumină proiectat de lam-
pa de carte - agăţată de unul dintre fotoliile de lângă peretele opus canapelei
pe care stă întins -, o desluşeşte pe Ea, dormind pe pliant. Acesta nu e altceva
decât două plăpumi, îndoite fiecare pe lung, aşternute una peste alta, jos, pe
covor şi acoperite cu un cearşaf. Aici obişnuieşte Ea să doarmă - la parter -
vara, mai ales în sezoanele  foarte călduroase.

Fără să-şi dea seama însă, tiurile metodice şi sacadate îi umplu din
nou auzul şi abia atunci El înţelege că muzica sferelor, care face să-i trepideze
din nou creierul, este semnalul deşteptător al ceasului ce-l anunţă, de data asta
deznădăjduit parcă şi cu ultimele puteri, că, de fapt, e dimineaţă şi că trebuie
să se trezească.

Se ridică în şezut pe marginea canapelei, îşi caută papucii şi, găsindu-i,
îi ia în picioare. Somnul, în care căzuse cu puţin înainte de miezul nopţii, nu
a reuşit să învingă oboseala ce i-a pus stăpânire pe organism în ultima vreme.
Sprijinindu-şi coatele pe genunchi şi capul în palme, mai rămâne aşa câteva
clipe, timp în care tiurile ceasului alternează între monstruoasele semnale
deşteptătoare - care de-abia acum încep să-l enerveze - şi muzica sferelor, cea
de a doua chiar încercând să pună iar stăpânire pe el.

Dacă ar fi să-i mărturisească lui Năstăsică păţania, acesta sigur i-ar
spune că muzica respectivă este un sedativ perfect pentru gândăcelul pe care
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El îl are undeva, în cap şi care, atunci când este deranjat, dă din picioare, râ-
câindu-i în scoarţa lui cerebrală. Se desprinde cu greu de pe canapea şi se duce
la bibliotecă, unde, cu mişcări bâjbâinde, apucă ceasul, îl răsuceşte cu spatele
şi mută butonul soneriei în poziţia off.

O linişte nefirească, voluptoasă până la sufocare, enervantă, dar odih-
nitoare, i se aşterne pe creier. Se întoarce şi rămâne dezorientat. Face un pas
către baie, dar se opreşte. Se hotărăşte şi se duce în bucătărie.

Deşi se vede cât de cât, aprinde lumina. Ia ibricul de cafea şi se duce
la chiuvetă. Pune pe jumătate apă în el, îl lasă pe aragaz şi ia aprinzătorul din
cuiul bătut în spatele dulapului de lângă aragaz. Este un aprinzător electric -
pe baterii -, vechi ca şi ceasul, cumpărat, cu ani în urmă, de la taraba unui frate
român din Basarabia. Învârteşte apoi unul dintre butoanele aragazului şi gazul,
ţâşnind prin duză, apare la ochiul respectiv. Apropie vârful aprinzătorului şi
declanşează scânteile. După câteva încercări ratate, acestea stârnesc o flacără
ceva mai mare, o vâlvătaie, care, în clipele următoare, revine la normal şi
atunci El aşază ibricul deasupra ei.

După ce face cafeaua, se duce în baie, unde se spală pe mâini, pe faţă
şi pe dinţi. Apa, un pic mai rece, care vine între timp pe ţeavă, îi mai limpezeşte
puţin mintea. A fost o noapte caldă, înăbuşitoare, la această situaţie contribuind
şi căldura acumulată în betoanele pereţilor. Încercând să scape de zăpuşeală,
lumea lasă geamuri şi uşi deschise tot timpul. Cu toate acestea, atât diferenţa
dintre mediul dinăuntru şi cel din afară, care, uneori, este inexistentă, cât şi
faptul că nu se simte nici cea mai mică adiere de vânt îţi crează impresia că
aerul nu poate circula prin plasa pusă în cadrul ferestrelor împotriva ţânţarilor.
Situaţia este total opusă în timpul iernilor, mai ales al celor foarte geroase,
când locatarii se vaită, de cele mai multe ori, de frig. Şi, de fiecare dată când
trăieşte asemenea clipe, EL îşi aminteşte de păţaniile lui Harap Alb şi ale pri-
etenilor săi, în tentativa lor de cucerire a fetei împăratului.

Acum însă, Ea doarme întinsă, cu faţa în sus, cu capul uşor flectat şi
uşor răsucit către dreapta. Colţurile gurii îi sunt puţin trase înapoi, într-un surâs
abia schiţat. De obicei, pe astfel de călduri, nu-şi lasă pe ea decât chiloţii şi
sutienul. Dar în noaptea care tocmai a trecut, a renunţat la acest al doilea
dedesubt. În schimb, şi-a acoperit zona bazinului cu un colţ al cearşafului. Pi-
ciorul drept îi este întins în prelungirea corpului, în timp ce pe cel stâng l-a în-
doit din genunchi şi l-a sprijinit de măsuţa dintre fotolii, pe care se află te-
lefonul. A citit până târziu şi a adormit cu lampa de carte aprinsă. Mâna dreaptă
are braţul pe lângă corp, în timp ce antebraţul - cotind în unghi drept şi spri-
jinindu-se pe abdomen, în zona stomacului - ţine încă între degete cartea care
i-a căzut pe sânul drept, acoperindu-i-l parţial. Doarme liniştit, respiraţia nefi-
indu-i sesizată decât urmărind scurtele excursii ale pieptului care antrenează,
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la rându-le, uşoare ridicări şi coborâri ale sânilor, cel din stânga apărând în
toată splendoarea lui. Are sâni potrivit de mari, rotunzi, două mere încă tari,
puţin lăsaţi din cauza poziţiei, cu mameloane micuţe şi înconjurate de nişte
areole mamare nu prea extinse.

El rămâne câteva clipe cu privirea aţintită asupra Ei. Apoi se lasă în
şezut alături, pe marginea pliantului. Ştie că, de obicei, citeşte până târziu, fi-
ind convins că acelaşi lucru l-a făcut şi azinoapte. E conştient că trebuie s-o
trezească şi totuşi parcă nu îndrăzneşte, văzând cât de profund şi, probabil, cât
de odihnitor îi este somnul. Îi trage, atent, cartea din mână şi o pune pe măsuţă,
lângă telefon. Se apleacă şi o sărută uşor pe obrazul stâng. Apoi pe buze, pe
bărbie, pe piept şi, coborând, ajunge în centrul sânului drept. Îi apucă sfârcul
între buze şi, prin intermediul acestora, strânge grijuliu de câteva ori cu dinţii.

Surâsul ei, abia schiţat la început, transformat, în timpul parcursului
buzelor lui, într-un zâmbet un pic mai pronunţat, dispare în acel moment, faţa
luându-i un aspect aproape sever, iar Ea, punându-i mâinile pe frunte, îl îm-
pinge şi, dându-l la o parte cu oarecare brutalitate, se întoarce pe partea stângă.
El înţelege atunci că Ea vrea să mai doarmă puţin. „Măcar cinci minute...“ –
îl roagă aproape întotdeauna, după care promite că se va trezi.

Se ridică şi, ducându-se la dormitor, intră încet. Prin uşa rămasă în-
tredeschisă, becul din holişor aruncă o rază de lumină asupra patului, în care
copilul Lor, Miguel-Roberto, doarme în diagonală, cu picioarele pe perna si-
tuată în colţul din dreapta, de la căpătâi, şi cu capul spre colţul opus, sprijinit pe
cearşaful de învelit, făcut ghem. Îl mişcă uşor, strigându-l pe nume. Dar cum
acesta nu reacţionează, îl mişcă, din nou, mai tare. Copilul se trezeşte şi, dân-
du-se cu picioarele la marginea patului, rămâne descumpănit. El îl mângâie
pe cap şi, sărutându-l pe frunte, îl roagă să se grăbească, întrucât în scurt timp
vor pleca. Iese apoi din dormitor şi se duce în bucătărie, unde toarnă cafeaua
în ceşti, cu gândul că va trebui să o ia de la cap cu trezitul celor doi. Îşi cunoaş-
te el marfa.

În urma Lui, copilul mai moţăie câteva clipe în poziţia în care l-a lă-
sat. Apoi se ridică, se duce la noptieră, aprinde veioza, ia tableta, o deschide
şi, tastând, notează în agendă: „Trebuie să mă trezesc. Urgent. Astăzi plec la
Bunici“. Închide tableta, o lasă înapoi pe noptieră, se aruncă în pat şi adoarme
pe loc.
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 A aloca bani pentru lupta împotriva corupției este același lucru
cu alocarea de vodcă pentru combaterea alcoolismului
 Cât ar fi de perfecte, computerele nu vor putea niciodată înlocui

prostia umană.
 Vodca luată la vânătoare a salvat mai multe animale decât Greenpeace.



Mihaela Roxana Boboc

Flori de cactus

te iubesc mai ales când nu pot să scriu
un rând fără tine în oasele mele 
și lumina aceea din ochi proiectată 
pe umerii goi pe zilele goale, 
pe tinerețea furată la naiba 
cu toate nimicurile pe care le numesc
dragoste și dragostea pe care 

nu o numesc nicicum
cu oamenii ăștia seci și 

ambițiile nimănui
te îmbrățișez când ești țintuit 
de pământ și vocea coboară în iad, 
în stricăciune și putregai 
florile ies din brațele cactușilor 
ca și cum suferința face lucrurile 
frumoase sau măcar acceptabile
femeile, o, femeile care-și poartă
diminețile pe umeri și poverile 

în suflet
fără să ceară, fără nimic al lor 
și deșteptul ăsta de freud le numește

instabilo-nedemne
ca și cum ai putea domestici 
ceva ce nu poți măcar cuprinde 

în cupola unui gând

mama își revine încet 
nu că ai fi întrebat dar sunt bine 
așa bine încât te trimit în gura 

unui septembrie 
pe care scrie cu litere mari abandon
așa bine încât iubesc ceea ce urăsc 
și nu mai urăsc nimic doar râd 
de strigoi și le strecor usturoi 

în dinții nopții 
să ne fie de bine, am umblat 
în cearcănele cuvintelor și tot 

ne-a ieșit o coastă în plus
inoperabilă moartea inoperabilă 

femeia, 
au desfăcut și închis la loc trupul ei
n-au mai găsit nimic de amputat 
de când poartă raiul în inimă 
și se peticește așa cum știe din 
rugăciuni și grijă înmuiată în fiere
te sărut pe inimă 

și vântul bate a gol.

Dinţi de lapte

La parterul clinicii se perindă 
halate albastre

din când în când cineva iese 
și anunță o naștere 

moartea nu poate fi anunțată 
se infiltrează tacit între chipurile 

preocupate
ne afundăm în fotoliile negre 
și depănăm amintiri cu mama tânără,
cu pântecele plin de mine
și un gol imens se prelinge pe picioare

până în vârful degetelor 
pierderea unei mame nu poate 

fi răscumpărată 
nici de gânguritul pruncului
nici de slăbiciunea genelor moștenite 
ne strecurăm fricile în paharele 
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de cafea la 2 lei
cu gust de lapte matern 
ești la terapie intensivă și somnul tău
se așterne ca o pecete 
nimeni nu ar trebui să taie burta 

unei mame 
și să scoată uterul care m-a adăpostit
de atâtea palme și spaime
doctorul are ochii blânzi 
deasupra halatul albastru se vede 

o dâră pe cer
îi zâmbesc 
când scoate moartea cu mâna 
lumina are dinți de lapte.

poem alb pentru zile negre

să-mi fi spus că pot scrie doar 
pentru tine

că pot demola și reconstrui zile în șir
același sentiment

care înalță zmeie și coboară 
pe ulița gândurilor pe înserat

când soarele își odihnește brațul drept
sub sânii mei

m-am născut mângâiere în coasta
poeziei

te-am adunat din secetă și din ploi
din bătăile ceasului a întuneric când

lumina tace în jurul tău
norii se preling în lumea înghețată 

de dor
mă dor mâinile a foame de umbre
a inimă colorată pe hârtie și tălpile lor

trecând prin poemele mele 
de nicăieri mama îmi adoarme pruncii

la sân
și vălul ei prin cuvânt e o moară 

cu apă lină 
de adap poemul acesta alb 

pentru zile negre

să-mi fi spus măcar că iubesc lumina
din ochii blânzi

când ții la piept copiii lăsați să vină
într-ale cerului 

mușcături de îngeri
pâinea lor e mai albă ca o aripă 

de moarte
degetele împletesc minuni 
pe clapele nopții se strecoară silabe 

de heruvimi
și trupul tău să-mi fi spus că-l ating
din creștet până-n tălpile cuvintelor
de cer întors în tine și pământ 

urcat spre rai
nu mă întorc în pântecele maicii mele
măcar de rătăcesc poeme albe

în preeria nopții
măcar să-mi fi spus că mă transform
în stană de poezie 
sau voi curge ca un râu prin lume

dorindu-mi soarele sub genunchi
și tu, părinte al neodihnei, dormi 

în pastila timpului
dor(m)i și te rogi
rogi și ațipești iar peste cuvinte.

Nudul dimineţilor

să ai de ales
să scrii ceva ce moare oricum și totuși 
să te încăpățânezi să-i dai contur
să-l scoți din tine, din durerea 
și nebunia unei monocromii
și îmbrăcat în tonuri blânde, 

tot mai blânde
aproape de spaima albă a dimineților
de profilul tău ascuns în mareea 

de nisip
lovești pământul și revine glob 

în ochii mei
te pierd și orice ai spune încape 
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într-o virgulă din caligrafia cerului
o smulg și nu rămâne nimic, aerul 

se rarefiază în jur
poate nici n-ai existat, iluziile 
sunt oaze de umanitate uneori
nici tabloul de seară, o mamă 
și pruncul ei într-un ochi de timp
sau mâna pictorului strângând 
în pumn dorul ca pe-o nălucă - 
spune-i să se oprească, să nu mai

picteze respirații
arată-i virgula din palmă și roagă-te 

să uite
cum lumea se așază în genunchi 
și fruntea e o semilună furată 

de gânduri
cum așteptarea doare până la os 
dar lipsa ei e doar începutul uitării
să ai de ales
și să mergi înapoia ta
culegându-ți pașii în brațele întinse,
risipind tot dar nepierzând nimic
memoria culorilor în tentaculele

sepiei 
și peste noi, noaptea ca o îmbrățișare

orfană,
scoasă din icoană, mama mă plânge

încet
am uitat numele tău, doar coapsa
dreaptă mă frige de parcă mâna ta 
a lăsat un fier încins
departe, cuvintele se răsucesc în cheie

și un gust de metal
viața, un lemn unde înfig cuie, 

să plutească pe spaimele albe
pe nudul dimineților mele
cenușa ta.

Genunchii raiului

Prind gândurile între degetele 

mâinii drepte
în semnul crucii, părinte,
veghez și scriu
scriu și dor 
dor și împart 
pâinea poeților încape în cinci 

coșuri pline
firimiturile rămase hrănesc păsările

din cuget
probabil exist –
m-ai văzut ducând la râu cerul 
te-ai aplecat deasupra apei și 
Dumnezeu zâmbea pe malul celălalt;
poezia suflă anilor lumina
și luminează întunericul până acesta
devine rob al luminii 
iar tu, 
eu, 
acela care uită pașii grăbiți 

spre nicăieri 
se oprește desculț
plecând genunchii raiului - 
mamele plâng, 
poeții suspină dar tac
au răbdat vreme de sute de poeme 
ochii lor ustură, mâinile lor tremură
dar scriu –
dacă mă opresc 
te iau în valea cu mesteceni
dacă te oprești pe drum
vei cere poezie în loc de apă 
așa lovesc piatra și îngerii sărați
eliberează durerea din ce în ce 
mai flămândă; 
E noapte, 
poeții dorm sub haina cuvintelor –

dorm și scriu 
scriu și dor

dor și împart.
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Gheorghe Postelnicu

VECHI FAMILII 
PÂRSCOVENE: STĂTESCU

Este adevărat că în multe familii, imaginea con-
cretă sau abstractă a strămoşilor de pe tăbliţa inimii s-a şters, încât descendenţii
de azi nu mai cunosc numele bunicului sau al bunicii şi nicicum repere bio-
grafice importante sau faptul că un pom sau un stâlp sau o fântână au fost să-
dite de ei. Un aliat al uitării e şi faptul că pământul şi casele îşi schimbă de mai
multe ori proprietarii în timpul unui secol. După 1990, o mulţime de tineri de la
ţară s-au stabilit în oraşele patriei sau în oraşele lumii, venind din ce în ce mai rar
la casa străbunilor, dacă nu au vândut-o între timp, „ca să scape de grijă”. E o
dezrădăcinare fără precedent, amară şi ireversibilă. Ce să mai vorbim de ui-
tarea care acoperă mormintele din cimitir, crucile şi puţinele monumente din
fiecare localitate sortită dispariţiei? Sate prospere, unde în urmă cu o sută de ani
era nucleul vital al românismului, ne gândim la Târcov, Oleşeşti şi Trestieni,
au, în prezent, unu, doi sau trei locuitori, care se luptă cu… şacalii apăruţi ca un
semn al dezastrului. 

Neamul Stăteştilor aproape că s-a stins. Nu mai vine nimeni la mor-
mintele lor. Femeile cucernice din parohie le îngrijesc primăvara şi toamna,
deşi nu l-au cunoscut pe „părintele bătrân”, decât din amintirile bunicilor. Ei
nu i-au uitat ochii blânzi şi pătrunzători, chipul monahicesc transfigurat de ra-
ze nepământene, dezvăluind o mare trăire interioară. În ultimii ani de viaţă ajun-
sese la măreţia sfinţeniei. Vorbea rar şi stins, părând că din adâncul sufletului
vorbeşte însuşi Mântuitorul.

Constantin Stătescu s-a născut pe 14 mai 1876 într-o familie de mari
proprietari, cu un unchi, Nicolae (n. 1846), fruntaş liberal în fracţiunea Dumi-
tru Brătianu, deputat de Buzău în 1884, 1888, 1891 şi 1895, decorat cu ordinul
„Crucea României” şi cu Medalia Apărătorilor Independenţei. Absolvent al
Seminarului Superior, Constantin a primit mai întâi parohia din satul Mlăjet,
pentru ca, din 1 mai 1906, să ia locul părintelui Petre (Petrache) Moisescu, ca-
re păstorise 28 de ani în Pârscovul de Sus (1878-1906). Căsătorit cu Elena Du-
mitrescu (1880-1975), fiica preotului Nicolae, au avut pe Dumitru (n. 1901),
avocat şi, sporadic, învăţător la Lunca Frumoasă (1940-1945 şi 1948-1950),
primar în sat (10 ianuarie 1946), căsătorit cu învăţătoarea Alexandrina Lupes-
cu, apoi pe Ion (1902-1987), avocat la Judecătoria Pârscov, primar, Gruparea
Georgistă liberală (1 august 1939), căsătorit cu Olimpia (1905-1962), fără ur-
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maşi, apoi pe Cornelia, Maria şi Elena. Cornelia a întruchipat tinereţea şi spe-
ranţa. S-a născut în 1906 şi a murit de tuberculoză, la 38 de ani, ca şi o fiică,
Mimişor, în vârstă de 4 ani. Când i-a permis sănătatea, a suplinit la Pârscovul
de Sus şi la Lunca Frumoasă. A fost căsătorită cu preotul Constantin Şerban
(4 noiembrie 1903 - 25 octombrie 1958), născut în Pănătău. Au mai avut un
fiu, Costin-Stelian (1932-1998), funcţionar la Banca Pătârlagele. 

Maria Stătescu, altă icoană a învăţământului pârscovean, s-a născut
pe 7 decembrie 1907. Pe 26 ianuarie 1926 a obţinut diploma de capacitate la
Şcoala Normală „Sf. Gheorghe”, iar la 1 noiembrie a început o carieră didac-
tică memorabilă, fiind simbolul modestiei şi al resemnării creştine în faţa lovi-
turilor repetate ale destinului. Împreună cu bunul său tată, apoi cu sora Cor-
nelia, au fost primii dascăli ai Şcolii „Aurel Vlaicu”. S-a căsătorit pe 18 sep-
tembrie 1932 cu preotul Nicolae Marcu (n. 1910), fiul Irinei şi al lui Constantin
Marcu, din Pleşcoi. Acesta a fost preot-căpitan în timpul războiului. Rămasă
în amintirea consătenilor ca „domnişoara Margareta”, Maria Marcu-Stătescu
şi-a păstrat puritatea şi nobleţea până la sfârşitul vieţii, survenit pe 25 noiem-
brie 1999. A crescut un fiu, Marcian (n. 1955), de profesie navigator.

În campania din Moldova, C. Stătescu a fost preot militar, evidenţiat
de mai multe ori. La Bârlad l-a întâlnit pe medicul Vasile Voiculescu, pârsco-
vean şi el, care organiza un spital de contagioşi. Întors în parohie, i-a luminat
pe oameni, i-a învăţat cum să intre şi cum să stea în biserică, ce trebuie să facă
în timpul slujbei, pentru a primi cum se cuvine harul şi binecuvântarea. Era
perioada grea de după 1918, când molimele secerau vieţi omeneşti. În predicile
duminicale dădea poveţe cu privire la igiena locuinţei şi la igiena personală.
Învăţăturile sale cele bune şi mântuitoare au mers la sufletul pârscovenilor. A
fost un preot cu râvnă, cu dăruire, care s-a implicat decisiv în mântuirea po-
porului celui credincios. Prin plecarea sa la cele veşnice, Biserica a pierdut un
propovăduitor şi un mărturisitor al credinţei, de mare valoare. Din păcate, a
urmat perioada cea mai întunecată, cea a anticristului, ajutată în nemernicia
sa şi de cel care i-a urmat în Sfântul Altar, stăpânit de slăbiciuni şi patimi ome-
neşti, timp în care biserica din Pârscovul de Sus s-a degradat.

Părintele Constantin, fiu al satului, a fost condus pe ultimul drum de
sute de credincioşi. Timp de două zile, prin faţa sicriului aşezat în mijlocul bi-
sericii, au trecut oameni din satele Pârscovului şi din localităţile din jur, veniţi
să-i aducă mulţumire şi un ultim omagiu. Toată noaptea s-a ţinut priveghi, iar
la căpătâiul său s-a citit Psaltirea. Preoţii care l-au privegheat au făcut fiecare
câte o panahidă. Ca unui păstor adevărat, şiruri de bărbaţi şi de femei i-au
acoperit sicriul cu merişor şi cu cetină şi i-au aprins lumânări la căpătâi, ca
semn al recunoştinţei pe care i-o purtau. 

În ziua înmormântării biserica a fost neîncăpătoare. Ninsese. Mulţi-
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mea a îngenuncheat pe trepte şi în pridvor. Părintele a fost prohodit de un sobor
alcătuit din cinci preoţi. Cuvintele necrologului au evidenţiat activitatea neo-
bosită a părintelui Constantin în slujba bisericii, lupta sa pentru păstrarea şi res-
pectarea tradiţiei, a legăturii cu corabia mântuirii noastre, a comuniunii şi a
unităţii în Biserica lui Hristos. După terminarea slujbei, sicriul cu trupul neîn-
sufleţit, purtat pe umeri de preoţi din Protoieria Pătârlagele a făcut înconjurul
bisericii în sunetul de toacă, de clopot şi al cântării „Hristos a înviat”, fiind
apoi coborât în cavoul familiei, la umbra unui brad, unde se află şi astăzi, în
faţa monumentului eroilor pârscoveni. Pe cruce sunt scrise, scurt şi cu modes-
tie, cuvintele: „Fost paroh, învăţător, protoiereu şi căpitan”. La câţiva paşi
distanţă se află cavoul măreţ ca un buncăr al urmaşului său. Pe cruce, în locul
datelor biografice fireşti, sunt înşirate „măreţele realizări”, prezentate exagerat,
fără smerenie, prilej de ironii pentru cei care i-au cunoscut munca de epigon. 

Toate darurile primite de părintele Constantin de la Mântuitor au fost
încununate de o adâncă smerenie, urcând toată viaţa pe această scară a desă-
vârşirii. Prin multă rugăciune şi nevoinţă căpătase darul rar de a citi tainele
inimii omeneşti, putând astfel să ajute cu sfatul pe cei aflaţi în necaz şi amără-
ciune.

Părintele Stătescu a fost şi un bun pedagog. După 1920 a ridicat pro-
blema construirii unei şcoli primare în parohia sa. Şcoala de peste Gârlă se
afla departe de copiii din Afumaţi şi din Cornet şi din acest motiv unii din ei stă-
teau acasă. Trei ani a străbătut toate cărările, a vorbit în sfatul popular, a pledat
pentru ridicarea a două săli de clasă, fapt care s-a realizat în 1924, la trei ani du-
pă ce şi primăria se mutase în sediul cel nou. A mers prin parohie, a adunat co-
piii şi i-a aşezat în bănci. 

A fost primul învăţător, împreună cu fiicele Cornelia şi Margareta.
Şcoala a primit numele aviatorului Aurel Vlaicu, inginer, inventator şi pionier
al aviaţiei române (1882-1913). Din 1928 până în 1940 a fost protoiereu. La
străduinţele sale s-a ridicat în cimitir monumentul eroilor din cele două răz-
boaie mondiale. Primul nume dintr-o listă de 61 de eroi este al sublocotenentu-
lui Pârscoveanu Alexandru (n. 1886), fiul învăţătorului Ion Popescu (Pârs-
coveanu) şi al Smarandei Popescu-Steriade. În 1919 părintele a deshumat pe
soldaţii Regimentului 11 Siret îngropaţi la monumentul german şi i-a reîn-
gropat în cimitir, pe locul în care s-a ridicat, în 1936, acest obelisc. Pentru
multă vreme a condus Consiliul Şcolar din Plasa Pârscov, care se îngrijea de
administrarea localurilor de învăţământ şi de organizarea de acţiuni culturale.
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Lucian
Mănăilescu

Deplasarea
spre roşu

Nu mai avem amintiri glorioase, 
le-am pierdut 
în pustiul de zile şi nopţi, 
visând viitorul
printr-un ochean întors.

Nu mai ştim pe care hartă e 
Patria, afişele de pe ziduri
nu mai urlă: „Libertate, te iubim!
Ori învingem ori murim!...”

Am uitat fluviul de oameni, pietrificat
în prundişuri secetoase,
memoria noastră a devenit blondă!

De la o vreme democraţia e 
o dictatură cu amortizor  
îndreptată spre tâmpla universului  
care se deplasează spre roşu...

Ana are mere

Nu mai sunt decât litere oarbe 
în alfabet,

numai ondulaţiile cu solzi 
ale neînţelegerii, 

un şarpe descântat şi, uneori, 
o ceată desculţă alergând prin ploaie, 
în sălbăticia numită: Ana are mere…

... Ana era o fată tristă, ascunsă 
printre riduri şi ezitări, preocupată 

să nu piardă tramvaiul 
sau ziua de mâine…

Ea traversa mereu strada 
spre alt continent, 
cu un porumbel pe umărul stâng,
iar seara, cu unghiile 
roase de spaima cuvintelor,
scrijelea pe tabla neagră a vieţii
hieroglife indescifrabile.

Asteroidul B-612
Moto:
„Toţi oamenii mari au fost cândva
copii”

(Antoine de Saint-Exupéry)

Fără sfârşit pare deşertul acesta!
Nisipul se scurge printre 

degetele vântului
şi încăpăţânarea cactuşilor 
se propteşte de trunchiul soarelui orb...

Singura margine e cea a zării,
singurul loc de odihnă 

lătratul şacalilor,
în faţă foşnesc valurile mării 

de piatră
iar în urmă se scufundă un loc 

numit acasă...

Dar locul acela e tare demult 
şi tare departe!
Îl ştie doar şarpele galben...

Jogging
Bătrânii mei prieteni, 
până mai ieri de neclintit
din fotografiile lor confortabile, 
de la un timp întâmpină răsăritul 
în parc, alergând pe aleile

anilor pierduţi, 
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în timp ce lucrurile încep
să trăiască fără ei şi vrăbiile ciripesc
şi toamna îi huiduie 
şi aruncă în urma lor cu frunze...

Dar ei strâng din dinţi 
şi cronometrează distanţele 
dintre o respiraţie şi alta, se sufocă
înotând în aerul tare al dimineţii 
până când umbra le-o ia înainte 
şi sirena salvării goneşte 
soarele de pe cer, către pereţii albi
ai altei zile trăită în fugă....

Marea din adâncuri
Scriitorului Ion Roşioru

Prin sufletul fiecăruia din noi
trece câte o Dunăre de cuvinte
în care sunt râuri şi izvoare venind
de pretutindeni şi de nicăieri…

Acum, când soarele se scaldă
în fluviul tăcut, improvizând
umbrele adâncurilor, timpul 
e un plaur de nor, o amăgire
plutind către marea secetoasă
ascunsă departe, în salinele
de sub munţii copilăriei bătrâne…

Osuar de fluturi
În amintirea poetului Gheorghe Istrate

Au evadat câţiva nebuni în vis
să inventeze fericirea...
Acum, pe urma lor, vuiesc în haite 
abisuri cenuşii şi-o noapte cu fiorduri.
Ei n-au învins (dar cine poate şti?)...

Ceilalţi s-au strâns în pieţe şi aclamă
cu ghearele şi dinţii resemnarea,
tocmind ninsori livide sau cerşind

chipuri de împrumut 
şi amintiri trucate.

Vai, ce frumoasă ţară e aceasta!

Nebunii, se mai spune, nici n-au
ajuns departe; e undeva, la marginea
câmpiei dinspre cer, un osuar 

de fluturi.

Flautul
In memoriam Valerică Stan

Erai precum ciudăţenia aceea 
rusească

numită Matrioşka: în trupul greoi 
se ascundea un înger,
şi în el un copil cu un fluture albastru
în loc de inimă, un fluture care
învăţa să zboare incredibil
de singur şi de departe.

Acum a mai rămas doar tăcerea
şi foşnetul desculţ care trece
prin iarba roşie a amurgului
învăţându-l pe Dumnezeu să
cânte la flaut...

Fiindu-se
In memoriam - Alexandru Oproescu

În spatele ochelarilor
aburiţi de dioptriile lui Dumnezeu, 
n-a avut timp, niciodată,
să-şi trăiască amărâta de viaţă...

Uneori a fost uimire, alteori
înserare luminoasă,
tăcere uneori şi disperare
până dincolo de capătul lumii.

Când a plecat le-a lăsat moştenire
celor ce au iubit, celor 

ALMANAH  2018186



ce au avut prieteni
şi nopţi însorite şi amintiri, 
doar umbra unui surâs ironic.

Foşnet alb

Ascultând foşnetul alb 
al ninsorilor lui Bob Dylan, 
înţelegând disperarea lui tragică 
de a avea totul când nu are decât 
o chitară şi un cântec, 
mi se pare totuşi nemeritat 

Nobelul lui,
un fel de a-l lega iarăşi la ochi
pe poetul Garcia Lorca 
în faţa plutonului de execuţie…

Desigur, iubesc simplitatea 
de telenovelă a inimii, 
gerul pitoresc al mahalalelor
şi toate revoltele, chiar şi aşa, 
îndopate cu glorie, dolari 
şi bune intenţii.

Dar am văzut mulţi poeţi murind
în braţele suferinţei, această amantă
nebună, după care s-au dus până
la celălalt capăt al lumii, acolo unde
fericirea e un ţărm de ocean, 
nu un premiu...

Ţara surdo-mută

În ţara mea surdo-mută
trâmbiţele megafoanelor 
anunţă o nouă epocă de aur
în timp ce lucrurile
se holbează la oamenii
care orbitează în jurul planetei,
căutând Americi nedescoperite
şi stele mov, de unde televiziunile
transmit în direct
veşti despre raiul căpşunilor.

În ţara mea interzisă îngerilor
flutură drapele şi iluzii, 
fericirea se vinde ambalată
în pungi de plastic,
se dansează după ropotul ploii,
nici un sentiment nu e interzis 
şi lumea e veselă ca la o nuntă 
de la care a fugit mireasa...

Insula din lună

Memoria este un lucru atât de vag,
prietene,

ca şi când ai scrijeli pe pereţii albi 
ai zilei

icoana unui Dumnezeu apatic, 
înfăşurat în odăjdii primejdioase… 
La ce ţi-ar folosi atunci trecutul, 
ce să mai faci cu roţile lui dinţate, 
care se învârt invers într-o

stranietate cuantică 
(dar cine ştie? - poate că viitorul 
e în partea cealaltă, se destrăbălează

poate 
în barurile zilei de ieri, 
printre anaconde şi tigrii, 
în tam-tamul de junglă al vieţii…)
Cei drept, prietene, nici nu mai ştiu

când ai plecat…
Poate în noaptea aceea de carnaval
când ai probat măştile, atunci 
ţi-am văzut urmele palide în oglindă
şi încercând să te caut m-am lovit 
de zidurile transparente 

ale realităţii…
Atunci… sau poate acum, 
când la marginea nopţii, 
pe insula mea din lună
înfloreşte, printre lacrimi, magnolia.
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Ovidiu Cameliu Petrescu

UN ALTFEL DE CANAL

După 1989, când auzim cuvântul canal nu ne
gândim la canalizarea orașului, nu ne gândim
la canalele de irigații și nici la postul de tele-

viziune KANAL D. Ne gândim la Canalul Dunăre-
Marea Neagră, dar nu la cel de astăzi. Ne gândim la Canalul început în 1949
și abandonat neterminat în 1955 de Gheorghe Gheorghiu-Dej. Stalin îi sugerase
lui Dej să utilizeze la construcția Canalului, ca forță de muncă, opozanții
regimului comunist din România. Ideea unui asemenea Canal a apărut încă din
1878, iar în 1928 s-a făcut și un studiu, propunându-se și traseul Canalului.

Este interesant că actualul Canal, construit între 1976 și 1984, urmea-
ză traseul proiectat în 1928. Stalin a sugerat că o asemenea construcție ar putea
fi folosită ca instrument de exterminare a celor care se opuneau comuniștilor.
O mare parte a elitei politice și intelectuale a țării a murit în anii ’50 la con-
strucția acelui Canal, așa precum mulți alții au murit în închisori.

Au supraviețuit intelectualii, care și-au manifestat înainte de 1944
simpatiile față de mișcările politice de stânga, cei care s-au opus legionarilor
și fascismului, în general, și cei care nu au făcut politică, dar care au avut grijă
să-i laude pe comuniști de îndată ce aceștia au preluat puterea. Cei care nu și-au
manifestat entuziasmul față de comunism și față de Uniunea Sovietică au ajuns
la închisoare sau, în cel mai fericit caz, au fost marginalizați social vreme de
aproape două decenii.

Închisorile, coloniile de muncă forțată și deportările au fost mijloacele
violente prin care a fost impusă o nouă orânduire social-politică. Canalul anilor
’50 a devenit un simbol al opresiunii comuniste.

Data de 22 decembrie 1989 a marcat sfârșitul orânduirii socialiste în
România. Mulți vorbesc de  „evenimentele” din decembrie ’89 sau de lovitura
de stat din ’89. Eu consider că trebuie să vorbim de o revoluție pentru că acele
„evenimente” au determinat o schimbare radicală a regimului politic prin tre-
cerea la democrație și la economia de piață. Faptul că au existat elemente spe-
cifice ale unei lovituri de stat și ale unei revolte populare nu este relevant. Pu-
tem vorbi de o revoluție chiar dacă, după înțelegerea de la Malta dintre preșe-
dintele SUA și primul secretar al PCUS, Mihail Gorbaciov, revoluția din
România a fost organizată de câteva servicii de informații străine cu complici-
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tatea unor persoane cu funcții importante în unele instituții ale statului român.
Aceste influențe externe nu ar fi avut nici un rezultat dacă populația României
nu ar fi participat masiv și entuziast la înlăturarea lui Nicolae Ceaușescu. Nu
este relevant nici faptul că participanții la revoluție nu știau sigur ce se va în-
tâmpla după înlăturarea lui Ceaușescu. Toți erau convinși doar de faptul că Ro-
mânia o să fie bine și tot românul o să prospere.

Desigur, în ultimul deceniu al secolului XX, o revoluție nu mai putea
genera teroare, precum revoluția franceză de la 1789 sau precum revoluția
bolșevică de la 1917 din Rusia. Faptul că Nicolae și Elena Ceaușescu au fost
împușcați, că au avut loc unele asasinate bestiale în Harghita și Covasna, faptul
că membrii CPEX și un număr redus de ofițeri au fost condamnați la câțiva
ani de închisoare, nu se compară cu crimele și cu persecuțiile care au marcat
instaurarea regimului comunist în România.

Care a fost, totuși, impactul schimbării care a avut loc în 1989 asupra
politicienilor și asupra intelectualilor din România ?

În primul rând, mii de activiști PCR au rămas fără serviciu. Unii s-au
pensionat, alții s-au îndreptat spre alte profesiuni. Marea lor majoritate au re-
nunțat la politică. Puțini s-au înscris în FSN, dar și în PNȚ-cd, PNL și în alte
partide apărute după 1990. La fel au procedat și unii foști ofițeri de securitate,
care și-au pierdut posturile. Totuși, ideea că partidele de azi ar fi pline de foști
activiști PCR și de securiști este complet falsă. Nici măcar în PRM-ul condus
de Vadim Tudor ofițerii și foștii activiști nu predominau. Cel puțin acum, după
28 de ani de la revoluție, ar trebui să renunțăm la această prejudecată.

După revoluția din decembrie 1989, elitele intelectuale nu au mai
ajuns în închisori precum în anii ’50. Schimbările produse de revoluție nu au
afectat decât într-o măsură redusă acea parte a intelectualității care era foarte
puțin influenţată de ideologie - medici, arhitecți, ingineri, etc. Desigur, restruc-
turarea economiei a lăsat fără slujbe mulți ingineri, dar problemele acestora
nu pot fi considerate niște persecuții politice. Intelectualitatea umanistă a fost
influențată într-o măsură mult mai mare de schimbarea regimului politic. Zia-
riștii și scriitorii sunt cei mai semnificativi pentru această parte a elitei intelec-
tuale.

Unii, foarte puțini, și-au pierdut posturile de conducere din diverse
instituții. Alții, foarte puțini, și-au pierdut, temporar, slujbele dacă au lucrat,
de exemplu, la revista Era socialistă. Cei care lucrau la Scânteia, oficiosul
partidului comunist, au devenit jurnalişti la ziarul liber și democrat Adevărul.
Cei mai mulți și-au înființat ziare și reviste noi în care scriau despre destinul
dramatic al găinii cu patru picioare sau al celei care a născut pui vii. Oricum,
ei au învățat foarte rapid că știrile despre lucrurile rele sunt știri bune. După
ce vreme de decenii au scris numai despre realizările de pe ogoarele patriei și
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din uzine, acum ei scriu numai despre dezastre, despre infracțiuni, despre pro-
misiunile nerealizate ale guvernului. Când, vrând-nevrând trebuie să comen-
teze despre niște lucruri bune, care s-au întâmplat în țară, ziariștii se străduiesc
să demonstreze că acele lucruri nu sunt prea bune pentru că în viitor ele ar pu-
tea să aibă consecințe nefaste.

Dacă lumea presei postdecembriste a fost și este relativ unită, lumea
scriitorilor a fost și este marcată de adversități puternice. Desigur, întotdeauna
au existat dispute, a existat invidie, dar după revoluție tensiunile au fost exa-
cerbate de politică. Cei care au avut grijă să strige încă de la începutul anului
1990: Jos comunismul!” Moarte lui Iliescu!, Monarhia salvează România!
au reușit să devină liderii elitei intelectuale, beneficiarii tuturor burselor și pre-
miilor posibile, au fost traduși în aproape toate limbile Pământului pe banii In-
stitutului Cultural Român, au reușit să ocupe funcții bine plătite și exercită o
cenzură demnă de anii ’50. Cei care nu fac parte din grupul lor nu pot să se mai
bucure de aprecierea publicului, pentru că nu pot să publice la revistele cul-
turale importante, nu sunt publicați de edituri de prestigiu, nu apar la televiz-
iunile naționale etc.

Nu are nici o importanță că unii dintre adepții dreptei politice de azi
au fost membri PCR, au proslăvit socialismul și au scris texte la comandă pen-
tru omagierea lui Ceaușescu.

În România epocii Ceaușescu, extrem de puțini intelectuali au avut
curajul să critice, foarte vag, de altfel, socialismul sau pe conducătorul iubit.
Puțini, extrem de puțini, au fost supuși unor persecuții sau au fost marginalizați
după 1965. Majoritatea celor care nu scriau imnuri de slavă pentru eroul epocii
de aur Ceaușescu, tăceau îngroziți că ar putea să fie suspectați că ar avea gân-
duri ostile regimului comunist. Tăceau, dar trăiau și un sentiment puternic de
vinovăție, pentru lipsa lor de curaj.

După împușcarea lui Ceaușescu, atât cei care trăiseră cu frica în sân,
cât și aplaudacii de la congresele pcr au devenit instantaneu mari anticomu-
niști, mari luptători pentru democrație și pentru liberalism. Lupta lor „neînfri-
cată” cu fiara, deja moartă, trebuia să șteargă din memoria colectivă compor-
tamentul lor din anii comunismului. Poate dacă această elită de dreapta apărută
instantaneu s-ar fi declarat adversara politicienilor de stânga ar fi fost cât de
cât logic. Din păcate această parte a elitei românești acționează dur împotriva
intelectualilor neimplicați politic, dar care și-au declarat simpatia pentru par-
tidele de centru-stânga.

Răsfoiam, la câteva luni de la apariție, Istoria literaturii române con-
temporane de Alex Ștefănescu și la indicele de nume am văzut, cu surprin-
dere, numele lui Ion Iliescu pe care nu-l știam a fi poet sau romancier. Am con-
statat că la prima pagină unde era pomenit Ion Iliescu, se vorbea, de fapt, de-

ALMANAH  2018190



spre criticul și istoricul literar Valeriu Cristea. I se recunoșteau, cu jumătate
de gură, ceva merite, dar marele lui păcat era că după 1990 și-a exprimat sim-
patia pentru președintele Ion Iliescu. Deci, în viziunea lui Alex Ștefănescu,
dacă erai un susținător fervent al PNȚ-cd erai un critic valoros, dar dacă îl
simpatizai pe Ion Iliescu nu mai aveai nici o valoare ca istoric și critic literar.
Pentru cei neatinși de fanatismul ideologic, Valeriu Cristea rămâne un intelec-
tual de mare valoare al culturii române.

Desigur, mulți dintre cititorii acestor pagini știu că poetul, roman-
cierul și dramaturgul Gabriele d’Annunzio a fost adeptul fascismului italian,
știu că marele scriitor Louis-Ferdinand Céline a fost fascist și antisemit, știu
că unul din cei mai mari filosofi ai secolului XX - Martin Heidegger - îl admira
pe Hitler, știu că poetul, prozatorul și dramaturgul Louis Aragon a fost comu-
nist, la fel ca și marele filosof și literat Jean-Paul Sartre. Au fost aceștia excluși
din cultura țărilor lor ? Li s-au ars cărțile în piața publică ? Evident, nu. Per-
secuțiile politice sau marginalizarea socială din motive ideologice nu sunt
compatibile cu democrația. În România anului 2017 elita de dreapta cere boi-
cotarea editurii RAO pentru că a publicat cartea unui politician controversat.

Dacă în România anilor ’50 puteai să ajungi la Canal sau în închisoare
dacă nu scriai poezii despre Uniunea Sovietică și despre muncitorii staha-
noviști, acum, în România de azi, poți să ajungi la un Canal al indiferenței sau
al marginalizării sociale dacă nu te declari ca fiind un simpatizant al dreptei.
Nu poți fi recunoscut ca intelectual valoros dacă nu scrii despre antisemitismul
lui Eminescu, al lui Eliade sau al lui Mircea Vulcănescu și nu ceri excluderea
lor din cultura română. Nu poți fi recunoscut ca intelectual dacă nu îți declari
entuziasmul fierbinte față de ideologia dreptei și față de partenerii noștri strate-
gici din Vest, în contextul în care patriotismul este considerat o noțiune bolșe-
vică și un refugiu al ticăloșilor.

Practic, acum mulți intelectuali români sunt trimiși la un altfel de Ca-
nal, evident simbolic, dar care te face să dispari în anonimat și indiferență.
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Marius C. Nica
Ana lui Manole

Unde Cronos se revarsă
dinspre orele de lut
murmurând cântecul nopţii
doar de ciute cunoscut.

Unde rana e nobleţe
vânătoare făr' de flinte,
se înnobila Agora

cu o lume de cuvinte;

Unde zidul e de aer –
nici durere, nici nervură,
e doar Ana lui Manole,
nu-i blestem, este făptură,

Ce în şoaptă Elegia
ca o piatră grăitoare,
unduind cărări spre astre
aripă strălucitoare.



Simina
Maria Sima 

cert
învăț zilnic să pun un pas 

înaintea celuilalt, 
să întind o aripă deasupra 
pământului din care am ieșit 
cu puțin înainte să cad din leagăn; 
m-am lovit de etern și atunci 
mi-am legat șireturile unul de altul
ca să nu mai alerg spre moarte.

***
mi-e teamă că la noapte 
o să înceapă să-mi fie frică de stele;
mi-e teamă că la noapte n-o să mai
fac rost de aripi
ca să-mi înfrunt fricile.

***
nu există poeți,
au murit toți la cutremurul din ’77,
au căzut blocurile peste mesele lor
de lemn lăcuit,
le-au aruncat penițele 

și mașinile de scris
la 2 metri depărtare.
de atunci, sunt toți marcați
și nu mai pot să scrie un cuvânt,
le tremură mâna.
nu există poeți,
au murit toți la cutremurul din ’77,
mai există doar cuvinte.

***
pământul n-are capăt, nu doarme
nicio pasăre acolo cu speranța
să-și ia, într-o bună zi, zborul 
de pe cel mai înalt acoperiș,
pentru că nu există acoperișuri 
la capătul lumii, nu există nici zile,
nici nopți, nici tu nu exiști 
la capătul lumii.
dar dacă eu aș exista acolo, aș fi 

un mic demiurg,
aș face din coasta femeii pământ 
și din ochiul bărbatului cer,
din degetele lor aș coase inele, 
aș aduna munții, și apele, și soarele
în ele

Maria 
Niculai

Când m-am născut

când m-am născut
am cuprins cu palmele 

toate blocurile
m-am jucat cu mașinile
creând accidente numai din plăcere
am gustat odată, prin copilărie,

orașul
l-am mâncat de ziua mea 

în loc de tort
am suflat în felinare și le-am stins
atâția ani aveam
când am murit pentru a mă naște iar
am luat în plămânii mei
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și ultimul copac împreună 
cu o vrabie

am strâns în brațe orașul 
până la sufocare

când am murit s-a ridicat alt bloc.

100

mă nasc pentru a 100-a oară 
din întunericul începutului
în timp ce rup cu unghiile 
bucăți din mine ca să le arunc 

peste cuvinte.
pentru a cunoaște lumina trebuie 

să închid ochii
(să-i țin strâns închiși)
până când îmi e dor de întuneric
până când nu-i mai pot deschide
și bucăți din mine devin cuvinte
care țipă atunci când trec dincolo.
până când mi se face dor 

de universul meu
cu propriul cer pe care obișnuiam 

să-l văd 
deasupra unei aorte.

e ora ceaiului
ni s-a răcit ceaiul în ceşti
vrei zahăr să îndulceşti cuvintele 
pe care nu le-am spus?
păsările paradisului ţipă 

în coliviile lor
încă încercăm să omorâm şarpele 
dintre tăcere şi tic-tacul ceasului
suntem nişte începători 
pantomima ne-a fost demascată
de pisica cu ochii verzi din colţ
desenez cu buzele ora ce a trecut
în timp ce şterg cu inima 
o pictură rece de ceai
din ochiul drept.

Laura Cozma

Adam

înainte să apar nu am fost întrebată
dacă puteam aș fi ales să fiu durerea −
să mă preling de pe obrazul tău stâng
în inimă
până m-aş fi născut
dar dormeai
fără să tresari la suferința 

inexistenţei mele

Adam
acum sunt femeia 
care se îmbracă în roșu 
pe sub hainele negre
în timp ce tu ți-ai ales o altă Evă
cu care să inventezi Paradisul 
zidindu-vă Unul în Celălalt

îți amintești?
parcă era un joc de puzzle
fiecare presimțea piesa următoare
azi îl străpungi din colțul buzelor ei 
până în tălpile toamnei

Adam
în catacombele gândului șobolanii
se hrănesc din trupul meu putrezit
râzi dar nu știi că te vei împleti 

în mine
cu plânsul unui copil nenăscut

Action!

plouă dar picăturile fug de mine 
durerea e prea mare chiar și 
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pentru ele
gust vina aroma mărul mâncat 

pe jumătate 
mă străpunge prin interior
lebedele dansează într-un cerc mistic
ele hrănesc ploaia cu poftă

ziua de ieri se îngroapă în cea de azi
plânsul copilului nedorit se aude 
din pântecul mamei
pe scena de foc actorul încă repetă
peste câteva minute publicul pedant 
va căuta himera în nimic
ei nu văd din gură le ies hiene 
ce se mănâncă între ele
plouă dar ei nu simt picăturile 
îi transpun într-un sipet al răului 
pe care Regizorul îl va închide 
într-o zi

Erotikon

lumina întinde cearceaful
iar brațele tale îmi sfărâmă trupul

asfințim unul în celălalt
culorile fac implozie în cutele lumii 
ți-am șoptit în timp ce dormeai 

brațele tale ar putea fi 
singura dimensiune a universului
m-aș putea destrăma ca să devin 
punctul acela minuscul
de la care a început totul

dar nu mai e timp
tăcerea e piatra care sfâşie 
pânza de paianjen dintre noi și ei

simt cum mă pierd în mulțime

Scriu cu unghia de mort

Unde ești, Tată?

Aripile s-au înșurubat în staniol-
planează prin fum de țigară 
stinsă pe frunte
și strig în somn
când Dante întinde mâna spre Infern
pătrunde orbirea labirintului de jad
Scriu cu unghia de mort
beatitudinea înrolată
în ploaia de verde
până la ultimul mugur
Unde ești, Tată?

Roxana
Elena 
Iancu

povestea în care

vlad m-a învățat să jupoi lumina 
de culoare

să-i culeg mireasma și să i-o pun
mamei în păr

ca să-i acopere firele albe 
de ninsoare

vlad mi-a arătat cum să înghit 
ghemotoacele de albastru
din îndepărtările azurii ale cerului
făcându-le alei pentru rugi

vlad și-a rupt nopțile în fâșii
plăpânde de întuneric
le-a colorat cu ultimele lacrimi 

de aprilie
mi le-a legat de încheieturi 
ca să le pot împrăștia parfumul
de fiecare dată când îl mângâi 

pe frunte

vlad s-a jucat de-atâtea ori în căușul
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mâinii mele
își aduna acolo toată muțenia 

pe care o auzea
toate cântecele pe care îngerii 
i le șopteau înainte de culcare

vedeam adesea cum moartea 
îi zâmbea căprui

furișându-se în golul copilăriei
mai simt și-acum văpaia nopții
în care vlad s-a lepădat de trup
cum lacrimile dărâmau azuriul 

secundelor
cum noaptea se deșira și 

îi aluneca pe față
ciugulindu-i catifeaua de pe frunte

vlad trăieşte  acum în degetele
mâinilor mele

în nopțile cu lună plină îmi cântă
muțenia 

pe care o auzea cândva 
din trâmbiţele îngerilor

din trâmbițele unor îngeri 
de demult pierduți

când îmi e dor să-i simt paloarea 
îmi apăs degetele pe piept
dându-i în dar bătăile inimii mele.

Petruţ Dinu

Tata

Tata-mi tăia 
unghiile până-n

carne,
se înroșeau, 

mă ardeau și plângeam,
tata-mi tăia unghiile până-n carne,
ne priveam, tată, și tăceam.

Trebuie să crești, îmi spuneai,
dar la mine doar unghiile creșteau,
iar tu tăiai, mă dureai și 

nu te mai opreai,
unghiile mele albe cădeau 

în timp ce trăiau.
Unde ești acum, tată,
Unghiile mele au crescut
și eu odată cu ele.
Unde ești să mă vezi
cum îmi promit de fiecare dată
că fiului meu, până la sânge,
nu-i voi tăia unghiile niciodată.

Punct

În centrul pieptului, la intersecţia
liniilor care formează o cruce,
acolo îndrăznesc, cu teamă, să cred,
să cred… că se află sufletul.

Tu nu simţi
când ne ţinem strâns,
prea strâns îmbrăţişati,
cum în piepturi arde o flacără?

Îţi aminteşti cum se ating degetele
când te închini?
De parcă ai ţine un punct
să nu cadă.

Nici copilul

Nu putem să trăim în fricile noastre
doar îmbătându-ne cu iluzia
că se poate și mai rău de atât.
Nu vom putea niciodată
să facem dragoste lângă șemineul
în care ard terorile din camera 
subconștientului colectiv.
Nici copilul nu va dormi liniștit
în pătuțul lui îngrăditde toate păcatele
pe care le-am aruncat asupra lui.
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Nici noi nu vom trăi fericiți,
acolo sau oriunde altundeva,
unul în fricile celuilalt

purtându-le în piept,
oriunde mergem, oricând mergem
și mai ales... până unde mergem?

Bătaia păsării în fereastră

Mi-ai spus într-o noapte
că îţi este frică de întuneric,
de ceea ce (nu) vezi, auzi sau simţi,
de străzile goale, 

de umbrele copacilor,
de amanții întristați.
Că îţi este teamă de tine.

Am hotărât atunci
să îmi deschid pieptul 

în fiecare noapte
ca să te ascund în mine.

Îmi băteai în piept
ca o pasăre-n fereastră.
Într-o dimineaţă

ai strigat dinăuntrul meu.
Am încercat să mă deschid.

Nu te-am mai auzit de atunci.

Braţul care a chemat iarna

Se luminează o fereastră în mine. 
Întind mâna care străluceşte 
asemenea braţului de marmură 
pe care l-a pierdut Venus din Milo. 
Un fulg mi se topeşte în palmă 
şi nu mai ştiu sigur cine

în cine se stinge.
Simt iarna aceasta atât de rece... 
O las să ningă prin mine în mine, 
îi las cerul alb ca părul bunicii 

înainte să moară

să se deschidă şi mă întreb 
dacă Dumnezeu 
a cunoscut vreodată zăpada. 

Refugiu

Ne ascundem într-o scoică albă.
O fată îndrăgostită de ce a pierdut
ne înalță în palme ca pe un pocal.
ne dăruiește ca suvenir ocrotirea.
Iubim.
Îmi spintec sufletul cu o semilună.
Tu o umpli cu noi, să fie plină.
Mai adaugi un nor de ploaie.
Un pescăruș zboară prin mine.
Doare.

mihai

nu am sărit niciodată de la zece
metri în râu.

era mihai care făcea asta în fiecare 
zi de vară,

copiii de noi îl aplaudam, el zâmbea
și uita pentru o clipă de bătaia 

de seară.
mic, uimit, înfricoșat eram 

de saltul lui
atunci când priveam cum îl aruncă
cerul, cu un braț nevăzut, spre noi
ca pe o pasăre cu o aripă ruptă.
pe mihai l-a călcat o mașină,
mi-a spus mie bătrâna din drum,
lejeră cu o mână la gură și una la sân
,,l-a prins sub roți, iar acum…”
... privesc zidul înalt de piatră,
de pe care mihai sărea în fiecare zi

de vară,
întrebându-mă dacă acum, 

în moarte,
îl mai așteaptă cineva să-l bată 

spre seară.
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Valentin Tufan
Pacientul

ora 7:00
Am vizitat pacientul
și m-a privit cu aceeași sfidare în ochi,
i-am fixat amprentele peste ale mele
și i-am măsurat intervalele dintre
noapte și zi.
Diminețile se-ntind sleite,
e ca un sunet agonizant în ureche,
ca o developare din Pearl Harbor
cu voința măcinată de durere,
apoi să-și destindă fiecare mușchi
în contratimp ca „Persistența 

Memoriei”
readaptată sub ochii mei

ora 15:00
i-am numărat coastele pacientului
și-am găsit-o pe cea lipsă,
i-am spus că de aici mijește secunda,
cât dintr-un vârf de ac 

cu gămălia strâmbă,
că orice lucru mărunt face parte 
dintr-un ansamblu
iar ansamblul e văzut ca un dar.

ora 21:00
ne-am dat mâna și ne-am privit 

zâmbind,
parcă am început să ne cunoaștem

mai bine...
l-am vizitat la masă și-l văd 

cu coada ochiului
cum își ascunde soarele 
în buzunarul de la piept…
mâncarea s-a răcit...

ora 7:00
într-un castron cu lapte / de sub

caimac,
se zbate soarele prăvălit din piept
cel ce pulsează universul 
în oceanul hăituit al izolării.

Andrei Bolache
Poveste de seară

m-a eclipsat mântuirea paginilor
arse de cuvinte.
plâng literele umile,
sugrumate de cerneala sângerie.
prin degete îmi curg izvoare de iluzii;
spinii cărților mutilate de gând
m-au mângâiat nevralgic.
reciful sufletului sfâșie neantul.
toate luminile au tăcut...
cuprinde-mă în vid,
povestește-mi timpul.

Oana Şuşu
Toamna pe tălpi

copacii bolnavi
cântă pentru ogarii
albi cu picioarele lungi
gemete sculptate
în prenadez proaspăt
copii lunatici
cântă la copacii costelivi
unde ploaia și nebunia 
se sărută ostentativ
și ascultă cum în venele lor
tușește toamna
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Având în vedere că toate clădirile aşezământului sunt construite fie in-
tegral din lemn (biserici, clopotniţe, grajd, fânar), fie într-o proporţie mare tot
din lemn (pavilion, chilii) şi luând în considerare faptul că lemnul este cel mai
perisabil material de construcţie, acestea au avut nevoie de reparaţii şi refaceri
de-a lungul timpului. 

Astfel, la 14 mai 1857, s-a întocmit un deviz pentru „reclădirea” bi-
sericii vechi, care prevedea lucrări de scoatere de pământ, pietrărie, dulgherie,
tâmplărie, sticlărie, vopsitorie. În acel an se avea în vedere şi construirea de chi-
lii, a unei clopotniţe, cele existente fiind „în proastă stare”. Banii proveneau din
vinderea a 500 pogoane pădure de pe moşia Grabicina. Acţiunea însă nu s-a
realizat. Gardurile mănăstirii s-au reparat în 1864.

În 1866 erau refăcute la biserica mică: turla, învelitoarea cu şindrilă
şi pridvorul. Au lucrat atunci 4 meşteri, achiziţionându-se de la magazinul
„Hristescu şi Zamfirescu” din Râmnicu Sărat următoarele materiale: 55.000
de  şindrile, 100 dulapi, 100 duşumele, 155 ocale de fier pentru legat turla şi
căpriorii, 30 ocale cuie şi „o băşică de s-a pus la turlă”.

La 4 decembrie 1868, stareţul Calinic menţiona ministrului Cultelor
încheierea reparaţiei la biserica mică, care era „foarte ruinată încât era cu ne-
putinţă a se mai face serviciul divin într-ânsa”, valoarea acestei reparaţii fiind
de 1284 lei. 

În vara anului 1869, hambarele din lemn şi o chilie aveau, din cauza
vechimii, acoperişurile ruinate. Ele s-au dărâmat şi s-au construit din nou din
bârne, terminându-se în iulie 1870: o magazie cu 3 încăperi cu lungimea de 5
stân-jeni şi lăţimea de 3 stânjeni învelită cu 450 şindrile (de o palmă lăţime şi 16
pal- me lungime fiecare), un şopron lung de 4 stânjeni şi lat de 3 stânjeni învelit
tot cu şindrilă şi o casă cu 3 încăperi lungă de 4,5 stânjeni şi lată de 3,5 stânjeni,
învelită cu 320 tinichele (table). Constructori au fost Spiridon Sorescu şi Gh.
Babacu.
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Sorin Geacu 

Mănăstirea 
Poiana Mărului

-  Refaceri şi restaurări 
în perioada 1850 - 1970 -  



Prin adresa nr. 38 din 20 februarie 1874, stareţul Calinic îl informa
pe ministrul Cultelor de faptul că la biserica mare, unde se făceau slujbele în
„toate zilele şi timpurile”, numai o dată i s-a refăcut acoperişul de şindrilă -
înainte de 1840, şi că  „de vreo 10 ani încoace începe a se putrezi acoperişul
ei, deşi pe cât a fost posibil,  am tot făcut mici reparaţii la învelitoare; cu toate
acestea, în timpul prezent din cauza vechimii a devenit în poziţie de a nu ne
mai putea adăposti în ea, când s-ar ivi cea mai mică ploaie”. Se aveau în
vedere reparaţii la acoperiş, turle şi pridvor, solicitându-se fonduri. La inter-
venţia stareţului, lucrările s-au realizat până la 15 august 1874, de către Grigore
Şuţu cu suma de 1200 franci.

Prin adrese emise în 1881, stareţul informa Episcopia Buzăului şi Mi-
nisterul Cultelor că mănăstirea: „e aproape a se ruina şi cu deosebire biserica
cea mare. Vă rog Prea Sfinţite stăpâne să interveniţi şi Prea Sfinţia Voastră
pe lângă Dl. Ministru [pentru] a ne acorda o sumă oarecare din fondurile des-
tinate pentru acest scop, pentru repararea acestui sfânt locaş”.

Într-un proces verbal de constatare din 28 octombrie 1881 întocmit
de stareţ împreună cu primarul din Jitia, se arăta că la biserica mare turlele
aveau acoperişul stricat „încât din această cauză ploua catapeteasma bisericii
şi este ameninţată a se strica cu totul”. La arhondaric trebuiau reparaţii la zid,
camere şi acoperiş. Sub clopotniţă era cămara ce trebuia reparată, la fel şi scara
clopotniţei. Trebuiau reparate şi trapeza, învelitoarea unui hambar şi 14 chilii.

În adresa nr. 27/24 iunie 1909 trimisă episcopului Buzăului, revizorul
ecleziastic al Eparhiei Buzău nota că monahul Nicodim Ionescu în 1897 „a
găsit ambele biserici de lemn în stare de ruină, acum însă aceste biserici sunt
reparate şi binişor întreţinute şi aceasta graţie muncii neobosite” a lui Nico-
dim. În acel raport se mai arăta că Nicodim a făcut din nou temelia bisericii
mari, a învelit-o cu şindrilă şi a pardosit şi o parte a bisericii mici. Nicodim
cheltuise peste 1500 lei pentru restaurarea bisericilor (la ambele a refăcut te-
melia, iar cea mică şi pardoseala), dar a şi îngrădit curtea mănăstirii.

Cu adresa nr. 18 din 26 aprilie 1920, preotul econom Nicodim Iones-
cu scria următoarele Administraţiei „Casei Bisericii” din Bucureşti: „crucea
de la turla mare a bisericii cu hramul Naşterea Maicii Domnului din schitul
Poiana Mărului (…) din cauza zdruncinăturilor suferite în timpul ocupaţiunii
[luptele din timpul Primului Război Mondial n.n.] s-a slăbit şi acuma din iz-
bitura vântului a distrus-o cu desăvârşire căzând jos după turlă, care o parte
s-a distrus acolo sus. Turla a rămas dezvelită şi din cauza ploilor urmate şi
ce vor urma pe viitor o să se aducă ruinare bisericii. Pentru reparaţiunea cru-
cei şi învelitul turlei se simte mare necesitate în acest scop ca ajutor cu suma
de lei 1000”. Comisia Monumentelor Istorice cu adresa nr. 797 din 20 iunie
1920 aducea la cunoştinţă preotului Nicodim faptul că „am intervenit la Casa
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Bisericii să vă acorde 1000 lei pentru reparaţiile cerute. Vă punem în vedere
să nu alteraţi cu aceste reparaţiuni forma actuală a turlei şi crucii”.

Biserica veche era „gata să cadă şi nimeni nu se gândeşte la
reparaţie” în 1925. Reparaţia acesteia s-a realizat însă în 1926-1927 prin stăru-
inţa boierului Menelaş Chircu din Râmnicu Sărat, fost deputat. 

Stareţa Xenia Iosipescu solicita la 31 ianuarie 1940 sprijin mănăstirii
Răteşti (jud. Buzău) pentru „formarea fondului necesar reparării bisericilor”
de la Poiana Mărului. Pentru întreţinerea clădirilor, maicile „au şi început de
a strânge fonduri” în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

La biserica mare, în 1940 s-a înlocuit învelitoarea tot cu şindrilă, în
1949 se realizaseră mici reparaţii, iar în 1950 se înlocuise o parte din învelito-
rile turlelor. După 1950, s-a refăcut gardul înconjurător, din stâlpi de lemn cu
sârmă ghimpată. 

În timpul unei furtuni de vară din 1952, căzuse crucea de pe turla alta-
rului bisericii mici, aceasta fiind depozitată la magazia de la clopotniţa veche.
În acel locul crucii şi în altele unde tabla era găurită, ploua în biserica mare,
punându-se copăi şi tăvi în locurile din interior unde pătrundea apa. Chiar şi
pe pereţi aceasta se scurgea. Atunci, maica Magnezia s-a dus la Râmnicu Sărat
pentru a achiziţiona tablă, dar atunci nu se putea cumpăra decât la schimb cu
un produs alimentar. Urmarea a fost că ea a plecat în satele din apropierea ora-
şului cumpărând fasole, pe care a dat-o la magazin pentru a lua tablă. Odată
cu tabla a luat şi scânduri, toate fiind aduse la Poiana Mărului cu un tractor cu
remorcă. Crucea când a căzut nu s-a rupt şi la înlocuirea tablei s-a pus şi crucea.

În 1954, maica Fevronia Bostan a mers în satul buzoian Cărpiniştea,
la meşterul Gheorghe Dojan pentru a-i solicita ajutorul la învelirea bisericii,
ajutoare materiale fiind acordate atunci şi de locuitori din comunele Jitia, Ne-
culele şi Nereju.

Stareţa Nectaria Maftei, în adresa nr. 27 din 11 august 1954, făcea
cunoscut Comitetului de Stat pentru Construcţii faptul că ambele biserici „au
absolută nevoie de reparaţii care privesc atât interiorul cât şi exteriorul ca:
înlocuiri de bârne, uşi, ferestre, acoperiş, turle. Mănăstirea deşi este monu-
ment istoric, n-a fost vizitată până în prezent de nici un reprezentant al Comi-
siei Monumentelor Istorice, iar administraţia mănăstirii nu poate suporta nici
chiar reparaţiile cele mai urgente, fiind una din cele mai sărace mănăstiri din
ţară. Pentru cele menţionate mai sus, vă rugăm să binevoiţi a trimite un del-
egat la faţa locului care să întocmească devizul necesar reparaţiilor”. Răspun-
sul Direcţiei Monumentelor Istorice (nr. 13695 din 18 VIII 1954), semnat  de
I. Balş, menţiona că aceasta nu dispunea de fonduri pentru reparaţii.

Prin adresa nr. 12066 din 20 XI 1956, Episcopia Buzăului înainta Di-
recţiei Monumentelor Istorice devizele „privind restaurarea bisericilor din in-
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cinta mănăstirii”. La scurt timp (adresa nr. 2229 din 20 decembrie 1956), Di-
recţia Monumentelor de Arhitectură atenţiona Episcopia Buzăului ca să se de-
monteze marchiza adăugată fără aprobări la intrarea în biserica mică (4,5 mp)
şi aviza favorabil reparaţiile la cele două biserici. Avizul Direcţiei Monumen-
telor Istorice pentru reparaţii. În adresa nr. 47 din 11 ianuarie 1957, Direcţia
Generală a Monumentelor de Arhitectură înainta Ministerului Cultelor urmă-
toarea rezoluţie: „Ţinând seama de situaţia de deteriorare a acestor monu-
mente care necesită grabnice reparaţii, vă rugăm a le înscrie în planul de exe-
cuţie pe 1957”. Atunci, biserica mică avea degradat acoperişul (şiţa era putre-
zită), ferestrele mari şi cele de la turlă stricate, dar iarna se slujea totuşi în ea
fiind mai mică. Se prevăzuse construirea unei sobe de teracotă idee abando-
nată; refacerea acoperişului pe 200 mp; amplasarea de ferestre duble şi căp-
tuşirea saciacului putrezit cu scândură. În 1957 s-au realizat următoarele: re-
facerea căptuşelilor pereţilor pe 24 m; aplicarea de scânduri de brad la pereţii
exteriori pe 176,4 mp; realizarea brâului profilat şi sculptat pe 16,5 m lungime;
demontarea învelitorii de şiţă pe 272,3 mp; realizarea streaşinei de brad pe 69
mp; demontarea marchizei de lemn; demontarea, repararea, vopsirea şi remon-
tarea celor 3 cruci metalice; vopsirea lemnăriei exterioare pe 320 mp. În 1957
se făcuse şi pavajul cu bolovani de râu, nisip şi apă. Lucrările la biserica mică
se terminaseră în 1957.

La biserica mare, în 1957, se constataseră următoarele: căptuşelile ex-
terioare din scândură de brad erau în parte putrede, iarna slujbele se făceau greu
din cauza frigului şi a curentului; turla principală de la Pantocrator şi cea mică
de pe absida dreaptă erau înclinate datorită putrezirii unor bârne de lemn din
regiunea învelitorii de tablă ruginită de la baza turlelor, datorită infiltraţiei de
apă; duşumelele aveau denivelări mari mai ales în altar (urmând să se facă du-
şumele noi din lemn de 36 mm grosime); ferestrele erau parţial deteriorate;
pietrele la soclu aveau dislocări.

Tot la biserica mare grinzile de susţinere a turlelor putreziseră şi ame-
ninţau cu prăbuşirea. Erau locuri putrede şi la învelitoare. S-a trecut atunci la:
refacerea pardoselii interioare prin înlocuirea celei vechi aplicate pe umplutură
de pământ şi grinzişoare de stejar; scândurile exterioare (cu excepţia celor pic-
tate) s-au înlocuit; s-a făcut demontarea şindrilelor pe biserică pe 245 mp. To-
todată piloţii de brad care susţineau pardoseala erau putrezi, şarpanta era pu-
tredă pe 175 mp, iar duşumelele erau stricate pe 138 mp. Pentru construcţia
schelelor s-au tăiat brazii de lângă mănăstire.

Restaurarea de la Poiana Mărului a fost prevăzută în planul de restau-
rări al Departamentului Cultelor pe anul 1957, fiind alocaţi 24.300 lei pentru
biserica mare şi 39.700 lei pentru cea mică. Demontarea şi remontarea crucilor
de la biserica mare s-a făcut în 1957.
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Departamentul Cultelor informa Direcţia Monumentelor de Arhitec-
tură prin adresa nr. 9473 din 9 iulie 1957 că totalul costurilor de reparaţii erau
de 65.000 lei pentru biserica mare şi 39.700 pentru cea mică, ele fiind avizate
de Direcţia Monumentelor de Arhitectură cu nr. 1046/1957. Totodată, acea di-
recţie atenţiona la 28 VIII 1957 şi Direcţia Generală de Construcţii Montaj de
faptul că, în planul de restaurare al monumentelor pe 1957 e cuprinsă şi mănă-
stirea Poiana Mărului. La 5 septembrie 1957, Trustul Industriei Lemnului din
Bucureşti a livrat la Poiana Mărului 20.390 mc de cherestea. Pentru reparaţii
s-au folosit lemn de brad (cherestea, grinzi), stejar (cherestea), tablă zincată. Tot
în acel an, se propusese ca învelitoarea turlelor la biserica mare să se facă din
şiţă, dar s-a renunţat. 

În septembrie 1957 vine la Poiana Mărului împuternicitul raionului
Buzău al Departamentului Cultelor, care în raportul său nota că bisericile „sunt
în curs de a fi reparate. Biserica cea mică a fost complet renovată, iar [la] cea
mare s-a reparat exteriorul şi interiorul, fiind în curs de reparaţie turlele şi
acoperişul”.

În anul 1958, la biserica mare, se desfăcuseră 136 mp de duşumele şi
se consolidaseră pereţii din bârne la turle pe 108 mp, folosindu-se lemn de brad.
Reparaţiile au fost sprijinite atunci de intreprinderea „Partizanul” din Râmnicu
Sărat. 

În adresa nr. 48 din martie 1958, stareţa Semfora arăta Departamen-
tului de Arhitectură şi Urbanism din Bucureşti faptul că se avea în vedere „des-
facerea şi refacerea celor 5 turle de lemn, din care una este demolată, iar
restul ameninţă cu prăbuşirea, fiind putrezite la bază şi repararea şi comple-
tarea soclului de piatră al bisericii, deoarece considerăm că acest monument
de arhitectură nu poate fi lăsat la voia întâmplării”.

Direcţia Monumentelor de Arhitectură, într-o informare din 15 martie
1958 arăta Ministerului Construcţiilor faptul că, în 1957, neterminîndu-se lu-
crările la Poiana Mărului, biserica mare a rămas „acoperită provizoriu”. În
luna martie 1958 era începută desfacerea învelitorii de şindrilă la biserica mare.
Pentru reparaţii, Episcopia Buzăului a alocat suma de 50.000 lei, iar în 1959
Direcţia Monumentelor Istorice 10.000 lei. În adresa nr. 290 din 10 decembrie
1958, stareţa Semfora arăta Direcţiei Monumentelor Istorice că biserica mare
rămăsese cu turla cea mare demolată, solicitând suplimentarea fondurilor de
reparaţii pentru turle. Direcţia Monumentelor Istorice informa Episcopia Bu-
zăului prin adresa nr. 1041/1959 de faptul că, pentru reparaţiile de la Poiana
Mărului, se cheltuiseră: 64.000 lei în 1957, 50.000 lei în 1958 şi 100.000 lei
în 1959.

În luna octombrie 1959, la biserica mare se lucra la: completarea cu
şipci a rosturilor de la scândurile pereţilor exteriori; realizarea învelitorilor de
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tablă în jurul bazelor de la turle; vopsirea învelitorii de tablă a turlelor (pe 240
mp), vopsitul streaşinei, vopsitul cu lazur de ulei clar a picturilor exterioare,
realizarea învelitoarei de tablă zincată (pe 50 mp) în jurul bazei turlelor. 

Reparaţiile pereţilor turlei de pe naos au cuprins 79,1 mp cu streaşina
de 4,56 mp, la cea de pe pronaos a cuprins 57,96 mp la pereţi şi 4,2 mp la
streaşină, iar la turla din dreapta acesteia – 20,4 mp la pereţi şi 2,88 mp la
streaşină. S-au refăcut pereţii exteriori ai bisericii pe 344,96 mp şi talpa bis-
ericii pe 57,84 mp. S-au executat în 1959 şi sobe din plăci de teracotă la:
trapeză, cancelarie, arhondărie, atelier şi  stăreţie. La şantierul din 1959 de la
biserica mare lucrau muncitori aduşi de Cooperativa „Drum Nou” din Buzău.
Tot atunci s-a realizat şi soba de tracotă în biserica mare.

La 24 decembrie 1959, Direcţia Monumentelor Istorice a avizat su-
plimentarea sumei necesare lucrărilor de finisaj exterior şi protecţie la biserica
mare de la Poiana Mărului, cu 39.000 lei în plus faţă de cei 100.000 lei apro-
baţi. În 1959 se confecţionaseră 96.000 şindrile (de 8/25 cm), iar refacerea so-
clului se făcuse pe 45 mp.

La reparaţiile din 1956-1959 o parte din lemnul necesar a fost trans-
portat cu căruţele de la gaterele din comuna Jitia. Unii meşteri erau trimişi de
Episcopia Buzăului fiind cazaţi la pavilion, iar alţii au fost aduşi de stareţa
Semfora din satele vecine.

Direcţia Monumentelor Istorice în adresa nr. 12900 din 25 octombrie
1966, atrăgea atenţia Sfatului Popular al comunei Jitia, de faptul că, la Poiana
Mărului, erau 2 biserici şi 12 case de locuit care „nu au nici o folosinţă şi da-
torită faptului că nu au mai fost întrebuinţate, starea lor s-a agravat, degra-
dându-se foarte mult, în general din cauza uzării acoperişurilor. Ansamblul
care prezintă un interes deosebit atât ca istoric, arhitectură, cât şi ca pitoresc,
peisajul natural fiind foarte atrăgător, poate fi folosit ca staţiune climaterică,
destinaţie ce o găsim foarte indicată. Menţionăm că într-una din case a locuit
şi lucrat scriitorul Alexandru Vlahuţă. Vă rugăm, în lumina celor expuse şi
potrivit sarcinilor ce revin Sfaturilor Populare, a lua măsurile necesare pentru
ca acest ansamblu istoric să nu se ruineze”. 

La venire în 1968, maica Fevronia a găsit sparte majoritatea feres-
trelor bisericilor, astfel că, la scurt timp, împreună cu maicile Antima şi Filof-
teia, au adus, pe jos, din Jitia, bucăţi noi de geam, pentru refacere. 

La 20 mai 1969 Departamentul Cultelor a emis avizul nr. 7561 pentru
împrejmuirea mănăstirii. În memoriul justificativ întocmit de Episcopia Buză-
ului, se arăta că împrejmuirea era în proporţie de 85% degradată şi „din această
cauză securitatea mănăstirii este ameninţată fiind în mijlocul pădurii, vitele
păscând în incinta mănăstirii”. Gardul s-a realizat pe 656 m tot din lemn, din
panouri de 1,5/2 m livrate de fabrica din Nehoiu (jud. Buzău).
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Nicolae Gâlmeanu
Epitaf

Mă desfigurez, Doamne, astfel
sunt cel mai frumos, cel mai bogat 

de pământ, mormântule,
ce cimitir de o cosmetică vitrină 

suntem noi, travestiţi
adânciţii, bolnavi de aceeaşi surpabilă

bubă…
N-am cui să strig, n-am doctori, 

n-am farisei şi
biserici-ndeajuns pentru rugă, 

oasele mele sunt
prea sărace pentru acest cimitir 

mirositor.

Ieşirea I

Din mâinile mele văd că iese ceva,
văd degetul mare opozant şi flegmatic,
ca o bubă lasă o parte de lume a
mâinii cum iese, iese inelarul subţiat
ca dintr-o coroană a libertăţii 

concentrice, 
iese arătătorul şi nu mai are cine 
să arate nimic, mi se smulge 

unghia coaptă

de căutările tactile ale cunoaşterii,
până când, celelalte degete, singure,
şi văd că îmi rămâne mâna fără de

mână, 
aud cum o suflă sufletul răsufletului,
cum o scoate din mine ca pe o
naştere zgârcită, îmi văd paşii 
cum ies din picioare, cum trupul
adoarme fără să mai aibă trup, 
aud văzul cum nu mai aude 
freamătul naturii mele umane, 
văd auzul că nu mai vede nimic, 
iar mama rămâne din nou 

pe ceruri borţoasă.

Mă uit în jur

Nu mai aud muzica, firele de păr,
păstrând raze de grâu

mă picură fără nicio clopotniţă,
uscându-mi ultima prescură,

aşa îţi scriu, ca un derviş cămilei care
mă clatină şi-mi dă

să beau apă fierbinte, chiar dacă 
nu mi-e sete, aşadar

printre atâtea fenomene naturale 
şi clinice, eu nu voi mai auzi

niciodată parabola că atunci când 
am fost moşit mi s-a

schimbat identitatea, de aceea vin 
să reclam că mi-au fost

tulburi valurile în christelniţă, să fiu
copilul de dinainte

de identitate, la starea civilă se fac
cercetări de malpraxis

pentru ocluzie spirituală, deci nu 
despre maţe e vorba,

ci că surzenia mea nu mai aude
surzenia simfoniilor

din maternităţi, aud numai streşenile
mamei cum plouă

ALMANAH  2018204



şi nu mă mai interesează acutele, 
să-mi sară timpanul,

decât cum ţipă copiii când se nasc, 
hai să ţipăm împreună

de ce a murit metafora, mă uit 
în jurul steril.

Pe semne

După frumuseţea greierilor 
se aude cum vine toamna,
lumina bate în piuă ultimul grâu 
şi începem să nu ne mai găsim, 
corole de corole văd cum se clatină
fără arome, ce ţipăt încarcă imensul

năvod,
credinţa şi demonizarea unei lumi în
derivă, s-au năucit singurătăţile, 
din vecinătatea mea nu se mai vede

casa vecinului
„hârşt”, taie coasa lunii ultimele 

stele de pe cer, parcă ieri, macul
alb se înroşise de patimi, 

cine scrisese: „la noi, nopţile
sunt aşa de frumos de oarbe”, iar

nourii negri, greierii negri
nechează venind în galop pe un horn,

zburător,
crapă de fată mare o ţiglă la sobă,
perdeaua care-o acoperă atârnă 
ca o pânză virginală şi albă
am o noapte în faţă, târzie, 
cu capul pe o pernă murdară de riduri,
„tu ce faci, suflete, te-ai pregătit 

pentru chinuri?”

Fără raţiune
Nu, Doamne, eu nu te invoc, 

te glăsuiesc
din atâta inflaţie pământească 

de rugăciune, când

cade cerul peste noi, eu vreau să spun
că nu mai am decât o singură şansă 

de vindecare, 
pe care orice raţiune mi-o ascunde 
de raţiune, să fiu operat pe suflet,
„râzi, de ce râzi, Părinte?”

Ultimile sonete
(Lui V. V.)

Sunt bolnav, doamne, 
sunt bolnav de o boală nelumească
netămăduită de nimeni;

nu s-au născut până-acum magii 
pe lume

şi descântătoarele prin sate
să mă vindece de această pietate.

Sunt bolnav, doamne 
de poezii necoapte,

de o cosmică putinţă de moarte,
şi mi-e teamă că n-am vreme
să o gust din plin.

Luat cu viaţa, îmi cresc fără de ştire
Mormintele în ţinţirim.

Sunt bolnav, doamne, 
prin spitalele dumitale,

şi mi-e teamă că n-am vreme
să mă mai bucur de nefiinţă,
cum sunt sortit cu viaţa mea
ultimelor cuvinte ale dumitale
În traducere imaginară de ...
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Liliana Manole
(Arhivele Naționale Buzău)

Din istoria invăţământului
particular buzoian

Liceul Internat de Băieţi ,,Petre Zaharescu“ Buzău

Liceul de Băieți „Petre Zaharescu“ a luat ființă, ca liceu particular,
în toamna anului 1934 prin ordinul aprobat de Ministerul Învățământului nr.
14875 din 25 mai 1934, fiind subordonat Direcției Învățământului particular
din Ministerul Învățământului și Instrucțiunii Publice, dar și Inspectoratului
Școlar al Județului Buzău, funcționând inițial cu patru clase secundare și inter-
nat, apoi treptat se completează cu întreg cursul liceal.

Cu autorizațiunea ministerială nr. 946/1935 și în baza avizului Con-
siliului Permanent al Ministerului Învățământului nr. 1514 din 11 septembrie
1935, i se acordă dreptul de publicitate pentru primele clase secundare. La în-
ceputul anului școlar 1935 situația efectivului școlar prezentându-se cu un nu-
măr de 19 profesori și 100 de elevi. Profesorul Petru Zaharescu cesionează
prin actul autentificat la Tribunalul Buzău sub nr. 4472/1936, toate drepturile
sale de proprietar, întemeietor și susținător al liceului internat ,,Petru Zaha-
rescu“ fiilor săi, Paul și Constantin Zaharescu, Ministerul Culturii și Instrucți-
unii prin ordinul nr. 3953/1936 ratificând această schimbare. Cu ordinul Mi-
nisterului Învățământului nr. 39619 din 21.01.1938, i se acordă dreptul de pu-
blicitate pentru clasa V-a, iar cu ordinul nr. 155641 din 15.02.1938 obține drep-
tul de publicitate și pentru clasa VI-a.

În anul 1939, în urma retragerii de la conducerea școlii a profesorului
Petru Zaharescu, Ministerul Culturii și Instrucțiunii cu ordinul nr. 205004 din
17.11.1939 numește ca nou director al școlii pe Constantin P. Zaharescu, iar
prin ordinul Ministerul Culturii și Instrucțiunii nr. 27647 din 07.02.1941 i se
acordă dreptul de publicitate și pentru clasa VII-a. Din cauza duratei deselor
concentrări pe care Constantin P. Zaharescu le avea, avându-se în vedere bunul
mers al școlii, este propus al doilea susținător, Paul P. Zaharescu, în funcția de
director, prin ordinul ministerului Culturii și Instrucțiunii nr. 17056/1942, tot
acum primind autorizație pentru funcționarea internatului la toate cele opt cla-
se. Programa era, în general, ca și la școlile de stat, iar  profesorii  proveneau  de
la liceele ,,B.P.Hasdeu“ și Comercial de băieți (fost ,,Marele Voievod Mihai“).
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Cu sediul în locuinţa directorului
Programul era următorul: de la ora 8 la 13 cursuri, de la 13 -15 deju-

nul, de la 15-19, pregătirea lecțiilor. Urma la ora 19 cina, iar de la ora 21
pregătirea hainelor, rugăciunea și stingerea. Liceul a funcționat în mai multe
localuri cu chirie, inițial pe strada Carol al II-lea nr. 67 (actual Unirii), având
17 încăperi – săli de clasă și de repetiții, cu elevi externi, semi-externi și interni,
în casele Stambuliu - General Holban (ultimul fost ministru de război), apoi
s-a mutat pe strada Mihai Bravu (actual Bucegi), în localul unde funcționase
înainte Școala Profesională de Fete. Internatul liceului va avea sediul în lo-
cuința proprie a directorului, situată pe strada Emil Teodoru nr.17 (actual Tudor
Vladimirescu), precum și într-un imobil situat vis-a-vis de acesta, la nr.14, a-
chiziționat special în acest scop. Din anul 1944, școala a fost mutată în cele
două locații situate pe strada Emil Teodoru nr.14 și 17 precum și într-un imobil
situat în strada Nae Stănescu (actual Bistriței), unde va funcționa până la înc-
etarea activității. La 1 septembrie 1945, liceul internat de băieți ,,Petre Zaha-
rescu“ a împlinit 12 ani de funcționare. Conform Decretului Lege nr. 175 din
august 1948, pentru reforma învățământului, care preciza că școala românească
trebuie să se dezvolte, în limbajul epocii - ,,pe baze democratice populare și
realist științifice“- după modelul sovietic. Liceul va fi desființat și preluat de
Școala Medie pentru Protecția Plantelor, care, în anul 1954 se va transforma
în Școala Veterinară, iar din anul 1956 va fi înglobată Grupului Școlar Agricol
Buzău.

Petre Zaharescu a fost profesor de matematică la Liceul „B.P.Hasdeu“
Buzău, inspector general în Ministerul Învățământului, autor de manuale. Ori-
ginar din județul Buzău, premiant al Liceului „Matei Basarab“ și student emi-
nent al Facultății de Științe din București, la 1 mai 1889 a fost titularizat la Gim-
naziul din orașul Buzău. După un scurt periplu în orașele Brăila și Caracal,
revine la liceul din Buzău la 1 septembrie 1899, unde va funcționa până la pen-
sionare, în 1932, fiind titularul a două catedre (matematică și geografie), în
baza titlurilor și a concursului susținut.

Profesor foarte sever, exigent cu sine și cu cei din jur, afirma adesea
că „un tânăr care a învățat aproximativ, a ascultat aproximativ sfaturile pro-
fesorilor, a aplecat aproximativ urechea asupra propriilor însușiri, nu e decât
aproximativ pregătit pentru viață“.

Autor de manuale pentru învățămân-
tul primar și secundar, a fost și revizor școlar
al județului Buzău, „inspector general și consi-
lier tehnic al Ministerului Instrucțiunii“ și, ul-
terior, prefect.
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Institutul de băieţi „Ion D. Răşcanu”
Institutul a funcţionat iniţial în asociaţie cu Institutul de băieţi ,,Cul-

tura’’(înfiinţat de Stere Stănescu), obţinând autorizaţia de funcţionare nr. 10987
a Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice în anul 1878, având ca spaţiu
de desfăşurare a cursurilor, imobilul cu chirie situat în strada Cuza Vodă colţ cu
Păcii la nr. 19, imobilul I.T. Vasiliu, foste case ale negustorului Damala.

Localul şcolii avea un etaj şi cuprindea zece camere şi două  săli de in-
trare, dintre care patru saloane mari, în care erau instalate clasele şi dormitoa-
rele, celelalte şase  fiind mai mici, destinate cancelariei, camerei de rufărie şi
rechizitele elevilor, infirmerie, două camere pentru locuinţa directorului şi sală
de meditaţie.

În anul 1893, institutul era frecventat de 62 de elevi, din care 44  erau
în clasele primare, împărţiţi în două secţii, prima fiind formată din clasele I şi
a II-a, clasele a III-a şi a IV-a formând a doua secţie, atât interni cât şi externi,
18 elevi ocupând doar locuri în internatul şcolii, fiind elevi de gimnaziu şi care
frecventau cursurile liceelor din oraş. Programa studiilor pe anul şcolar 1892-
1893 la clasa I, la limba română prevedea: ,,cunoaşterea şi scrierea literelor,
desfacerea proposiţiunilor în cuvinte, a cuvintelor în silabe, a silabelor în su-
nete, citirea curentă şi cu înţeles pe abecedar, recitări de poezii’’, la caligrafie:
,,formarea literelor prin aplicaţii de linii drepte, curbe, oblice, paralele şi ova-
le, scriere după model pe tablă şi hârtie“, la religie ,,rugăciuni învăţate pe dina-
fară“, aritmetică : ,,scrierea şi citirea numerelor până la 1000“, şi desen liniar,
iar pentru clasele a II-a, a III-a şi a IV-a, ,,ca la programa statului’’. De aseme-
nea, erau studiate ca limbi străine franceza şi germana, prin traduceri, recitări
de mici poezii, exerciţii de scris pe tablă şi caiet, orarul şcolii, fiind de luni
până sâmbătă între orele 8-11, pauză între orele 11-13, cu reluarea cursurilor
intre orele13-16. Cadrele didactice în anul şcolar menţionat erau: T. Popescu,
pedagog, N. Derera pedagog (preda germane, caligrafia, religia şi desen) P.
Şerdinescu profesor - clasele a II-a şi a II-a, Al. Raiciu, profesor - clasele a III-a
şi a IV-a şi  I. D.Răşcanu, directorul institutului de asemenea profesor de gim-
naziu (a fost 31 de ani profesor de istorie la gimnaziul Tudor Vladimirescu şi
liceul B. P. Hasdeu), preda gramatica şi aritmetica la clasele a III-a şi a IV-a.

Conform avizului Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice  nr.
131 din 7 mai 1893, Inspectorul general C. Mihăilescu declara: ,,Institutul I.
Răşcanu al domnului cu acest nume care e director şi profesor de istorie la gim-
naziul din Buzău, e bine înzestrat cu material didactic, este încăpător şi are
buni profesori. Sunt de părere să i se dea autorizaţie acestei şcoale, însă să se
atragă directorului atenţia asupra dormitoarelor internatului său care din
punct de vedere al curăţeniei lasă de dorit“. 
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Închis după ce nu primeşte autorizaţie pentru internat

În anul 1896, conform noului regulament al şcolilor
private, conducătorii instituţiilor particulare nu mai puteau
conduce mai departe institutul lor dacă nu îndeplineau anu-
mite condiţii, în principal conform articolului 44, în institut nu
mai puteau fi cazaţi elevii  gimnaziului la care I. Răşcanu era
profesor în afara orelor predate la institutul propriu. Astfel I.
Răşcanu, face un raport către Ministrul Instrucţiunii Publice în
care expune faptul că numărul restrâns al elevilor şcolii pro-
prii face ca mijloacele băneşti încasate de şcoală să fie insufi-

ciente la acoperirea cheltuielilor acesteia.
Cu adresa nr. 38693 din 10 august 1896, Ministerul Instrucţiunii Pu-

blice îi răspunde acestuia: ,,Domnul Răşcanu fiind profesor al gimnaziului din
Buzău, nu poate fi autorizat să aibă internat pentru elevii care urmează cursu-
rile la gimnaziul în care domnia sa funcţionează’’.

Ca institutul să nu se desfiinţeze, I.Răşcanu propune Ministerului nu-
mirea fiului său, C. Răşcanu ca director al institutului, însă conform adresei
nr. 10162 din 25 noiembrie 1896 a Ministrului Instrucţiunii Publice, nici acesta
nu îndeplinea condiţiile cerute de regulament, neavând vârsta de cel puţin 30 de
ani. În aceste condiţii I. Răşcanu, cu adresa înregistrată la Ministrul Instrucţi-
unii Publice nr. 66712 din 14 octombrie 1897 comunica: ,,Am onoare a aduce
la cunoştinţa Dvs. că institutul de băieţi pentru clasele primare, înfiinţat în
anul 1878 şi aprobat sub numele de Institutul I. Răşcanu, cu programa statu-
lui, l-am închis de la 1 septembrie, începutul acestui an şcolar 1897-1898’’.
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I.D. Răşcanu

Cuvinte celebre

 Pe hoții mărunți îi trimitem la închisoare, pe cei mari îi nu-
mim în funcții politice. (Esop)

 Un popor care-și alege politicieni corupți, impostori, hoți și trădători, nu
este victimă, ci complice. (George Orwell)
 Dacă votul nostru ar putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lăsa să vo-
tăm. (Mark Twain)
 Când ești mort, nu știi că ești mort. E greu doar pentru ceilalți... La fel și
când ești prost...(Oana Pelea)
 Ce oameni excepționali trec pe lângă noi, iar noi admirăm atâția neghiobi,
numai pentru că a vorbit despre ei presa şi opinia publică. (Mircea Eliade)
 Este foarte periculos să fii sincer, în condițiile în care nu ești prost. (Geor-
ge Bernard Shaw)
 Până şi canibalii  s-au săturat de oameni. (Anonim)



Dumitru
Istrate

Ruşeţeanu

Dorinţă nebună

Am și eu, asemenea vouă, un vis.
Îl țin închis în colivie
Ca pe-o pasăre rară.
Asemenea vouă știu să râd,
Știu să plâng… 
Dacă n-am făcut-o până acum,
Mi-a fost teamă să nu vă sfidez.

Nu înțeleg de ce în fiecare zi
Trebuie să-mi reamintiți că sunt om,
Câtă vreme simt o dorință nebună
De a da din aripi!

Ţărâna

Ca și cum aș alerga pe acoperișul 
Stelelor
Iar mama îmi strigă:-Dumitre,
Dintre toți pruncii,
Ție nu ți-am pus aripi!
…Și mama se face țărâna
În care să cad
Fără să-i înstrăinez o scânteie
Din sânge.

Împăcare cu sine

N-am un fruct, o cochilie a mea
Unde să mă retrag!

Între cer și pământ sunt

Ca o floare
Între coperțile unei cărți
Nici Dumnezeu nu-mi e stăpân 
Peste simțuri
Doar ziua și noaptea, iubirea și ura
Când îmi luminează,
Îmi întunecă viața.

Mai bine captiv într-o moleculă
De apă
Decât întins ca un zgârci
Peste singurătatea colii de scris.

Răutate

Din iubirea lui Dumnezeu
Ajunge la mine
Unda de șoc.

Cândva aveam aripi:
Zburam, cântam… Iisus pe cruce
Nu era mai fericit ca mine!

…Lumea rea mi-a cosit aerul
De sub aripi!

Geneză

Dumnezeu parcă ar fi întâlnit
Sufletul meu
Într-o cârciumă
Și i-a zis:
-Până ce consum veșnicia
Din pahar
Intră în visul meu și fă ravagii…

Al naibi de fericit

Un bulgăre de zăpadă mi-e viața
-Această libertate
De-a suferi, de-a te risipi,
De-a fi nod marinăresc
Pe un fir cu un singur capăt.
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Iubesc și sunt fericit
Ca o albină
Ce-și construiește faguri
Pe întuneric.

Aș urca la cer dar nu se poate
De la masa de scris!

Rugă

Slăbește-mi lanțurile, Doamne!
Mi-ai îngăduit să caut idealul
Prin memoria Ta
…Și-l tot caut.
Rugă deschisă mi-e cugetul.
Durerea lui-
Smerenia ce ți se cuvine.

Nu-mi ucide neînțelesurile.
Printre ele
Se află necuprinsul tău.

Refuz

Dumnezeu umblă desculț
Prin mizeria lumii,
Lucrează ca salahor la reconstrucția
Turnului Babel,
Soarbe cu paiul din rană glonțul
Prefăcut de sânge în coca-cola.

În vreme ce noi, păcătoșii
Refuzăm logica învierii
Înainte de a fi prinși cu moartea
Sub giulgiu.

Ironică

Ce-mi place, Doamne, parfumul tău
În lacrima celui ce se hrănește
Doar cu ce dă pe afară prezentul.

Gustoasă mai e bunătatea ta
Unsă cu unt,

În aceste vremuri grele,
Când ne-am împăiat stomacul,
Ne-am scurtat intestinele,
Să poată fi hrănite
Doar cu o mărgică.

Simţul realităţii

Suntem infestați cu bacilul răbdării
Chiuim când ni se-nfige sula în coaste
Scoatem glonțul din rană
Îi dăm să bea, să mănânce
Arma ce l-a fătat ne devine amantă.
Acceptăm să ne târâm spre viitor,
Dăm cu lac foamea, mizeria, voma.
Stăm pe coadă în fața icoanei
Cerșind, vii fiind, învierea.

Păcătoşilor

Cuvântul izvorăște de sub talpa
Lui Dumnezeu, păcătoșilor
Care faceți gargară cu el
Pentru a vi se desprinde
Amprenta iadului din gât.
Apoi umblați în mâini
Lingând fericirea
Cu care a fost uns asfaltul încins…

Farsă

Mi-a-ți dat ura voastră în sânge.
Aghiasma din care beau
Să-mi țină de nemurire
Mă lipește pe dinăuntru 
De moarte.

Duc în spate spre Golgota
O cruce din beton.
Am să-mi întâmpin moartea
Cu pâine și sare.
Mă vor prinde de altă viață-n 

șuruburi!
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Dr Marius-Adrian Nicoară
(Istoric, doctor în ştiinţe militare)

MAIORUL AVIATOR IOAN PENEŞ
(10 iunie 1892 - 5 februarie 1935)

Unul dintre icarii Aeronauticei Militare Române (A.M.Ro.) a fost
maiorul (mr.) aviator (av.) Ioan Peneş, originar din Transilvania, refugiat cu fa-
milia în judeţul Buzău. Proeminenta sa personalitate este ţesută dintr-o suită
de evenimente semnificative, aflându-se permanent în prima linie, în anii grei
ai Războiului de Întregire Naţională (1916 – 1919).

Născut în localitatea Tărlungeni, situată în apropiere de Braşov, la 10
iunie 1892, a trecut cu familia Munţii Carpaţi, din cauza oprimării autorităţilor
austro-ungare, stabilindu-se în localitatea Verneşti, în apropiere de Buzău.

A urmat cursurile Liceului „Bogdan Petriceicu Haşdeu”. În anul
1910 a susţinut bacalaureatul şi a optat pentru cariera militară, devenind la 1
octombrie, elev la Şcoala Militară de Artilerie şi Geniu din Bucureşti. La 1 iu-
lie 1912 a absolvit şcoala militară printre primii din promoţia sa. Prin Înalt
Decret Regal(Î.D.R.) nr. 3332/1912 a fost avansat la gradul de sublocotenent
(slt.) şi repartizat ca ofiţer subaltern la Regimentul 16 Artilerie.1

A participat la campania din Bulgaria din anul 1913, fiind decorat
prin Î.D.R. nr. 6247/1913 cu medalia „Avântul ţării”. 

Slt. Ioan Peneş a luat contactul cu aviaţia urmând Şcoala de Obser-
vatori Aerieni de la Cotroceni şi prin Î.D.R. nr. 1660/ 1915 a primit brevetul
nr. 9. La 5/18 mai 1915 a devinit elev-pilot la Şcoala Militară de Pilotaj de la
Cotroceni şi numai după aproximativ o lună (7/20 iunie 1915), a obţinut mult
râvnitul brevet militar de pilot, nr. 55. Era primul ofiţer român de aviaţie care
avea o pregătire completă: a urmat, aproape în acelaşi timp, cele două şcoli
ale A.M.Ro., cea de observator aerian pentru artilerie şi cea de pilotaj, iar cu-
noştinţele sale de artilerist îi vor folosi mult în timpul Războiului de Întregire
Naţională.

Prin Î.D.R. nr. 1867 a fost avansat, la 1 august 1915, la gradul de lo-
cotenent (lt.) iar prin Decizia ministerială nr. 305/1915, începând cu 1 septem-
brie, şi-a început activitatea în calitate de pilot militar la Corpul Aerian Român
(C.A.R.).2

La decretarea mobilizării, lt. av. Ioan Peneş a fost repartizat ca pilot
de front, în Escadrila „Farman” din Grupul 1 Escadrile comandat de căpitanul
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(cpt.) av. Alexandru Sturdza. Unitatea din care făcea parte avea misiunea să
execute recunoaşteri aeriene pentru Armata 1 Română, care acţiona în sectorul
cuprins între Valea Oltului şi Porţile de Fier.

Personalul navigant al Escadrilei „Farman” comandat de cpt. av. Mir-
cea Zorileanu, s-a deplasat de la Bucureşti la Tălmaciu, localitate aflată lângă
Cisnădie. Pilotul Ioan Peneş a fost primul zburător român care a trecut cu avi-
onul Munţii Carpaţi, îndeplinind astfel visul lui Aurel Vlaicu. A îndeplinit apoi
misiuni în liniile inamice în zilele de 22/24/25 august 1916 (datele sunt pe stil
vechi), dovedind calităţi deosebite în tehnica pilotajului. Prima misiune de
luptă a efectuat-o în ziua de 22 august 1916.3

Schimbările survenite în situaţia de ansamblu a frontului la sfârşitul
lunii septembrie 1916, ca urmare a modificării planului de campanie iniţial, prin
intrarea Bulgariei în război împotriva noastră, a creat premisele angajării de
către inamic a unor acţiuni contraofensive de amploare şi intensitate, care s-au
localizat în luna septembrie 1916, în regiunea cuprinsă între Mureş şi Olt şi în
depresiunea Braşovului.Comandantul Armatei 9 Germane, generalul Erich
Von Falkenhayn, a ordonat declanşarea atacului începând cu 25 septembrie
1916. Trupele Corpului 1 Armată Român au fost atacate cu o violenţă deose-
bită pe tot frontul de la Orlat la Şelimbăr. Aviatorii Grupului 1 Escadrile au
îndeplinit numeroase misiuni de recunoaştere deasupra frontului, informând
Comandamentele Trupelor Terestre evoluţia mişcărilor de trupe inamice.

În dimineaţa zile de 3 octombrie 1916, echipajul format din lt. pilot
Ioan Peneş şi slt. obs. Ermil Gheorghiu, în timp ce îndeplinea o recunoaştere
în zona Făgăraş - Braşov, a fost atacat de trei avioane austro-ungare de recu-
noaştere şi bombardament uşor tip Hansa Brandenburg C.I. „…Se dă o luptă
aeriană înverşunată şi unul din avioanele atacului reuşeşte a sili echipajul
nostru să aterizeze forţat lângă satul Sereiaca, aparatul fiind lovit de mai
multe gloanţe”4

Evenimentele militare defavorabile Armatei Române, au determinat
retragerea aviaţiei pe aerodromurile situate la Râureni (Râmnicu Vâlcea), Ca-
racal şi Floreşti (Prahova). În ziua de 14 octombrie 1916, echipajul format din
lt. pilot Ioan Peneş şi lt.obs. Ioan Chiriţescu a executat între orele 8.00 - 11.00

un bombardament asupra aerodromului inamic de la Braşov, bombele distru-
gând un hangar în care se aflau avioane Hansa Brandenburg C.I.5

Pentru curajul dovedit în timpul misiunilor de front îndeplinite, lt.
Ioan Peneş din Escadrila „Farman” a fost decorat prin Î.D.R. nr. 3026 din 16
octombrie 1916 cu ordinul „Steaua României” cu spade în gradul de cavaler
„…pentru vitejia dovedită în luptă, fiind primul aviator care a trecut în zbor
Carpaţii şi ajungând la Braşov a executat în fiecare zi recunoaşteri în interi-
orul Transilvaniei, aducând informaţii preţioase…”6
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În prima zi a „Bătăliei pentru Bucureşti” (15/28 noiembrie 1916), lt.
av. Ioan Peneş a îndeplinit două misiuni de recunoaştere. După eşecul opera-
ţiunilor militare române din noiembrie - decembrie 1916, C.A.R. şi-a retras
unităţile în Moldova. Lt. av. Ioan Peneş şi-a continuat activitate în Escadrila
F.2 care avea terenul de zbor în apropiere de satul Răcăciuni (Bacău).

Iarna anului 1917 a fost deosebit de geroasă, cu viscole, furtuni de
zăpadă şi geruri de până la minus 300C. Chiar în aceste condiţii aspre, echipa-
jele Grupului 1 Aeronautic Bacău au survolat frontul. În ziua de 12 ianuarie
1917, lt. pilot Ioan Peneş a executat o recunoaştere de armată în spatele liniilor
inamice fotografiind bazele aeriene austro-ungare de la Târgu Secuiesc şi Co-
vasna.

În ziua de 9 februarie 1917, a fost un ger de minus 200C. Aviatorii
din Escadrila F.2 au zburat deasupra unor obiective greu de recunoscut din
cauza terenului accidentat şi acoperit cu zăpadă. „Am intrat în liniile inamice
la ora 12.15 (nota lt. Peneş într-un raport n.a.), şi artileria antiaeriană germană
a deschis un foc bine reglat. Obuzele de calibrul 105 milimetri explodau destul
de aproape de aparatul nostru. Norişorii de fum înecăcioşi au învăluit Far-
man-ul, schijele şuierau sinistru în jurul nostru lovind planurile (aripile n.a.).
Am coborât până la 200 metri şi observatorul (slt. Brissand n.a.) a vizat şi a
lansat bombele de 16 kg asupra Cartierului general al unei mari unităţi ina-
mice. Flăcări şi fum au cuprins baraca, semn că bombele noastre loviseră
obiectivul în plin…”.7

Plecat în ziua de 24 martie 1917 într-o misiune de recunoaştere în spa-
tele liniilor inamice pentru a fotografia bateriile germane aflate pe frontul de
la Mărăşti, artileria antiaeriană inamică a deschis un foc violent şi mai multe
schije au lovit avionul pilotat de lt. Ioan Peneş. O schijă l-a rănit grav la braţul
stâng şi numai tăria de caracter i-a dat forţa necesară să-şi continue misiunea,
pilotând numai cu o singură mână. A fost spitalizat trei săptămâni, medicii
francezi şi români au făcut aproape imposibilul ca să nu-i amputeze mâna.
Pentru curajul deosebit dovedit în luptă, îndeplinindu-şi misiunea cu riscul de
a-şi pierde viaţa, regele Ferdinand I al României l-a decorat pe lt. av. Ioan
Peneş prin Î.D.R. nr. 385 din 14 aprilie 1917, cu Ordinul „Mihai Viteazul”
clasa III-a „pentru vitejia şi devotamentul de care a dat dovadă de la începutul
campaniei susţinând 12 lupte aeriene, executând mai multe bombardamente
reuşite. În ziua de 24 martie 1917, deşi grav rănit de o schijă de obuz, a con-
tinuat o recunoaştere îndepărtată,dispreţuind durerile şi rana…”8

La 30 aprilie 1917, echipajul din Escadrila F.2 format din lt. pilot
Ioan Peneş şi slt. obs. Adrian Dimitriu, a primit misiunea să recunoască pozi-
ţiile inamice de pe Valea Caşinului, în mod special să fotografieze Fabrica de
cherestea „Union” care lucra barăci pentru trupele austro-ungare. Avionul F.40
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zbura la 2300 metri altitudine şi a fost supus unui tir intens al bateriilor anti-
aeriene germane aflate în zonă. „Liniile de luptă şerpuiau sub ei, ascunse în
unele locuri de verdeaţa care răsărise. Sub avion se derulau Câmpurile,
Găurile, Soveja, bateria A.A. de la Fabrica «Carpaţi». Pentru îndeplinirea
misiunii, aviatorii trec încă odată pe deasupra Fabricii «Union». Furia ba-
teriilor duşmane s-a stârnit din nou asupra aeroplanului românesc. Artileria
inamică trage precis şi mai multe salve de câte opt obuze fuzante încadrează
aparatul. Pilotul manevrează printre norii exploziilor, căutând a scăpa din
cercul de foc. Un obuz se sparge în stânga aparatului, sub aripi şi comenzile
nu mai răspund la manevra pilotului. Aparatul începe să coboare brusc spre
pământ, cu zbaterea unui fâlfâit disperat”9

Comunicatul comandamentului Grupului 1 Aeronautic Bacău, preciza
în puţine cuvinte rezultatul misiunii executate de echipajul din Escadrila F.2:
„…Locotenentul pilot Peneş Ioan şi observatorul său aerian sublocotenentul
Dimitriu Adrian, plecaţi în zbor cu misiunea specială de a studia linia întâi
inamică, fiind bombardaţi, au căzut în liniile noastre în apropiere de Mănăs-
tirea Caşin, ambii au fost grav răniţi…”10

Echipajul Peneş-Dimitriu a fost decorat prin Î.D.R. nr. 903 din 16
aprilie 1918 cu Ordinul „Coroana României” cu spade în gradul de ofiţer şi
panglică de Virtute Militară „…pentru curajul din 30 aprilie 1917, când exe-
cutând o recunoaştere pe un timp nefavorabil, fiind violent bombardat de ar-
tileria A.A. inamică pe Valea Caşinului, a avut unul din cablurile de comenzi
tăiat de o schijă din care cauză avionul a căzut de la 3000 metri. A mai putut
manevra aşa încât să ajungă în liniile noastre, la 100 metri în spatele tran-
şeelor.”11

Grav rănit la piciorul drept, aviatorul Ioan Peneş a fost îngrijit în spi-
talele din Oneşti, Piatra Neamţ şi Iaşi, în perioada 30 aprilie 1917 - 15 martie
1918. A rămas cu infirmitate la piciorul rănit.12

În primăvara anului 1919, România Mare a fost atacată de trupele
bolşevice maghiare ale lui Bela Kun, la ordinul Moscovei lui Vladimir Ilici
Lenin. Armata Română a trebuit să apere interesele naţionale. Marele Cartier
General Român a mobilizat şi aviaţia, înfiinţându-se o unitate specială - Grupul
5 Aeronautic Ardelean, format numai din aviatori transilvăneni. Cpt. av. Ioan
Peneş a fost mobilizat la cererea sa, fiind numit la comanda Escadrilei B.2,
unitate care a adus mari servicii armatei noastre în această campanie.13

La sfârşitul campaniei prin Ordinul nr. 17148/1919, a fost trecut în
rezervă în ziua de 31 octombrie 1919, fiind şters din controalele aviaţiei mili-
tare. În anul 1921 a publicat lucrarea Salvaţi aviaţia română, în care prezintă
multe din neregulile organizării şi dotării acestei arme în anii Primului Război
Mondial. Cei vizaţi i-au intentat un proces pentru ofensă, dar în faţa atâtor pro-
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be concludente, judecătorii militari l-au achitat.
În aprilie 1929, conducerea Companiei Internaţionale de Navigaţie

Aeriană (viitoarea Air France) l-a numit în funcţia de director pentru România,
numele său fiind bine cunoscut în cercul aviatorilor francezi. Şi-a îndeplinit
misiunea în cele mai bune condiţii, fiind apreciat pentru activitatea sa de con-
ducătorii acestei companii aeriene. A reuşit să obţină fonduri şi să modernizeze
aeroporturile civile internaţionale de la Arad şi Băneasa.

Buzoienii nu l-au uitat şi l-au sprijinit să ia conducerea judeţului în
calitate de prefect. În timpul mandatului său, s-au efectuat lucrări de înfrumu-
seţare a oraşului fiind reamenajat parcul „Crâng”.

S-a stins din viaţă la 5 februarie 1935. Numele lui va rămâne veşnic
în Cartea de Aur a zburătorilor români. Din nefericire, în zilele noastre, cultul
eroilor neamului este uitat. Doamna Mihaela Peneş, nepoata ilustrului erou al
aripilor româneşti, ne informa că în mod abuziv conducerea Administraţiei
Cimitirului Militar Ghencea a hotărât să vândă mormântul acestui erou unor
indivizi cu mulţi bani. Doamna Mihaela Peneş, campioană olimpică a Româ-
niei la atletism şi membră a Comitetului Olimpic Român, a bătut pe la nume-
roase uşi, pentru a opri această fărădelege. A cerut sprijinul şi în urma unei
campanii de presă şi a unui memoriu adresat Instituţiei Prezidenţiale, s-a oprit
această odioasă tranzacţie cu mormântul primului ofiţer aviator român decorat
cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa III-a, pentru fapte de arme deosebite.

NOTE

1. Arhivele Militare Române (A.M.R.), Fond „Memorii Bătrâni”, litera „P”, dosar 110, f. 2.
2. Ibidem, f. 9.
3. Ibidem, Fond Armata 2 Română, dosar 60, f. 2.
4. Arhivele Muzeului Aviaţiei (A.M.Av.), Fond Manuscrise, dosar 151, f. 9
5. A.M.R., Fond Direcţia Aeronautică, dosar. 22, volumul II, f. 2/42.
6. „Monitorul Oastei”, nr. 44 din 17 oct. 1916.
7. Valeriu Avram, Misiunea aeronautică franceză în România 1916-1918, p. 42.
8. „Monitorul Oastei”, nr. 45 din 6 mai 1917.
9. Valeriu Avram, „Un cavaler buzoian al războiului de întregire-maiorul av. Ioan Peneş”,
în „Musoaios” (Buzău), 2004/p. 285.  
10. „Monitorul Oastei”, nr. 80 din 2 mai 1918.
11. Ibidem.
12. A.M.R., FondComandamentul Trupelor din Transilvania, dosar 1990, f. 80.
13. Ibidem, Fond Direcţia Aeronauticii, dosar 81, f. 187.
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Traian 
Popescu

Noapte albă

Cade zăpada nenuntită
Din ceru-ascuns în ochii tăi,
Păcat că nu ne-a fost ursită
Lumina care-a ars în noi.

Călătorim în amintire,
Şi ne trezim cerşind, în zori,
Atât, o clipă de iubire
Din viscolul unei ninsori.

Calul alb din fluier

Născut pe tărâm de poveste
şi botezat cu apă înjunghiată,
aleargă prin visele mele
calul alb al copilăriei...

Pe crupa lui alunecă 
ploile repezi ale verii 
şi în câmpia de ceaţă
aud cum murmură fluierul meu 
norii şi vântul căutându-l...

Catedrala Mântuirii Neamului

Când spun Mamă
spun Limba Română,
când spun Limba Română
spun Patrie
când spun Patrie
spun Ape şi Munţi şi Iubire,
când spun Iubire

spun Dumnezeu,
când spun Dumnezeu
spun Catedrala Cerului Înalt 
Sprijinit de Carpaţii Eternităţii

Până când...

Până când ne mai minte destinul, 
până când, vinovaţi fără vină,
dăm prea multul din noi pe puţinul
aruncat pe tejghea drept chenzină?

Până când, într-o ţară străină,
care-a fost într-o vreme a noastră,
să cerşim dumicaţi de lumină
când tăcerea ne bate-n fereastră?

Până când peste sate geroase
coborî-vor, cu scrâşnet de fiară,
urşii flămânzi să ne-alunge din case
şi duminici ce au numai seară?

Până când, într-o veşnică iarnă,
să ne plece copiii la schi,
şi cenuşa zăpezii să cearnă
peste ei, îngropându-i de vii?
Până când, pe talazuri de zgură,
să plutim, către Nord, în derivă, 
până când să ne vindem părinţii
pe un boţ amărât de colivă?

Până când să fim orbi de lumină?
până când să visăm doar în gând?
Şi trăind, vinovaţi fără vină,
Până când să-ntrebăm: „Până când!”?

Ionel Gh. Zaharia
Anotimp

În primăvara aceasta,
Desăvârşirea 
Vine cu primul ghiocel
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Cuibărit pe lăuntrica ardere…

E glasul ce trezeşte 
Atâtea reverii,
Sub amăgiri
De pajişte stelară.

Clocot şi văpaie...
Reînvie 
Anotimpul floral
Sublim şi nostalgic...

Tălmăcire

Păsările cerului îmi concentrau 
trecutul

Acolo unde speranţele răsuceau
Dimineţi poleite şi miresme de tei
Iar eu purtam o urmă din adâncul
Primului sărut…
Alergam lângă tine
Plin de înstelare,
Iar astăzi îmbrăţişările tale
M-au devorat.

Melancolie
(Tatălui meu)

E greu să aşterni cuvinte
Lângă rana mai adâncă,
Cărarea a ruginit de mult
Spre mine nicicum nu mai urcă…

Şi sângerez cu fiecare clipă,
Zborul anilor tresaltă prin veac,
Doar bolta cerească mă înalţă
Şi gândul aleargă buimac.

E greu să aşterni cuvinte
Când te inundă melancolia,
Prispa casei a murit demult
Luându-mi şi copilăria.

Mihai M.
Macovei

65

acum 65 de ani lumina era 
cu totul altfel

mă vedeam în ea şi mi se părea mare 
mare frumoasă şi albastră
precum nemurirea
ca o pâine era şi se legăna
şi se legăna în ochii mei
ca în palma unui înger

Rugăminte

desculţ în casa poetului să nu intri
niciodată sau dacă ai să intri
să ştii că ai intrat într-un abis
să te porţi ca un nou-născut
altcum fără voia lui îi vei lua
toată bucuria şi neliniştea lumii
vei fi o clipă ciudată
în tine şi o clipă ciudată în El
să nu uiţi casa poetului e un abis

Foaie verde

firicel de vânt mai gros
fost-am om cu trup frumos
firicel prea ros de vânt
bat din aripi şi mă cânt
vânt mai rar în firicel
os de om cu trup de fost
somn de cremene în gând
bat din aripi şi mă cânt
foaie verde-n depărtare
frunză arsă de cuvânt
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bulgăre căzut în mare
vreau să fiu cât nu mai sunt

Nu fără motiv

nu pot să nu-mi amintesc de mine
despărţindu-mă
trecerea are în ochii ei 

fulgerul nevăzut
prin care navigăm frumoşi şi tăcuţi
neînţeleşi şi uitaţi
de propriile noastre fiinţe

Să-mi spui

Eu sunt braţul cumpenei
de la fântâna din vis
şi te rog să-mi spui
cine-i piatra din stânga mea
şi cine-i ciutura din partea
care nu se vede când privim
spre neunde lasă
lasă o să ne spunem toată
povestea atunci când
vom fi doar un somn

Pic, pic...

astrul căzut într-o noapte
în fântâna din mine
uşor uşor s-a făcut râu
din râu izvor
din izvor picur
şi din picur lacrimă
şi din lacrimă rouă
şi din rouă
drum fără întoarcere

Iar m-a sărutat

e toamnă
şi n-am spus eu asta prima oară
e toamnă

şi bruma a sărutat şi mărul în care
viermele îşi făcuse culcuş
se mai întâmplă se mai întâmplă
chiar şi-n livada din mine

cineva a dat iama
îmi lipseşte cel mai frumos măr
merele stau să cadă

e toamnă
şi bruma iar m-a sărutat.

Petruţa
Niţă

fluviul zorilor
se-aud lăutari în lunca dunării...
urme de paşi răspândesc 

printre frunze
amintirile copilăriei...
căluşei din bâlciuri şi iarmaroace
de peste an
vară printre olane şi linguri
meşteşugite de lutul dospit
în căuşul palmelor arse…
fecioare împodobite cu fote şi ii
au frunze şi flori peste frunţi
ghirlande legate cu busuioc
tămăduind suflete înmugurite
în sărutul primei iubiri...
aud lăutari în lunca dunării
şi vâsle ce foşnesc fluviul în zori...

nimicuri semnificative

reflectată în patru dimensiuni
umbra mea a luat forme care dispar
unele când zâmbesc se încruntă
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altele când plâng râd isteric
măşti ce plutesc în derivă
din interior spre exterior şi invers
unele îngenunchează 

în faţa întunericului
devin fluide definiţii infiltrate 

în pământ
şerpuind înspre sine
altele se închină luminii
devin statice zidindu-se 

în leacurile durerii
uneori se prind mână-n mână
vorbesc într-o limbă dispărută
despre nimicuri semnificative
alteori se întorc în copilărie
umbre ale jucăriilor de mucava
se umplu de culori şi râd cerului
cu ochii inocenţei
mi-am pierdut vocea când
am vrut să le strig să rămână
în lumea aceea cu miros de arome 

ludice
am strigat în mine
„Vreau să mă-ntorc, mamă!”

ignoranţa căutării de sine

nici nu ştii câte lucruri nu ştiu
chiar dacă îmi suspectezi mintea
de nebănuite cărări întortocheate
mi-ar fi greu să-ţi spun
că-n labirintul acela
eu trăiesc, simţind şi gândind
între dileme...
aparent, tu ştii doar ce vrei să vezi,
iar eu, vreau să ştiu
doar ce nu vreau să văd...
evidenţa răpeşte cunoaşterea
pe care o străbat,
iar căutarea ta îmi închide portile,
dar îmi rămân ferestrele

prin care zâmbetul unui gând
pătrunde cu lumina necuvintelor
Nu fi gelos!
nu pretind ştiinţa mai presus
de căutarea de tine,
doar eu mă caut
în labirintul ferestrelor din mine

Dorin
Bocu

„Topologii şi morfisme”
1

Noi, oamenii,
nu putem ţine universul în palmă.
Ni se îngăduie, însă, 
să-i cercetăm, discret, tainele
cu telescoapele inteligenţei.
Este fabulos peisajul 
în care un om se simte inclus
în orchestra mută a universului.
A fi inclus înseamnă
libertatea de a oscila 
între adeziunea 
la constrângerile unui grup 
şi necontenita întoarcere
la izvoarele eului,
înzăpezit în labirintul singurătăţii.
Sinele universal este himera 
la care aspiră toate civilizaţiile.
Frumoasă idee, omul generic,
prins fără sorţi de scăpare
între nemărginirea sinelui universal
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şi multiplele lui înţelesuri.
Sinele particular,
asemenea unui vis,
pe care individul ar vrea 
să-l trăiască în realitate.
Strălucirea lui de diamant
ar putea stânjeni
proiecţia sinelui particular
în cenuşiul înverşunat
al accidentului.
Arta de a scruta o privelişte
este un fel de început 
al cunoaşterii.
Minunată terapie,
scufundarea sufletului
în armoniile intonate 
de o privighetoare îndrăgostită.
Ignorând zgomotul 
care însoţeşte focurile de artificii,
ochiul are mai mult timp
pentru a savura
dansul îngemănat al fotonilor.
Este nevoie de multe ploi
pentru a înţelege 
frumuseţea chiciurii, toamna târziu,
când veşnicia a golit dealurile 
de podoabele lor vremelnice.
Cât zbucium lăsat în seama uitării,
doar pentru a nu pieri cu totul
în ceaţa tot mai deasă a prezentului.
Omul,
ajuns pe creasta mânioasă a valurilor,
se bucură de întâlnirea cu nisipul
odihnitor al ţărmurilor.
Nici Creatorul nu ştie
până unde poate ajunge 
forţa cuvintelor lui.
Şi totuşi, mă închin ţie, Creatorule,
şi te rog să veghezi 
la respiraţia fiecărui cuvânt

în parte.
Căci, fiecare cuvânt are inimă,
are aripi şi mai are 
o şansă la un milion de a domni,
cât îi îngăduie legile firii,
peste toate celelalte cuvinte.
Inima cuvântului, adică esenţa lui,
rămâne ascunsă până în clipa în care
inspiraţia călătorului îl va opri,
elegant, din somnul acumulărilor.
Aripa cuvântului, invizibilă,
puternică, imprevizibilă,
unealtă dibace
de survolat depărtările.

Gheorghe
Onea

Umbra
În memoria scriitorului

George Băiculescu

Coboară - urcând ca o umbră târzie
Scările din suflet
Cu o revistă uitată sub braţ
Şi un pumn de irişi
Sub fulgarinul de miere...
„Ce mai faci,copile?”
Şoapta rămâne între noi
Şi nu mai ştiu dacă cineva a vorbit
Sau ochii lui de oţel mi-au zâmbit
Dintr-un gând prea curând răstignit.
Se îndreaptă grăbit spre nicăieri;
Iar noi, striviţi de tăceri,
Îl aşteptăm şi acum să ne spună
Sfârşitul poveştii.

Spectacol
Câteodată, seara, se trage cortina
Și bătaia gongului se oprește 
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în inima lui de clovn
Va trebui să moară în seara asta
Și moartea lui, cât mai frumoasă
Să smulgă sălii hohote de râs
Dar sigur îi vor găsi o mână anapoda,
Un zâmbet prea blând şi-l vor pune
Să moară, din nou.

Dor de Esenin

Te mai visez, Esenin, câteodată
Cu umbra ta - mesteceni căutând
Scriind poezioare pentr-o fată
Prin vânturi de zăpadă înotând

Te mai citesc, Esenin, câteodată
Şi îmi apari în faţă - băietan
Cu părul blond, cu faţa bucălată
Visând ninsorile din Riazan

Te mai aud, Esenin, câteodată
Când plângi în somn, ca un copil găsit
Că ţi-au tăiat mesteacănul din poartă
Şi-arinii de la iaz au înflorit

Te mai reneg, Esenin, câteodată
Când mă gândesc că poate, de acum
Mai simţi pe gât frânghie blestemată
Ce-n veci te trage pe cerescul drum

Ultimul tren
Ninge blând...
Povara iernii mă apropie de dor
Unde eşti?prin ce tărâmuri
Mă străbaţi cu pas uşor?
Ninge blând...
Fereastra urcă
Nori în suflet despicând
M-ai strigat sau doar tăcerea
Mi te-aduce iar în gând?
Ninge blând...
Şi printre gânduri

Cad pe suflet amintiri
Tu mă chemi?
Nu, nu e nimeni
Doar mestecenii subţiri
Ninge blând...
Mă cheamă iarna
Cu acelaşi alb refren
Trag perdeaua
Chiar de mâine
Voi lua ultimul tren...

Nicolae 
Peneş

Invocaţie
Iubito, am crezut că vii
Dar parcă drumul nu-l mai ştii!
Ori timpul a căzut în gol
De casei noastre dai ocol?

Încerc de vraja ta să scap
Dar caii sângelui la trap
Mă-ntorc din cale şi m-abat
Pe unde parcă-am mai umblat!

Mă doare frunza de arin
Nu mă chema că n-am să vin
Odaia casei noastre, Rai
O rugă-ți face, vino, stai!

Iubito, am crezut că vii
Dar paşii-ți sună mai târzii
Şi cad secundele în hău
Să mă mai țin de pasul tău?

Mesteacănul

Mesteacănul alb rătăcit în câmpie
mă-mbie cu frunza-i în toamna târzie.
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Pădurea îl ştie sfios, o fecioară
Iar el îi doineşte în fiece seară.

Adorm pe-o margine de gând

Adorm pe-o margine de gând
Adorm, dar nu știu până când!
Când noaptea murmură tării
Te mai aștept, crezând că vii…

Adorm pe-o streașină de stea
Și clipa mi se pare grea
Cățeii latră din pământ
Și-adorm mereu cu tine-n gând.

Cu felinare prinse-n porți
Împart lumină pe la morți
Iar tu mă mângâi, gest sublim
Cu pas grăbit, spre tine vin
.............................................
Adorm pe-o margine de gând...

Ştefan 
Dima - Zărneşti

Floare de mister

Cineva îmi curăţă urma 
paşilor ruginiţi

De umbra clepsidrei.
Rânduri-rânduri
La şcoala de îngeri

A căzut cerul pe gânduri.
În timp ce dansam cu fulgerul
Mă-nvăţam să descifrez
Tainele lumii.
Când va veni târziul
Cu toată liniştea şi nemişcarea lui
Am să învăţ moartea
Cum să plângă despre viaţă.
Înveliţi-mă-n cuvinte calde
Să nu simt răceala 

trecerii pământului.
Aştept o nouă revelaţie
Pentru Biblia subconştientului.
Până atunci viaţă trăieşte-mi spiritul
Şi învaţă-l cum să fure 
splendoarea imensităţii.

Idilă
Învelită de val
Şi stele câteodată
Dezbrăcată de gânduri
Se-aruncă noaptea goală
Cu tot târziul paşilor de frunze.
Pe-o muzică de vânt cântată
Mi-arată şoptind sub salcia-nodată
Un EL şi o EA
Îmbrăţişaţi de Lună.
Asta vedeam uşor
Când foşnetul perdelei
Mă trăgea de mână. 

În cădere
Sub sărutul frunţii
Priviri scânteietoare
Deschid umbrela vieţii.
În cădere aud paşii norilor
Atingând fierbinţeala roşie
A zăpezilor plecate
Hai linişte,
Cheamă-mi strigătul acasă.
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Angela
Iordache

Umbra trecutului

În florile de gheaţă îmi văd 
sclipind trecutul

Şi mantia zăpezii am aruncat-o-n cer,
Vin la fereastra clipei colindele uitării
Prin viscoulul albastru să-mi cânte:

Lerui-ler!

Cu sufletul de-atuncea vin iar la tine,
Doamne,

Să-mi vindec, vinovată, tăcerea 
din cuvânt,

Să regăsesc risipa de zboruri 
şi de toamne,

Şi să renască-n mine copilul care sunt.

Pe drumuri lungi

Pe drumuri lungi mă-ntorc acasă,
Mi-e sufletul pătruns de dor,
M-aşteaptă mere dulci pe masă
Şi umbra mamei în pridvor.

Ce îngeri trişti au nins cărarea,
Ce aripi nu s-au troienit…
Coboară-n suflet înserarea
Şi soarele-i la asfinţit…

Aş vrea să fiu

Aş vrea să fiu un fulg de nea
Pe-aripi de vânt să mă cobor…
Atât să fiu, o mică stea
Din amintirea unui nor.

Mai ştii cum îţi cerşeam un zbor
Şi îţi spunean că te iubesc?
Trecut-au ani… dar tot mi-e dor
Pe mâna ta să mă topesc!

Laurenţiu Selegian
***

pe vântul
dinspre buzele tale
amintiri despre 
alta erau
paşi de etern 
şi de cântec
timp de o floare pe ram.

***
să-ţi fi fost ca o umbră târzie…
fruct al nopţilor peşteră, crud
ca un zbor ascuns şi departe
al clipei
când treceai, când plângeai…
să-mi fi potrivit tăcerea
după zâmbetul tău, pasul tău,
tăcerea ta
petală galbenă cu petală 
ninsă încet peste noi.
Şi alt început n-aş fi vrut

***
cuvintele tale,
păsări ciugulindu-mi inima căzută pe
jos
candelă, mâna mea
ce răzbate bezna până te arde

Teodor Fetcu
Marea  Unire

La Mărăști și Mărășești, 
valuri curg pline de sânge

Și o nație întreagă așteaptă 
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și mâini își frânge.
Ca și pasărea ce-nvie 

chiar din propria-i cenușă,
Astfel și-a noastră armată 

pe mari fapte iar e pusă.
Iar a nemților oștire 

ce cu grijă-i instruită,
De-a noastră dârză voință 

fuge-acuma îngrozită.
Și pământul scump al țării 

de dușmani e curățat,
Respirăm din nou în voie 

sub cerul cel înstelat.
Prind putere toți românii 

chiar în margini de regat,
Să nu le mai spună lumea 

că sunt neam înstrăinat.
Și cu țara să se-adune,

să își spună iarăși frați,
Să uite de vremuri grele 

și de anii blestemați.
Și veni o primăvară 

cu flori vii la subțioară
Și-al Unirii soare dulce 

lumină întreaga țară.
După ani cu zile negre 

veni iarăși primăvara,
Basarabia străbună se 

uni atunci cu țara.
Dar și toamna flori aduse, 

se uni și Bucovina,
Iancu Flondor și cu Nistor 

au adus cu ei lumina.
A cuprins atunci fiorul 

și Ardealul minunat,
De originea străbună 

niciodată n-au uitat.
Viscoliți de vremuri grele, 

au trăit străbunii frați,
Dar de veacuri dă Ardealul 

numai oameni minunați.
Ștefan Pop porni minunea, 

adunându-i la Arad
Și-ncepu ca să cultive 

chiar un minunat răsad.
Goldiș, cu fermecătoru-i scris, 

a trimis la unguri carte
Că românii nu mai rabdă 

și vor sfânta libertate.
O citi Alecu Vaida 

chiar în forul cel maghiar,
Supărați au fost maghiarii 

și-a fost totul în zadar.
Și atunci se sfătuiră 

și-au trimis carte spre frați,
Să fie de-acuma liberi, 

de stăpâni neatârnați.
Să se facă gărzi locale 

cum primiră-nștiințare,
Delegații să se-adune 

către Sfânta Adunare.
Și au stabilit la Alba să fie locul sfințit
Și-au pornit cu mic, cu mare, 

mii de oameni au venit.
Sfinți părinți porniră-n frunte 

ajutați de delegați
Și-au propus către mulțime, 

către miile de frați
Să fie de-acuma liberi, 

clipei s-aducă cinstire
Și cu frații să se-adune, 

să facă Marea Unire.
Mii de glasuri răsunară 

aducând și votul lor;
S-au unit atunci românii 

formând un singur popor.
Noi cinstim Marea Unire, 

dar străini ne despărțiră
Și dorim din nou să vină 

clipe ce-atunci ne uniră!
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Pr. prof. dr. Mihail Milea

Sunt un fir de iarbă şi
o umbră umbrită 

de Mila lui Dumnezeu
De câte ori mă întreabă cineva: „Ce mai faceți?”, eu răspund imediat:

„umbră pământului”. Aceste cuvinte le zic din tot sufletul meu, având convin-
gerea fermă că orice lucru pe care-l facem pe pământ este de fapt lucrarea bu-
nului Dumnezeu, prin Care se mișcă totul, de la Care pornesc toate și fără Care
nu facem nimic, nici măcar umbră pământului.

Ca să facem totuși umbră, trebuie mai întâi să existăm. Noi nu putem
să apărem singuri în acest Univers. Nimeni dintre noi nu a făcut cerere la Dum-
nezeu, ca să se nască pe acest pământ. Dumnezeu, Care este mare, din proprie
inițiativă aduce totul la existență, fără să ne întrebe pe noi.

Dacă Dumnezeu n-ar exista în acest Cosmos, noi nu am fi în viață.
Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi nu putem face nimic fără El. Avem mare
nevoie de Dumnezeu la orice pas. Cosmosul este plin de lumini și umbre. Sunt
miliarde de asteroizi care se interpun peste miliarde de stele luminoase în acest
Univers. În sistemul solar milioane de milioane de umbre caută Pământul.
Acest amestec de lumini, umbre şi penumbre și creează un peisaj cosmic.

Niciun pictor genial de pe pământ nu poate reda în imagine frumu-
sețile artistice ale Universului, care este creația minunată, „ex nihilo” a lui
Dumnezeu.

Frumusețile de pe pământul nostru pe care trăim sunt doar o
umbră a frumuseților cerești pe care le vom întâlni și le vom admira, doar
când vom ajunge în rai, din mila bunului Dumnezeu. În Biblie găsim multe
texte care amintesc despre umbră. În sens propriu, literar, se vorbește de grăun-
tele de muștar, care, deși este cea mai mică sămânță, crește mai mare decât toți
copacii, încât sub umbra lui pot sălășlui păsările cerului (Marcu 4, 23). Tot
cu acest înțeles se vorbește despre umbra Sfântului Apostol Petru, care  tămă-
duia bolnavii ce se atingeau de ea (F. Ap. 5, 15).

În alte texte biblice, găsim cuvântul umbră cu înțeles metaforic. Ast-
fel, se spune despre Iisus Hristos că a început propovăduirea Evangheliei în
Galileea Neamurilor, unde era „poporul care ședea în latura și în umbra
morții” (Matei 4, 16). „Umbra morții” desemnează: umbra rătăcirii, a necre-
dinței, a neștiinței. Aceeași expresie, „umbra morții”, o găsim și la Evanghe-
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listul Luca (1, 79).
Apostolul Pavel le scria colosenilor că sărbătorile evreiești ale Vechi-

ului Testament au fost „umbră a bunurilor viitoare” (Coloseni 2, 17), adică a
Noului Testament. De asemenea, Legea Veche și toate jertfele din Vechiul Tes-
tament au fost „închipuiri și umbră a celor cerești” (Evrei 8, 5). Despre cele
cerești, Sfântul Ioan Gură de Aur tălmăcește astfel: „cele cerești sunt cele
duhovnicești, adică jertfa euharistică a lui Hristos, de pe Sfântul Altar”.

Cuvântul umbră are însă și o conotație psihologică. Termenul umbră
a fost introdus în sfera psihologiei și a psihoterapiei de către Carl Gustav Jung,
un fost elev al lui Sigmund Freud. Pentru Jung, umbra este o parte inaccept-
abilă din noi înșine, un fel de ființă inferioară din noi care dorește să facă ceea
ce este interzis. Definită ca un complex inconștient, umbra conține impulsuri,
dorințe și emoții evaluate ca incompatibile cu standardele sociale în vigoare
și idealul de personalitate la care aspirăm, un fel de Mr. Hyde din faimoasa nu-
velă a lui Robert L. Stevenson. Cu cât normele morale ale societății sau grupu-
lui social în care trăim sunt mai restrictive, cu atât umbra este mai mare.

După filozofia lui Jung, sufletul are în om o parte întunecată, aseme-
nea unei umbre pe care o lasă un obiect în fața unei surse de lumină. Prin um-
bră, din punct de vedere psihologic, înțelegem ansamblul conținuturilor psi-
hice negate, evaluate ca inferioare sau inacceptabile și respinse în inconștient.
Prin conținuturi psihice înțelegem dorințe, gânduri, pulsiuni, trăiri emoționale.
Altfel spus, umbra psihică conține toate acele aspecte psihologice ale ființei
noastre pe care le ascundem nu doar de ceilalți din jur, ci chiar de noi înșine.

Aceste neîmpliniri, neliniștiri, tulburări, frustrări, stări de frică, gân-
duri rele, revolte interioare, păcate ascunse le purtăm ca pe un sac plin pe care-l
târâm după noi. Pentru a ne elibera de această greutate sufletească, de această
umbră psihică care ne urmărește, avem mare nevoie de spovedanie deasă și
multă rugăciune a inimii care aduce multă lumină sufletească.

Spovedania deasă este cheia succesului în viață. Pentru a scăpa de
frică, să spunem tot timpul în gând așa: „Dumnezeu este mare, Dumnezeu este
cu mine, Dumnezeu mă iubește, Iisus Hristos a venit din ceruri și pentru mine”.
Frica este cel mai mare păcat...

Umbra este un subiect foarte des întâlnit și în literatură. Într-o nuvelă
a lui Cezar Petrescu, umbra apare ca întruparea unei conștiințe vinovate.  Ion
Burdea-Niculești a renunțat la familie, la bucuriile vieții și la prieteni de dragul
unei cariere politice; ajuns la vârsta deplinei maturități, cu visul împlinit, izolat
în singurătate și mizantropie, se naște în mintea lui gândul rătăcirii. Are un vis
simbolic, în care se luptă cu propria-i umbră „sălbăticită și dușmană”. Din
acest moment, umbra începe să-l urmărească, amintindu-i toate păcatele vieții,
din copilărie și până la bătrânețe, iar în cele din urmă îl determină să se spân-
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zure (Omul care și-a găsit umbra).
O carte interesantă este: „Scriitorul și umbra sa. Geneza formei în li-

teratura lui E. Lovinescu”, de Antonio Patras, apărută la București, la Institutul
European, în anul 2013, în colecția Academica.

John Saul a scris un roman intitulat Umbra, care a apărut în 2005.
Cuibul de dincolo de umbră este un roman fantastic al scriitorului italian
Renato Pestrinero. Acest roman a fost distins cu premiul J. R. R. Tolkien pentru
literatură fantastică şi a fost reeditată în 2001 cu titlul: Le tre morti di Aloy-
sius Sagredi.

Grigore Alexandrescu, un mare scriitor român, ne-a lăsat o frumoasă
poezie intitulată Umbra lui Mircea la Cozia. Poezia are 16 strofe. Aceste ver-
suri au fost inspirate de popasul pe care poetul l-a făcut în 1842 la mănăstirea
Cozia, împreună cu Ion Ghica.

William Shakespeare are o frumoasă maximă cu privire la umbră:
„viața este o umbră trecătoare, un biet actor care se împăunează și se agită
atâta timp cât e pe scenă și despre care, apoi, nu se mai aude nimic”.

„A face umbră pământului” arată, din punct de vedere teologic, în
primul rând, că orice lucru, cât de banal ni se pare nouă are la bază puterea lui
Dumnezeu, Care ne dă viață, energie, mișcare, forță ca să acționăm într-un fel
sau altul, potrivit libertății cu care suntem înzestrați de la naștere. Orice gând,
orice gest, cât de mic ar fi el, are ecou în veșnicie, adică se raportează direct
la Dumnezeu, Care îi dă toată atenția cuvenită. În al doilea rând, „a face umbră
pământului” trimite la realitatea în care ne aflăm și pe care ar trebui să o conș-
tientizăm cu toții.

A fi modest înseamnă a ne vedea limitele, precum și neputințele noas-
tre. Modestia este starea firească, normală care trebuie să ne caracterizeze.
Mândria înseamnă a te considera „buricul pământului”, crezând că ești cineva
deosebit și că fără tine nu se face nimic bun în această lume. A fi mândru
înseamnă a-L da la o parte pe Dumnezeu din viața noastră personală, a crede
că noi avem putere și pricepere să facem orice pe pământ.

A ne smeri înseamnă a-L recunoaște pe Dumnezeu ca autor al binelui,
al „lucrului bine făcut”. Omul lucrează împreună cu Dumnezeu tot timpul.
Această lucrare comună se cheamă sinergie.

De câte ori recitesc „pilda talanților” (Matei 25, 1-30), textul mă cu-
tremură. Ce va zice Dumnezeu despre mine, care am făcut doar „umbră pă-
mântului”, și aceea redusă uneori până la dimensiunea unui mic punct? Acesta
sunt eu: o umbră, un punct în acest Univers plin de măreția lui Dumnezeu.

Într-adevăr, „Sunt ceea ce sunt” și nimic mai mult. Slavă lui Dum-
nezeu pentru toate! Mare este Dumnezeu că mi-a îngăduit pe acest pământ și
„umbra mea”, umbrită de dragostea Lui fără margini. 
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Titi Damian 

DE LA COLCHIDA DIN
CARPAŢII BUZĂULUI, 

LA ATHOSUL ROMÂNESC
Copil fiind, păşteam cârdişorul de oi împreună cu alţii de vârsta mea

din Muscelu - Cărămăneşti sau din cătunele învecinate - Măţara şi Camboru -
pe Podul Goşii, pe Podul Samarului, pe Podul Stânii, pătrundeam în Pădurea
Ivoiului sau a Samarului şi a Boşoveiului, urcam pe Vârful Ceciliei, Vârful
Goţilor, Vârful Vătraiului, Vârful Goşii, pe podul Goșii și spre Malu-Goșii,
sau mă scăldam în Lacul Goșii ori în Lacul Samarului, ajungeam uneori până
spre Crucea Ciumaţilor şi Platoul Martire, treceam Curmătura spre Boburi,
Murătoare și Ulmet dinspre Măjiceanca și Piatra Albă, purtând sub braţ „Le-
gendele Olimpului” povestite de Al. Mitru, fără să ştiu că păşeam pe locurile
unde odată au cutreierat triburile de pelasgi prin ţara lor Aia, cu regele Aiete
și urmașii lor de mai târziu, geto-dacii; fără să bănuiesc că pe aici au trecut Ia-
son cu Argonauţii lui pentru a recupera Lâna de Aur de pe platoul lui Marte;
fără să mai ştiu că din liniştea munţilor ce înconjoară cu un brâu de păduri
Muscelul, goții lui Atanaric, la 372, au prigonit creștinii din rândul cărora a
fost smuls preotul Sansalas împreună cu Sava Gotul care a fost înecat în apele
Buzăului, pentru tăria credinţei sale.

Mă uitam fascinat împrejur şi simţeam ceva magic în tot ce mă în-
conjura, dar nu-mi puteam explica; un fel de Paradis, dar numai al meu, pe
care l-am purtat şi când am plecat departe... Încă de mic mă întrebam de ce
deasupra mea cerul este mult mai albastru decât cel din alte părți, un albastru
straniu care mă înfiora și-mi dădea putere; de ce salba mestecenilor de pe Vă-
traiul exploda într-un verde crud, vesel, sărbătorind, primii dintre copaci, cu
trunchiurile lor albe, sosirea primăverii; de ce verdele pădurilor de fagi seculari
de pe Ruptură era cel mai intens; de ce parfumul salcâmilor de pe Coasta Bise-
ricii adormea satul în nopțile de mai; de ce simțeam o solemnitate aparte atunci
când pătrundeam în catedrala Pădurii Samarului; de ce trăiam un moment de
sfințenie atunci când pășeam împreună cu mama pe ușa bisericii... 

Acum mă întreb de ce mă visez noapte de noapte în Muche la Cruce
admirând Marnea în pragul cositului, vara; de ce visez uneori că mi se deschid
niște porți fermecate străjuite de coloane aurite, În Seci, la Muchea ‘Naltă, la
Ursitoare ori în spatele Vătraiului, la Biserica Lupchilor; sau, mai ciudat de ce
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am visat într-o noapte, adolescent fiind, traseul dintre Podul lui Făiniș și platoul
Martire, înainte de a-l cunoaște prin proprie experiență.          

Cu timpul, înaintând în vârstă și tot scormonind mormane de cărți,
adunând cunoaștere și înțelepciune, am descoperit că munţii şi dealurile, „po-
durile” şi pădurile ce înconjoară satul au o teribilă memorie colectivă prin im-
presionantele toponime care, odată tălmăcite, aduc, din negura timpurilor, o
istorie care va ține cât veșnicia. Un proverb arab spune că „Omul se teme de
timp, timpul de piramide.” Memoria colectivă nu se teme nici de timp, nici
de piramide, nici de uitare, aş adăuga eu, pentru că acești munți și aceste dea-
luri, văile și vâlcelele, pâraiele și izvoarele, podurile și podișurile din peri-
metrul geografic de care ne ocupăm - spațiul geografic Colţi - Bozioru - au
adus până la noi cea mai de seamă dintre averi, adică neuitarea... Memoria
colectivă a păstrat, prin succesiunea de generații ale colierului de sate de pe
aceste înălțimi, frânturi de istorie, prin toponime care se dovedesc mai tari
decât cremenea. Generațiile au uitat povestea acestor locuri, dar au rămas nu-
mele pe care azi noi încercăm să le descifrăm.

Și-am mai descoperit că preocuparea pentru a descifra tainele acestei
zone nu era numai a mea. Declicul a avut scânteierea în momentul întâlnirii
mele cu Doamna de la Muzeul Chihlimbarului din Colți care m-a răscolit cu
uimitoarea relatare a lui Nicolae Densusianu despre Colchida din Munții
Buzăului din fascinantul volum Dacia preistorică. De atunci n-am mai avut
stare și am tot citit și am tot căutat, mai ales că-mi intrase în cap propoziția lui
Ben Gurion: „Dacă crezi suficient de mult, nu mai e legendă.” „Dar dacă le-
genda ascunde un sâmbure de adevăr?”, mi-am zis.

Deși plecat din tinerețe în Bărăgan, drumurile reîntoarcerii în satul
de pe înălțimi, Muscelu-Cărămănești, deveneau tot mai dese, întrebările tot
mai multe și căutările tot mai asidue. L-am reîntâlnit pe cel mai bun cercetător
și cunoscător al vestigiilor rupestre și al mănăstirilor zonei, Ilie Mândricel,
giurgiuveanul care a predat cu sârguință Limba și literatura română la școala
din Bozioru. Cu pasiune și cu o răbdare de mare cercetător, a scormonit ani
de zile în arhivele Academiei Române, aducând la iveală informații extrem de
prețioase referitoare la istoricul acestui spațiu. Îl știam din copilărie pe con-
săteanul Dumitru Nica, profesor de Istorie la școala Colți, cunoscător și pa-
sionat cercetător al acestei zone. Întâmplător am aflat și ulterior m-a convins
că este un îndrăgostit de aceste locuri, un scormonitor și un excelent depozitar
de informații profesorul de matematică, devenit între timp prahovean, Grigore
Rotaru Delacamboru, originar din Camboru, cătun alăturat Muscelului. Am
lăsat-o mai la urmă pe mai tânăra pasionată de această zonă, inimoasa Diana
Liana Gavrilă, originară din Valea Sibiciului, sat vecin Colților și ulterior
căsătorită în comună, care s-a specializat în istorie și arheologie, tocmai pentru
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a aborda științific spațiul, autodefinindu-se, din modestie, o simplă „călăuză
locală”, dar, în opinia mea, rămâne cel mai pasionat cunoscător și cercetător
profund al acestui spațiu.

La început, întâlnirile noastre erau întâmplătoare, făceam numeroase
schimburi de informații, dar discuțiile convergeau cam în aceeași direcție. De-
scoperiserăm împreună că spațiul acesta Colţi - Bozioru are particularitățile
lui care-l diferențiază din punct de vedere geografic, istoric, toponimic, religi-
os, lingvistic și etnologic de toate celelalte zone din jur și din țară. Geografic,
din orice direcție te-ai îndrepta spre el, în orice anotomp, este un paradis, cu o al-
ternanță de munți împăduriți cu foioase ori conifere, acoperit de un cer mai
albastru decât în orice zonă din țară, văi, vâlcele și dealuri, unde satele stau
cățărate ca într-o salbă, toate cu fața spre sud, apoi  numeroasele platouri unde
din vechime se practica agricultura, dovada fiind numeroasele toponime, „La
arie.” Multe dintre toponime vin din adâncul istoriei, păstrând reminiscențe
pelasgice, precum (Muscel, Mățara, Budui, Scăieni, Colți), câteva sate fiind
atestate cam de la începutul culturii scrise pe teritoriul românesc, unele (Scă-
ieni și Muscel) dând oșteni lui Mircea, la Rovine. Totodată aici este leagănul
vieții monahale timpurii, iar de aici se trage primul martir creștin, Sava Gotul.
Continuarea de secole a monahismului i-a atras renumele de Athosul româ-
nesc. De asemenea, am demonstrat că zona, izolată lingvistic multă vreme, și-a
păstrat un număr relativ mare de cuvinte cu specific regional, neincluse în Dic-
ționarul Academiei. Din punct de vedere etnologic, acest spațiu păstrează un
obicei al nunții țărănești, numit concereala (conceritul), nemaiîntâlnit în nicio
altă parte a țării. Peste toate aceste argumente se așază toponimele, aproape
de 700, care vorbesc de la sine. Fiecare vâlcea, fiecare deal, fiecare munte își
are legenda sa materializată în aceste toponime, vorbind despre vitalitate și
continuitate de milenii în acest spațiu geografic care, desigur, în vechime, nu
avea configurația de azi, fiind mai degrabă un vast platou. În felul acesta, ne-a
venit ideea să și argumentăm această Unitate și mai ales Unicitate a acestui
spațiu binecuvântat de către Cel de Sus. 

Nu avem pretenția că deținem adevărul absolut. Pot cititorii să de-
scopere afirmații insuficient argumentate, ori cu care nu pot fi de acord. Pot să
vină cu alte informații și dovezi noi. Generațiile viitoare găsesc în această lu-
crare un minim suport pentru o cercetare mai amplă. Prin noi, generația de azi,
din impulsul partiotismului local și cu mijloace modeste, și-a făcut datoria.
Nu dorim ca acest bagaj minim de informații pe care l-am adunat cu grijă și cu
trudă în ani de zile „să se înece în uitare”, cum zice cronicarul. Satele acestea
au rezistat veacurilor și vremurilor, unele chiar și mileniilor, după cum ne stră-
duim să dovedim în această carte, dar și în alte lucrări ale noastre. Ilie Mân-
dricel migălește prin arhive și adună documente în cărți de o inestimabilă va-
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loare documentară: Vestigii rupestre din Munții Buzăului (1980), Izvoare
din adâncuri. Începuturile învățământului buzoian la sate (2000) Che-
marea clopotelor scufundate (2006) Scormonind prin cenușa veacurilor
(2011), Fosta mănăstire Găvanele (2015), Din umbra chiliilor în floare
(2017), Diana Liana Gavrilă împreună cu Dumitru Nica a dat o primă versiune
a cărții Enigme ale trecutului îndepărtat în Munții Buzăului (2012), ur-
mând ca în scurt timp să apară și versiunea definitivă, mult îmbunătățită. Eu
am publicat mai întâi eseul Fidelitatea memoriei colective, inclus în volumul
Fascinația fascinației, apoi am dat viață veșnică satului Muscelu-Cărămănești
în tetralogia Muscelenii (începută în 2005 și încheiată în 2016: Fagul, Umbra,
Norul, Ruina), urmărindu-i evoluția din 1962 și până în zilele noastre. Ceea
ce am spus eu în ultimul volum al tetralogiei, Grigore Rotaru Delacamboru a
dat o extraordinară și concentrată expresie metaforică într-o poezie ce ega-
lează, prin mesaj, celebra „Doină” a lui Eminescu. Eu i-am sugerat s-o nu-
mească Doina satului pustiu. Acum satele dispar sub privirile noastre nepu-
tincioase, unul câte unul, rămânând doar umbrele lor (Lingurești, Măgădane,
Călugărițe, Palten, Comarnici, Valea Boului, Valea Cireșului, Strâmba, Cam-
boru, Muscel, Mățara, Budui, Scăieni, Văvălugi, Nucu, Fișici, Gornet). La fel
și locuitorii lor. Rămân locurile. Rămân munții. Rămân dealurile. Rămân văile.
Rămân izvoarele. Rămân numele lor, să le ducă mai departe povestea, acum
adunată în această carte.

În ultimă instanță, cartea aceasta se dorește a fi un semnal cutremură-
tor de alarmă pentru stăpânirile care ajung vremelnic la putere, dar și pentru
generațiile de azi și viitoare care au datoria morală față de a le păstra neîntinată
amintirea, dar și de a contribui la salvarea lor din neagra uitare printr-o simplă
decizie: construcția unei șosele asfaltate care să unească, prin satele de pe cul-
me, cele două centre de comună, Colţi și Bozioru, pentru că zona are un po-
tențial turistic impresionant, neexplorat suficient și slab exploatat. Celelalte
vor veni de la sine...
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