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Ovidiu Cameliu Petrescu

CULTURA ÎN SOCIALISM
ȘI CEA 

POSTDECEMBRISTĂ
Mulți se vor repezi să conteste chiar și titlul de mai sus, deoarece con-

sideră că în perioada 1945-1989 nu putem vorbi de cultură. Vor spune că în
acele vremuri putem vorbi de un pustiu cultural; ne vor aminti de poeziile lui
A. Toma, de cântece despre partid și despre tractoriști fruntași, despre filme
cu secretari de partid înțelepți, care ne îndemnau să realizăm cincinalul în patru
ani și jumătate etc. Alții vor spune că numai intelectualii au reușit să se opună
comunismului și că rezistența prin cultură este o caracteristică definitorie a ace-
lei perioade. Adevărul este pe undeva pe la mijloc.

Pentru cei care doresc să fie obiectivi, vom spune că perioada 1945 -
1989 trebuie văzută ca fiind compusă din cel puțin trei etape diferite. 

Prima etapă începe la 6 martie 1945, când avem primul guvern din
care fac parte și miniștri comuniști, și se încheie în 1965, când se instalează la
conducere Nicolae Ceaușescu. Au fost cei mai dificili ani pentru intelectuali-
tatea țării. Trecerea de la capitalism la socialism s-a făcut într-un mod violent.
Toți cei care se opuneau acestei schimbări majore erau aspru pedepsiți. Aproxi-
mativ 200.000 - 300.000 de români (nimeni nu știe precis câți) au fost arestați
și mulți au murit datorită condițiilor îngrozitoare din închisori, muncii forțate
la Canal și torturilor la care au fost supuși. Cei mai mulți dintre cei persecutați
fuseseră lideri sau membri ai partidelor politice din perioada interbelică și,
cum în acea perioadă intelectualii erau implicați în politică, ei au fost primii
care au umplut închisorile. Au fost arestați și 80.000 de țărani, care s-au opus
colectivizării, dar pentru majoritatea istoricilor acest lucru nu este semnificativ.
Revenind la intelectuali, trebuie să spunem că s-au salvat cei care, în mod pu-
blic s-au opus războiului și hitlerismului, cei care erau membri sau simpatizanți
ai partidelor de stânga și cei care nu fuseseră implicați în politica din trecut,
dar după 1944 își manifestaseră entuziasmul față de schimbarea regimului.

Elita intelectuală, din ce în ce mai puțin numeroasă, a fost nevoită să
facă uriașe compromisuri morale pentru a rămâne în afara pușcăriilor și pentru
a supraviețui. A apărut literatura și arta proletcultistă și aproape două decenii
națiunea a trăit cu aceste surogate culturale. Chiar și istoria fusese rescrisă.
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Oameni de știință trebuiau să își exprime admirația față de știința so-
vietică. Oricine scria o carte trebuia să citeze din lucrările lui Stalin și din cu-
vântările liderilor PMR. Nu trebuie să uităm că această etapă foarte nocivă
pentru cultura națională, etapă în care s-a instaurat dictatura proletariatului, a
fost foarte atent supravegheată de către Uniunea Sovietică. În România, armata
sovietică a ocupat țara în 1944 și a fost retrasă în a doua jumătate a anului
1958. În instituțiile publice, chiar și în teatre și universități, existau consilieri
sovietici care supervizau din punct de vedere ideologic întreaga activitate.
Gheorghiu-Dej și ceilalți lideri comuniști români trebuiau să își exprime per-
manent devotamentul față de Stalin și poporul rus, care „libertate ne-au adus”.
Chiar dacă erau comuniști, conducătorii români nu erau mulțumiți cu această
situație și nu doreau să rămână mereu slugi ale rușilor. Încă din 1954 au început
să insiste pe lângă noul lider sovietic Nikita Serghievici Hrușciov să își retragă
trupele din România, iar în 1958 au reușit să îl convingă. Retragerea consilie-
rilor sovietici s-a făcut începând cu 1960, iar ultimii consilieri au fost retrași
la sfârșitul anul 1964, la cererea expresă a liderilor români. În 1960 a început
eliberarea deținuților politici, iar în 1964 acest proces a fost finalizat cu un de-
cret de amnistie care a pus în libertate 10.000 de deținuți. Majoritatea intelec-
tualilor valoroși au fost reintegrați în viața culturală a țării, au fost publicate
cărți interzise în anii ’50, iar în noile manuale de literatură elevii au putut găsi
autori interziși cândva, precum Blaga, Arghezi sau Vasile Voiculescu. În
această etapă putem vorbi despre decimarea elitei culturale, despre o cenzură
brutală a creațiilor culturale și despre o scădere calitativă a actului de cultură.
Este adevărat că, începând cu 1960, situația politică și economică a țării a
cunoscut o îmbunătățire față de deceniul anterior și această îmbunătățire a in-
fluențat și dezvoltarea culturii. A apărut și o nouă intelectualitate, care deși era
obligată să se supună unor directive ideologice a reușit să creeze opere valo-
roase.

În a doua etapă, care a durat aproximativ 11 ani (1965-1976), situația
s-a îmbunătățit substanțial. Cenzura s-a diminuat mult și ideologia PCR nu a
mai dominat toate actele de cultură. Desigur, primele două-trei pagini ale unei
reviste culturale cuprindeau elogii la adresa Partidului și conducătorilor iubiți,
dar restul paginilor cuprindeau lucrări valoroase. Pictorii nu mai pictau doar
strungari fruntași şi cântăreții nu mai interpretau melodii despre macarale, iar
scriitorii puteau să-și tipărească volumele, chiar dacă acestea nu cuprindeau
imnuri de slavă. Ce legătură cu comunismul aveau volume de versuri precum
„Necuvintele” de Nichita Stănescu, apărut în 1960, sau „Tușiți” de Marin So-
rescu, apărut în 1970? Romanul „Prins” de Petru Popescu, apărut în 1969, nu
era nici el despre victoria socialismului. În teatre se jucau piese de Teodor Ma-
zilu, Marin Sorescu, Tudor Popescu și Eugen Ionescu, care nu erau deloc com-
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patibile cu ideologia comunistă. Se puneau în scenă și numeroase piese ale
marilor dramaturgi occidentali. O serie de romancieri valoroși, precum Marin
Preda, Nicolae Breban, Augustin Buzura sau Constantin Țoiu, au scris lucrări
de mare valoare. Desigur, lista autorilor valoroși este lungă, iar eu nu mi-am
propus decât să subliniez câteva idei despre cultura socialistă. Semnificativ
este faptul că publicul era foarte receptiv la activitățile culturale. Se tipăreau
cărți în tiraje de mii sau zeci de mii de exemplare și unele se epuizau într-o
săptămână. În expozițiile de artă intrau foarte mulți oameni, sălile teatrelor
erau mereu pline și la fel cinematografele.

Este de remarcat și faptul că drepturile de autor erau substanţiale iar
Fondul Literar acorda împrumuturi generoase. Unii scriitori consacrați puteau
să își cumpere o mașină din drepturile de autor pentru un volum, dacă li se
aproba un tiraj mare. Un actor de film încasa și el foarte mult pentru unrol
principal. Se câștiga foarte bine și din spectacolele difuzate la televiziune.
Statul finanța substanțial editurile, revistele culturale, teatrele, bibliotecile, ga-
lerii de artă, institutele de cercetare din domeniul cultural, cinematografia,
televiziu-nea, radioul, participarea la manifestări culturale și științifice inter-
naționale, traducerile de carte, construcția de case de cultură, înființarea de
muzee și res-taurarea de monumente istorice. Statul socialist finanța toate in-
stituțiile de cultură, pentru că totul era proprietatea statului și totul funcționa
după regulile stabilite de stat. Meritoriu era însă faptul că fondurile investite
erau foarte mari în comparație cu cele din perioada 1944-1965, iar cenzura nu
mai era foarte dură. Este adevărat că editurile cereau autorilor să renunțe la
unele poezii din volum sau la câteva pagini de roman. Comisiile de vizionare
cereau de multe ori modificări ale pieselor de teatru. Din filme se tăiau
secvențele care erau considerate „necorespunzătoare”. Unii directori de reviste
au fost sancționați sau schimbați din funcție dacă publicau articole inter-
pretabile iar autorii res-pectivelor articole nu mai erau publicați. Totuși, chiar
dacă cenzura impunea modificarea anumitor texte sau interzicea publicarea
unor autori, după 1965 oameni de cultură nu mai erau aruncați în închisoare,
ca în primele două de-cenii ale comunismului.

Deși după 1965 a început un evident proces de liberalizare, din păcate
aceasta nu a durat mult. La ședința Comitetului Executiv al PCR, din 6 iulie
1971, Ceaușescu a prezentat materialul intitulat „Propuneri de măsuri pentru
îmbunătățirea activității politico-ideologice de educare marxistă a membrilor
de partid, a tuturor oamenilor muncii”. Acest lucru presupunea promovarea
ideologiei PCR în presă, în instituțiile de spectacole, în instituțiile de învăță-
mânt, în lucrările literare, în producția de filme și adoptarea unor măsuri pri-
vind dezvoltarea mișcării artistice de masă. Aceste directive care presupuneau
un regres nu au fost transpuse în practică imediat. A fost un proces lent care a
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devenit mai evident după 1976.
Etapa 1976-1989 a presupus înăsprirea cenzurii, scăderea dramatică

a susținerii financiare a domeniului cultural, dezvoltarea cultului personalității
la dimensiuni greu de imaginat și apariția fenomenul „Cântării României”.
Înăsprirea cenzurii nu a însemnat că nu s-au publicat romane importante pre-
cum „Cel mai iubit dintre pământeni” de Marin Preda, în 1980, sau „Balanța”
de Ion Băieșu, în 1985. (Ediția necenzurată a romanului s-a tipărit în 1990). 

În 1980, când lucram la Casa de Cultură a Sindicatelor, am primit de
la poetul Dorin Tudoran un autograf pe volumul său „Pasaj de pietoni”, volum
care nu avea nimic în comun cu ideologia comunistă. Este adevărat că Dorin
Tudoran, ca și Paul Goma, a fost îndemnat de autorități să-și părăsească țara. 
Cultul personalității a început timid în 1968, după ce Nicolae Ceaușescu a con-
damnat invadarea Cehoslovaciei de către trupele Tratatului de la Varșovia. În
1973 a apărut primul volum „Omagiu” cuprinzând poezii și diverse aprecieri
exagerate cu privire la geniul Conducătorului iubit. În anii ’80, se publica câte
un volum omagial în fiecare an. După 1974, când Nicolae Ceaușescu devine
și președinte și primește un sceptru în fața Marii Adunări Naționale, cultul per-
sonalității devine delirant. Din 1980 cultul personalității se extinde și la Elena
Ceaușescu -  „savant de renume mondial”. De fapt, majoritatea intelectualilor
erau într-o permanentă competiție de a inventa epitete cât mai bombastice pen-
tru iubiții conducători ai „Epocii de Aur”, ai „epocii Nicolae Ceaușescu”. De
zilele de naștere ale celor doi se trimiteau mii de telegrame pline de elogii. În
fiecare județ erau ziariști și activiști de la Sectorul de propagandă care se spe-
cializaseră în arta conceperii telegramelor. De asemenea, li se trimiteau și nu-
meroase cadouri, care reflectau stima profundă a oficialităților pentru geniul
Carpaților. De fapt, România mai experimentase cultul personalității în cazul
Regelui Carol al doilea. Nimic nou sub soare, deci !

În 1976, la primul Congres al Culturii și Educației Socialiste se decide
înființarea Festivalului Național „Cântarea României”. Prima ediție a început
în octombrie 1976 și s-a finalizat cu faza pe țară în iunie 1977.

În 1980, Ceaușescu a decis să plătească accelerat datoriile pe care țara
le avea la organismele financiare internaționale. Pentru a face rost de cât mai
multă valută, s-au mărit foarte mult exporturile de alimente, combustibil și ar-
mament. S-au introdus cartele pentru rațiile de carne, unt și alte produse ali-
mentare, s-au fixat cote la benzină (20 l pe lună), se sista alimentarea cu elec-
tricitate pe timpul nopții, iar iarna încălzirea blocurilor se făcea doar câteva
ore pe zi. Importurile de produse de larg consum, de tehnologie, de materiale
și materii prime s-au micșorat mult cu consecințe severe asupra economiei
naționale și asupra nivelului de trai al populației. Nu se mai cumpărau nici
filme din Occident și nici nu se mai făceau traduceri. Editurile primeau o cotă
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foarte redusă de hârtie și publicau din ce în ce mai puține cărți. Se realizau
puține filme deși, la un moment dat, Ceaușescu trasase sarcina să se producă
cel puțin 40 de filme pe an. Din 1985, televiziunea națională avea un program
de doar două ore - între orele 20 și 22 -, iar între orele 24 și 6, radioul nu func-
ționa. Când funcționau, televiziunea și radioul consacrau majoritatea timpului
unor emisiuni care proslăveau genialul conducător și pe ilustra sa soție, „savant
de renume mondial”. Pictori și sculptori celebri realizau numeroase lucrări
avându-i ca subiect pe genialii conducători. Oamenii glumeau spunând că ac-
tivul de partid nu a fost încântat de un tablou al Elenei Ceaușescu semnat de
Corneliu Baba și de statuia tovarășului făcută de Ion Jalea.

Epoca de aur s-a sfârșit în decembrie 1989, odată cu revoluția și cu
condamnarea la moarte a „odiosului” dictator și a „sinistrei sale soții”.

Mulți istorici vorbesc despre evenimentele din decembrie ’89, ca fiind
o lovitură de stat. Alții vorbesc de o revoltă populară. Dar realitățile nu se în-
cadrează decât foarte rar în definițiile din manuale. Acele evenimente nu s-ar
fi declanșat dacă președintele SUA nu ar fi ajuns la o înțelegere cu președintele
URSS cu privire la debarcarea lui Nicolae Ceaușescu. Întâlnirea celor doi a
avut loc pe 2 și 3 decembrie 1989. În prima zi s-au întâlnit la bordul navei so-
vietice „Maxim Gorki”, iar la data de 3 decembrie, după amiază, la bordul cr-
cișătorului US „Belknop”. Navele erau ancorate într-un golf al insulei Malta.
Evenimentele nu s-ar fi declanșat nici dacă românii ar fi avut un nivel de trai
acceptabil, precum cel din anii ’70. Schimbarea lui Ceaușescu era dorită și de
unii oameni de la comanda armatei, a miliției și a Securității. S-a pornit cu o
lovitură de stat continuată cu o revoltă populară stimulată de serviciile de in-
formații sovietice, de serviciile din câteva ţări socialiste și din anumite state
occidentale. Totuși, trebuie să acceptăm ideea că în decembrie ’89 a fost o re-
voluție, pentru că am asistat într-o perioadă foarte scurtă la schimbarea radicală
a sistemului politic. S-a trecut foarte rapid de la o dictatură de stânga la demo-
crație și la economia de piață. Această schimbare a avut un impact puternic
asupra tuturor domeniilor vieții sociale. Perioada care a trecut după 1990 a
adus evident schimbări majore și în domeniul cultural.

Principala schimbare a constituit-o dispariția cenzurii. Partidul Comu-
nist Român - „centrul vital al națiunii noastre” -, cum se spunea în timpul so-
cietății socialiste multilateral dezvoltate, dispăruse și nimeni nu mai controla
cultura și nu mai dădea indicații. Libertatea de creație a fost un câștig imens
pentru oamenii de cultură. Au apărut totuși și lucruri mai puțin bune. 

Dacă ne referim la literatură, trebuie să spunem că în cadrul editurilor
socialiste existau două tipuri de cenzură - una ideologică și una calitativă. Nu
am să mai comentez de ce este bine că am scăpat de ideologia comunistă şi de
cenzura ideologică, dar faptul că, în prezent, editurile publică tot felul de lu-
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crări foarte proaste nu este bine. Se poate argumenta că editurile de prestigiu
nu publică cărți proaste sau că acele cărți proaste nu vor avea succes la public.
Dacă o editură refuză să publice o carte proastă se vor reprezi alte câteva zeci
să o publice pentru că, de regulă, cele mai multe cărți se tipăresc pe banii au-
torului și în această situație editurile au ceva profit și dacă nu vând măcar un
exemplar. De multe ori editura îi pune în brațe autorului întregul tiraj, de 100-
200 de exemplare, iar autorul îl face cadou prietenilor și colegilor de serviciu.

Libertatea nelimitată de creație și de exprimare a avut și efecte nega-
tive, în ceea ce privește conținutul creațiilor artistice. Vulgaritatea și agresivi-
tatea au început să fie prezente din ce în ce mai mult în filme, în piese de teatru,
în romane și chiar în poezii. „Delicați poeți” și „gingașe poete” vor să ne expli-
ce în poeziile lor cum „se pișă pe țara asta de căcat”, în care merită „să-ți bagi
p--a”. Unii vor spune că este bine că oamenii spun sincer ceea ce gândesc.
Alții vor spune că publicul avid de cultură va respinge asemenea atitudini.
Cred că nu ar trebui să contăm prea mult pe publicul nostru, educat mai puțin
în licee și universități şi mai mult de televiziunile care de mai bine de două
decenii ne prezintă ca modele demne de urmat o sumedenie de prostituate şi
de derbedei.

Neimplicarea statului în coordonarea domeniului cultural a venit însă
la pachet și cu scăderea drastică a finanțării instituțiilor de cultură. Nu spune
nimeni că se mai puteau realiza câteva zeci de filme pe an, dar sărăcia în care
se zbate cinematografia românească este exagerată. Nici teatrele nu o duc mai
bine. Editurile care sunt private plătesc drepturi de autor foarte mici corelate
evident și cu tirajele pe care le produc. Bibliotecile, aflate în subordinea Con-
siliilor județene sau a Consiliilor locale, au fonduri reduse pentru achiziția de
carte.  Instituțiile publice nu au fonduri sau poate nici nu mai au dreptul să
achiziționeze picturi sau sculpturi pentru decorarea spațiilor în care publicul
are acces. Restaurarea monumentelor istorice se face cu greutate, tot din cauza
fondurilor insuficiente.

Perioada postdecembristă se caracterizează și prin diminuarea până
la dispariție a activității culturale desfășurate de amatori. S-a spus, încă din
1990, că orice activitate culturală trebuie să fie desfășurată de către profesio-
niști. În realitate, majoritatea cântăreților de muzică populară nu au urmat o
facultate în cadrul Conservatorului. În aceeași situație erau și dansatorii sau
instrumentiștii care cântau muzică populară. Mulți scriitori celebri nu au ab-
solvit facultatea de filologie: V. Voiculescu și Augustin Buzura, de exemplu,
au fost medici. Și în Occident sunt actori de film celebri care nu au urmat studii
superioare de specialitate.

Iată că în România, din păcate, cultura s-a confruntat şi se confruntă
cu probleme deosebite, indiferent de regimul politic.
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Valeriu Nicolescu

Un edil de excepţie al Buzăului 
– NICU I. CONSTANTINESCU –  

omagiu la împlinirea a 180 de ani 
de la naștere și 115 ani de la moarte

Despre fostul edil al Buzăului, considerat, pe bună dreptate, ca unul
din cei mai interesanți și mai prolifici primari, s-a scris mult. La moartea sa,
dar şi mult mai târziu, presa locală i-a dedicat articole elogioase. Unul dintre
semnatari îşi începea prezentarea astfel: L-am cunoscut primar al oraşului
nostru şi întotdeauna, mai degrabă mi-a fost să-l iau tot drept primar. Părea
veşnic preocupat de gânduri, părea că nu-şi dă răgaz niciodată. Alt reporter
preciza: din tot ce am auzit şi văzut sunt îndreptăţit, pe deplin, să cred că el a
fost mai mult decât un părinte pentru oraşul nostru. Basil Iorgulescu, într-un
articol despre istoricul Crângului, tipărit probabil, în „Gazeta Buzăului”, în
perioada când redacta cunoscutul său dicţionar, făcea referiri la atacurile ad-
versarilor politici la adresa lui Nicu I. Constantinescu. I se reproşa cheltuirea
sumei de 3 milioane pentru măsuri de protecţie, pază, reîmpădurire şi o serie
de amenajări în Crâng, inclusiv deschiderea unei artere de legătură între oraş
şi acest minunat parc natural. 

Cine a fost acest om, descris
ca potrivit de stat, cu faţa energică şi
atrăgătoare? Nimeni altul decât avo-
catul Nicu I. Constantinescu. S-a năs-
cut în anul 1840 la Craiova, unde îşi
va face studiile primare şi liceale. Ur-
mează, la Bucureşti, Facultatea de
Drept, dar cultura generală, care pen-
tru el a fost un cult, aşa după cum re-

iese din textul necrologului publicat în presa locală, şi-a dobândit-o ca
autodidact. A îmbrăţişat cariera juridică, fiind mai întâi subprefect al judeţului
Dolj. A venit la Buzău în anul 1867 ca director al Prefecturii. Aici s-a căsătorit
cu Maria, fiica unui cunoscut comerciant buzoian, Nicola (Nae) Aur, francma-
son, originar din Piemont, refugiat în Muntenia după 1848, prieten cu Al. I.
Cuza. 

Înainte de a intra în viaţa politică, a fost membru în Consiliul Judeţean
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Buzău, locţiitor de prefect la Brăila, prefect la Focşani şi avocat al statului.
Atras de doctrina liberală, demisionează şi intră în viaţa politică, ataşat la în-
ceput curentului ideologic iniţiat de C. A. Rosetti, spre un anume democratism
social. În scurt timp se face cunoscut prin însuşirile sale sufleteşti şi intelec-
tuale, prin onestitate profesională şi politică. A fost unul dintre fruntaşii liberali
care s-a remarcat în campania împotriva guvernării conservatoare din 1870-
1876, astfel că, în 1876, este ales deputat la Colegiul al II-lea de Buzău, iar de
atunci a făcut parte, fără întrerupere, din toate legislaturile. A fost apreciat de
colegii din Camera Deputaţilor, unde a avut o contribuţie determinantă la mo-
dificarea legilor comunale şi judeţene, făcând să triumfe principiul descen-
tralizării administrative şi al autonomiei comunale şi judeţene.

În anul 1884 a fost ales pentru, prima oară, primar al oraşului (1884
– 1888), fiind apoi reales pentru anii 1889 – 1890; 1890 – 1892; 1895 – 1899;
1901- februarie 1905), funcție deținută până atunci, în perioada guvernărilor
liberale, în exclusivitate de Nae Stănescu, impunându-se, nu numai în faţa ce-
tăţeanului de rând, ci chiar şi a adversarilor politici. În anul 1892 a fost ales
vicepreşedinte al Comitetului P.N.L. Buzău, iar în 1893, vicepreşedinte al Co-
mitetului Ligii Culturale, secţiunea Buzău, şi delegat la congresele şi conferin-
ţele Ligii. A candidat, în 1894, la alegerile pentru Consiliul Judeţean, menţionat
în listă al treilea după preşedintele organizaţiei locale a PNL, Grigore Con-
stantinescu Monteoru, iar în 1895, a fost propus candidat pentru Colegiul I de
Buzău la Camera Deputaţilor, la fel şi în 1898, 1899 şi 1902. Pentru alegerile
din 1900 figurează pe lista de deputaţi la Colegiul I, iar în februarie 1903 este
trecut primul pe lista candidaţilor opoziţiei, urmat de Alexandru Marghiloman,
în lista candidaţilor guvernului figurând viitorii companioni politici ai lui Mar-
ghiloman, între care, pe primul loc, Emil P. Teodoru.

Din păcate, sănătatea i s-a deteriorat, astfel că nu a mai putut lua parte
la acţiunile organizate în campania pentru alegerile comunale din februarie
1905. S-a simţit însă dator să le trimită o scrisoare colegilor săi de partid,
tipărită în oficiosul partidului, „Liberalul”, din 23 aprilie 1905.

Cât a fost primar, s-a preocupat de rezolvarea unor stringente pro-
bleme edilitare: lucrări de asanare, şoseluiri, pavaje etc., cât şi aplicarea unui
program de ridicare a potenţialului econo-
mic al oraşului. În timpul primariatului său,
bugetul s-a soldat, întotdeauna, cu exceden-
te, astfel că au fost achitate unele împrumu-
turi la care fusese nevoit să recurgă. Între
anii 1885-1900, se reuşeşte  asanarea,  nive-
larea şi pavarea Oborului, iar în locul unor
barăci din scânduri, se construieşte un abator
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modern pentru acea vreme. La marginea de sud a Oborului s-a ridicat Hala de
Măcelărie și Pescărie (Bazarul Obor, 1896-1898). Totodată, a fost delimitat
intravilanul, printr-un şanţ larg şi adânc, în măsură să colecteze apele pluviale
şi pe cele provenite din revărsările Iazului Morilor. În 1887, deschide, pe tra-
seul vechiului apeduct (canal adiacent din Iazul Morilor), bulevardul Parcu-
lui (fostă strada Gârliţei, din 1896, bulevardul I.C. Brătianu), astăzi Nicolae
Bălcescu, care a fost pavat şi s-au plantat castani. S-a preocupat, în egală măsu-
ră, de curăţenia oraşului, alimentarea cu apă şi iluminat. Se sistematizează
Crângul, se construieşte Bufetul din Crâng (1897, antreprenor Jean H. Schwartz,
recepţie provizorie la 12 septembrie 1897, devenit restaurantul „Parcul Tranda-
firilor”, azi „Conacul Trandafirilor”) şi se reamenajează şi se betonează eleş-
teul (licitaţie 23 aprilie, contract 27 iunie, antreprenor Emil Boianovici, valoa-
rea de deviz: 17.889), se prelungeşte actuala stradă col. I. Buzoianu (fostă, pe
trei segmente, Nifon, Vânătorilor, Călăraşilor, din 1907 N. I Constantinescu),
până la gară (în prezent tot cu trei segmente: I.C. Brătianu, Soroca, Col. Ion
Buzoianu). De asemenea, s-a pavat cu dale centrul oraşului precum şi trotu-
arele de pe străzile principale, s-a construit localul Gimnaziului (1889-1890,
actualmente Colegiul Național „B.P. Hasdeu”), prin demolarea clădirii Arestu-
lui preventiv, punându-se astfel în valoare construcţiile din zonă. Potrivit apre-
cierii unui ziar local, în locul unei case pentru corecţiune s-a ridicat un palat
pentru instrucţiune. 

A făcut eforturi să se construiască localuri proprii pentru şcolile pri-
mare, nr. 2 (1894 - 1895, astăzi Şcoala Gimnazială nr. 1 „Aviator Mircea T.
Bădulescu ”), nr. 3 fete (1897), nr. 3 băieţi (1898), nr. 4 de băieţi şi fete (1899,
astăzi Şcoala Gimnazială  nr. 8 „Nicu I. Constantinescu”), astfel că în acea
vreme Buzăul era cotat printre primele oraşe din Vechiul Regat cu localuri
proprii pentru toate cele şase şcoli primare. Centura de străzi care înconjura
oraşul, străzile Karl Marx (azi Spiru Haret), Fr. Engels, V.I. Lenin (azi 1 De-
cembrie 1918) şi Republicii, de la Crâng la bariera Brăilei, s-a realizat tot în
vremea cât el a fost primar

O lucrare urbanistică de mare valoare, emblematică pentru realizările
edilitare ale lui Nicu Constantinescu, este
construcţia, între anii 1899-1903, a Palatu-
lui Comunal, cea mai impunătoare clădire
comunală până în 1918 (Buzăul a fost pâ-
nă în 1952 comună urbană gr. II), despre
care Nicolae Iorga afirma, în 1902: va fi
neîndoielnic, cea mai frumoasă primărie
din ţară şi o podoabă de mare preţ pentru
Buzău.
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A încurajat activităţile culturale din localitate, fiind un asiduu spriji-
nitor al acţiunilor iniţiate de cunoscutul om de cultură Basil Iorgulescu. A făcut
parte din consiliul de conducere al bibliotecii gimnaziului (înfiinţată în 1873,
cu regim de bibliotecă publică din 1893), căreia i-a asigurat o subvenţie anuală
de 2000 lei pentru procurarea de cărţi, a conferenţiat în cadrul „Ateneului”
local (înfiinţat în 1893), a prevăzut câte 4500 lei anual în bugetul comunei, e-
chivalentul a 9 burse pentru elevii silitori.

La 21 aprilie 1905, încetează din viaţă. În semn de recunoştinţă pentru
tot ceea ce a lăsat oraşului, în şedinţa extraordinară a Consiliului Comunal din
21 aprilie 1905, s-a propus, iar la 9 august 1907 s-a aprobat, ca străzii Călă-
raşilor, precum şi școlilor nr. 4 de băieţi şi fete (actualmente Şcoala Gimnazială
nr. 8 „Nicu I. Constantinescu”), să li se atribuie numele său. La solicitarea au-
torităţilor locale, Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor a răspuns, la 26
octombrie 1907, că propunerea a fost aprobată cu Înaltul Decret Regal nr.
5903/27 aprilie 1907. În faţa primăriei i se ridică un bust, (scos în 1950 şi rea-
mplasat în 1977, în faţa Şcolii Gimnaziale nr. 1), prin subscripţie publică, cu
aportul dr. Constantin Angelescu, Athanasie Cătuneanu, Constantin Garoflid,
Justin Stănescu, Traian Orleanu ş.a., modest omagiu adus primului cetăţean
al urbei care, în răstimpul a aproape două decenii, a gândit şi a muncit pentru
binele cetăţii.

A fost decorat cu ordinele „Steaua României”, în grad de ofiţer (8 au-
gust 1887), „Coroana României”, în grad de cavaler (10 mai 1897) şi coman-
dor (2 iulie 1904).

Nicu I. Constantinescu a decedat la 21 aprilie 1905, la ora 11, autorită-
ţile, în frunte cu primarul Emil P. Teodoru, hotărând în şedinţa extraordinară
convocată în aceeaşi zi, ca înmormântarea să se facă cu cheltuiala comunei
(s-a deschis un credit extraordinar de 2580 lei). Omul care făcuse atât de mult
şi de multe pentru oraşul care l-a adoptat şi pe care l-a iubit cu toate puterile
şi fără preget, îşi dădea obştescul sfârşit, sărac, dar iubit şi respectat. O demon-
strează articolele publicate în presa locală, onorurile care i s-au adus cu ocazia
ceremoniei de înmormântare. S-a stabilit ca înhumarea să se facă în ziua de
23 aprilie, la ora 15,00, după următorul program: cortegiul urma să plece de la
casa defunctului, de pe strada Nifon, pe Calea Unirii, până la Biserica „Sfinții
Îngeri”, unde a avut loc serviciul religios şi cuvântarea lui Constantin C. Iarca,
fruntaş liberal, deputat şi fost prefect. Cortegiul s-a deplasat pe Calea Unirii,
până la Primărie, unde consilierul și deputatul Victor Filotti a ţinut o scurtă
cuvântare, în numele consilierilor comunali. În continuare, pe Strada Târgului
(actuala Cuza Vodă), până la Hala de Măcelărie și Pescărie (Bazarul Obor),
din nou pe Calea Unirii, până în capătul bulevardului I.C. Brătianu, în dreptul
Palatului Comunal, unde a luat cuvântul C.T. Teodorescu. Procesiune a parcurs
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apoi bulevardul şi s-a oprit în faţa Şcolii primare nr. 2, unde a ţinut un discurs
despre contribuţia defunctului la construirea localurilor pentru şcoli, directorul
Flor Constantinescu. S-a îndreptat apoi către Cimitirul „Sf. Filofteia” (astăzi
„Dumbrava”, inaugurat în anul 1872), unde a avut loc înhumarea, nu înainte
ca avocatul George Georgescu să ţină un ultim discurs, în numele Baroului
Buzău.

S-a hotărât că la solemnitate să ia parte şcolile şi societăţile din Buzău.
De asemenea, întrucât defunctul era membru al ordinelor Coroana şi Steaua
României, o companie din Regimentul 8 Infanteria i-a prezentat onorul. Pe
toate străzile din parcurs, felinarele au fost aprinse şi îmbrăcate în doliu.

Iată şi necrologul publicat în ziarul „Liberalul” din 23 aprilie 1905:
Nicu I. Constantinescu, fruntaşul între fruntaşii liberali de aici, şi-a dat obştes-
cul sfârşit joi, la ora 11, după o lungă suferinţă, la vârsta de 65 de ani…. La
1884, a fost ales pentru prima dată primar al oraşului şi a ocupat această
demnitate, cu mici întreruperi, aproape 18 ani. Iubind judeţul şi oraşul în care
s-a stabilit pentru vecie, a luptat cu toate puterile şi fără preget pentru pros-
peritatea şi înfrumuseţarea oraşului şi tot lui i se datorează că Statul a dat
oraşului falnica pădure a Crângului, pe care el a transformat-o în cea mai
frumoasă podoabă a Buzăului. Muncii lui neîncetate i se datorează înfiinţarea
modestului gimnaziu, completat şi transformat în superbul liceu de astăzi. El
a stăruit ca această frumoasă clădire să se înalţe pe locul unde fusese închi-
soarea publică…. Intervenţiunii lui şi a prietenilor lui politici de astăzi, se da-
torează înfiinţarea Şcoalei Normale de aici, ca o compensaţiune cuvenită
judeţului pentru desfiinţarea Seminarului înfiinţat de Kesarie (va fi reînfiinţat
în anul 1914, n.n.) şi pe care, din nefericire, vrăşmaşii culturei poporului au
hotărât să o desfiinţeze. Lui i se datorează palatele şcolare din oraşul nostru,
ceea ce a făcut să se zică de Buzău că este oraş de şcoale. Lui i se datorează
halele şi acest superb Palat Comunal, care va fi, în veci, una din mândriile
oraşului. Lui i se datorează bulevardele şi toate lucrările de edilitate care au
transformat, însănătoşit şi înfrumuseţat oraşul. Într-un cuvânt, Buzăul modern,
aşa cum îl vedem şi ne place, este opera lui. Fiu recunoscător pentru oraşul
care l-a adoptat şi înălţat, Nicu Constantinescu l-a servit cu dragoste şi cu
credinţă până la moarte. Fie ca exemplul bun dat de dânsul să servească de
pildă pentru toţi.

În aceeaşi pagină a fost tipărită, sub titlul Un testament politic, scri-
soarea din 17 februarie 1905, adresată prietenilor săi politici: Către naţional-
liberalii buzoieni. Starea mea sanitară care continuă a întârzia deplina rea-
bilitare, mă pune în neputinţa de a lua parte activă la acţiunea de manifestare
a Partidului Naţional Liberal în împrejurările actuale, şi de a mă angaja la
îndeplinirea vreunei sarcini publice. Dar dacă eu sunt silit de a mă abţine de
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la o acţiune activă, aceasta nu mă descurajează şi nu mă
pune în cea mai mică îndoială că forţele vii ale partidului
şi acţiunea sa ponderatoare în luptă, vor slăbi cât de pu-
ţin. Slavă Domnului! Partidul Naţional Liberal din Buzău
posedă un stat major admirabil şi elemente de valoare ca-
re să stimuleze simţămintele şi să întreţie coeziunea în
partid.

Sunt fericit să constat, împreună cu D-voastră,
pasul ascendent asupra opiniei publice liberale, cu care
s-a afirmat d-l C.C. Iarca, unul dintre fruntaşii partidului,
cu ocazia luptelor actuale, şi nu am destule cuvinte de
adresat amicilor mei politici şi întregului partid ca să se grupeze într-un gând
şi într-o simţire împrejurul acestui bărbat şi să susţineţi organizaţia liberală
care e atât de puternică în Buzău (mult timp Buzăul a fost fief liberal, n.n.).

Am crezut că după 30 de ani de luptă în primele rânduri, acum când
împrejurările mă silesc să lipsesc după teren, eram dator să vă adresez aceste
rânduri şi să vă dau acest sfat. Rămânând al D-voastră prieten şi devotat
servitor, N.I. Constantinescu.

La şedinţa extraordinară a Consiliului comunal din 21 aprilie 1905,
s-a propus ca numele său să fie atribuit unei străzi şi şcolii aflate pe aceasta,
construită în vremea sa. Cu publicaţia nr. 5474/9 august 1907, sub semnătura
primarului Athanasie I. Cătuneanu, se comunica opiniei publice ordinul minis-
trului secretar de stat la Departamentul Internelor, nr. 10288/1905, prin care
s-a aprobat votul Consiliului comunal din şedinţa de la 21 aprilie 1905, cu pro-
punerea ca strada Călăraşilor, de la gară, în prelungire cu străzile Vânătorilor
şi Nifon (unde era locuinţa defunctului), până la strada Dumbravei, să poarte,
pe viitor, numele de strada N.I. Constantinescu.  

Publicaţia „Alarma”, din 22 septembrie 1924, a inserat fotografia fos-
tului edil şi apelul Comitetului de iniţiativă pentru ridicarea unui monument:

Onorate Domn, A venit timpul ca să ne arătăm recunoştinţa faţă de
marele cetăţean al Buzăului, Nicu I. Constantinescu, atât de respectat şi iubit
nu numai de cei din vremea sa, dar şi de noi, urmaşii lui. Bătrânii povestesc
că unde avem astăzi Piaţa Daciei era o mlaştină, că bulevardul Brătianu nu
exista, că străzile nu erau pavate, că şcoalele şi localurile publice ca primăria,
poliţia, judecătoriile etc erau aşezate prin case particulare, insalubre şi ne-
potrivite serviciilor. Neajunsurile acestea le-a îndreptat N.I. Constantinescu.
El a pavat cea mai mare parte din străzi, a tăiat bulevardul Brătianu, a cons-
truit toate şcolile primare, liceul şi a salvat Crângul de la tăiere, a plantat ce-
le mai multe străzi, a construit monumentalul Palat Comunal şi alte lucrări
care au înfrumuseţat Buzăul.
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Această măreaţă operă nu poate rămâne uitată, ea trebuie amintită
tuturor generaţiilor ce vor urma printr-un monument frumos, pentru ca să fie
tuturor pildă de muncă şi îndemn la sacrificii, pentru binele oraşului nostru
care are încă nevoie de multe.

În acest scop am lansat liste de subscripţie, din care vă încredinţăm
şi dv. una, cu rugămintea de a pune râvna pentru acoperirea acestei liste cu
sume cât mai importante, de către prietenii şi cunoscuţii ddv.

Preşedintele Comitetului, G.V .Stănescu (fost primar, n.n), str. Salvării
nr. 10.

Secretar, Petre N. Oprescu (fost ajutor de primar), str. Emil Teodoru
nr, 18.

Sub titlul Comemorarea celor care s-au străduit şi celor care au
dăruit pentru comună, în anul 1927 s-a publicat în presa locală un articol-
apel, cu fotografia în medalion a lui Nicu Constantinescu şi inscripţionarea
anilor când a fost primar. Sunt menţionaţi: Maria Minculeasa, fondatoarea, la
1793, a Spitalului „Gârlaşi”, Costache Ciochinescu, fruntaş paşoptist, care a
donat cărţile sale bibliotecii Gimnaziului „Tudor Vladimirescu” (Colegiul Na-
ţional „B.P. Hasdeu”), Eftimie Tomaide şi dr. Nicolae Cristescu, care au donat
bunuri imobiliare pentru întreţinerea de paturi în spitale, Nicolae Sibiceanu şi,
bineînţeles, N.I. Constantinescu. Se menţiona că el a condus comuna timp de
aproape 19 ani, făcând opere incomparabile de înfrumuseţare şi utilitate în
oraşul nostru. De asemenea, se spunea că, deşi au trecut 20 de ani, nu s-a făcut
nimic pentru amintirea lui, precizându-se că s-a constituit un comitet pentru
strângerea de fonduri în vederea ridicării unui monument. Se anunța că bustul
era gata, iar în faţa primăriei fusese deja construit postamentul pe care urma
să fie amplasat.

Cu titlul BUSTUL lui Nicu Constantinescu, într-un alt articol se re-
lata: Sunt ani de când s-a stins din viaţă Nicu Constantinescu. Buzoienii toţi
şi mulţi alţii din ţara noastră care l-au cunoscut, au deplâns şi deplâng încă
şi astăzi pe acel care o viaţă întreagă a muncit numai şi numai pentru binele
altora. Ani dearândul, ca primar al oraşului nostru, a depus o activitate cum
n-a depus nici unul din edilii care i-au luat locul şi dacă astăzi Buzăul se gă-
seşte în starea actuală de înflorire, aceasta se datoreşte în mare parte lui.

Crângul-această podoabă cu care ne putem făli, Palatul Comunal,
Hala, precum şi şcoala primară ce-i poartă numele ca şi multe altele au fost
făcute sub primariatul lui. Dar ca totdeauna, odată dispărut omul, se uită to-
tul. Şi dacă auzeai din când în când pe câte cineva vorbind de acela care a
fost Nicu Constantinescu ca şi de faptele lui, un simţământ de revoltă se năştea
la tine şi te făcea să te întrebi cum se face că la acel om nu se mai gândeşte
nimeni !
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Au fost în ţara românească oameni, care deşi poate n-au făcut atât
cât Nicu Constantinescu, totuşi, ai să vezi în oraşul lor câte un bust – singurul
lucru ce poate eterniza memoria unui dispărut.

Într-un articol, publicat în 1929, intitulat Statuia lui Ovidiu de la
Constanţa şi bustul lui Nicu Constantinescu, se făcea o paralelă cu statuia
poetului latin, motiv pentru a critica autorităţile care nu au găsit motivaţia şi
timpul necesare ca să dezvelească bustul celebrului edil.

Demersurile presei şi ale unora dintre notabilităţile oraşului au deter-
minat autorităţile ca, în ianuarie 1931, să dezvelească, în sfârşit, bustul lui Ni-
cu I. Constantinescu, manifestare anunţată în presă. Era amplasat pe un soclu
elegant, din piatră, într-un mic scuar, nu departe de turnul Palatului Comunal.

În 1950, noile autorităţi au scos bustul de pe soclu, care va fi demolat,
şi l-au depozitat în subsolul Palatului Comunal. Va fi repus pe un alt soclu,
care nu mai are nimic din eleganţa şi prestanţa primului, în 1977, în faţa Şcolii
Gimnaziale nr. 1, una dintre clădirile construite din iniţiativa sa. Viaţa şi acti-
vitatea sa au fost rememorate la ceremonia organizată cu prilejul aniversării a
100 de ani de la darea în folosinţă a Palatului Comunal, iar sculptorul Emil
Pricopescu a realizat bustul în bronz al celui care a construit Palatul Comunal,
amplasat pe holul din faţa sălii de recepţie de la etaj, alături de chipul unui alt
edil, Stan Săraru. 
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UN POEM DE MARIN IFRIM 
(1 decembrie 1953 – 14 martie 2019)

CIMITIRUL MAŞINILOR DE SCRIS

aşa arată uriaşa mea bibliotecă
din mijlocul oraşului
cu mijlocul la periferie
pistoane marx jante adrian
radiator diogene
suspensii ienăchiţă

faruri nichita frâne
hidrauluice noica

în rafturi maşinile de scris
sunt încă nişte pisici vii
care torc nemurirea muririi
am pe acolo şi câţiva prieteni
făcuţi una cu celuloza

doamne – dumnezeule
memoria mea
este o presă care nu vrea
să transforme în baloturi
acest cimitir de oţel
cu alfabetul centrat
în haosul etern
înaintea miliardelor de cărţi

o vreme au fost şi maşini
de scris direct în gând
cu ele începe istoria foilor albe



Mircea Tănase

Ursei
Noi am avut, la Valea Călugărească, prin anii ‘70-

80, un câine, Ursei. De fapt, eu am crezut întotdeauna, dar
nu era aşa, că-i doar al meu. Pentru că eu l-am adus, un ghe-
motoc de blană roşcată, de la nea Radu Vânătoru, cetăţean respectabil care
stătea pe drumul bisericii şi avea o fată aproape frumoasă, Carmen, mai mică
decât mine. Ar fi putut fi, desigur, foarte frumoasă, dacă s-ar fi uitat şi la noi,
ăştia cam de vârsta ei, dar a ameţit-o şi a luat-o mai târziu de nevastă Toni Par-
niu, mai mare ca noi, fundaş stânga în echipa lui nea Costică Buzduc, Progre-
sul CAP Bucov, care avea stadionul la Chiţorani. 

Deci Carmen, cu care pe vremea aceea făceam de multe ori naveta pe
jos, zi de zi, doi kilomrtri dus şi doi întors, la şcoala din Valea Călugărească,
mi-a zis că le-a fătat căţeaua şi, dacă vreau, să vin să iau un căţel. Cum ne tre-
buia un câine, am mers şi l-am luat pe individ, fără prea multe întrebări, că
doar ştiam că nea Radu, vânător cu puşcă, pălărie cu pană şi permis, nu putea
ţine orice şarlă pe lângă casă. 

N-am ştiut niciodată cărei rase aparţine exemplarul, mai târziu, când
s-a făcut mai mare şi şi-a exprimat personalitatea, dădea a fi o încrucişare sau
un cupaj - sunt de la Valea Călugărească, termenul de corcitură îmi repugnă  -
între un ogar şi un lup, dar n-aş vrea să forţez limitele geneticii şi mai ales pă-
rerile documentate ale experţilor. Nu ştiu dacă s-ar fi putut  combina cu folos
cele două rase, dar cam aşa părea la prima vedere. Mai mult n-am insistat în
stabilirea pedigree-ului acestuia, nu-l luasem pentru concursuri şi palmares,
ceea ce am reţinut însă a fost dojana mamii că nu l-am plătit, că n-am dat un
bănuţ, acolo, celor care mi l-au dat. Dar nici ea nu-mi spusese că trebuie să
plăteşti, chiar şi simbolic, când iei un câine de la cineva. Că altfel nu-i bine.
Pe lumea asta, pe cealaltă, nu mai conta, dar nu era bine. Dar cine să cunoască
atunci aceste înţelesuri ale lumii...

I-am pus numele Ursei. Îmi rămăsese în cap numele unui câine asemă-
nător pe care îl aveau vecinii noştri din dealul Chiţoranilor, mamaia Tudoriţa
şi tataia Gheorgiţă Corcoţea, şi pe care îl apreciasem atunci ca fiind un câine
adevărat, spre deosebire de Bombonel al nostru, o potaie gălăgioasă şi fricoasă
care se ascundea în coteţ la prima ameninţare a prietenilor mei de generaţie
preşcolară. Şi lucrul acesta, un câine adevărat, conta foarte mult, atunci, pentru
prestanţa noastră. 

Ursei, noul meu prieten, s-a făcut câine adevărat în câteva luni şi a
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trebuit să-l punem în lanţ. Începuse să calce pe bec, intra în casă nepoftit, agăţa
clanţa uşii de la intrare şi-şi lăsa urma ghearelor pe vopseaua acesteia.  Nu mai
spun că a pus botul şi la nişte şunci lăsate nesupravegheate într-o magazie. 

L-am pus, aşadar, în lanţ, şi deşi era clar că nu-i convenea, nu aveam
ce face, viaţa de câine de ţară nu-i deloc uşoară şi presupune anumite privaţi-
uni. Îşi avea însă partea lui de fericire când îşi primea mâncarea - ceea ce se
dădea pe vremea aceea câinilor din bătătură - dar desigur îşi dorea şi altceva,
mai ales că lupul şi vânătorul din el îi mai strigau din străfundurile genei că ar
merita o altă viaţă. Dar eram - şi ar fi trebit să-şi dea seama şi el -  în comunism
şi nici noi nu aveam prea multe, deşi ne-am fi dorit, aşa că am fost nevoiţi să
acceptăm împreună situaţia. Deşi, cum am mai spus, el mai călca uneori pe
bec. Adică, mai rupea lanţul câteodată şi venea acasă peste mai multe zile. Dar
l-am iertat, deşi, pe atunci, nu înţelegeam prea bine, noi, copiii, de ce fuge un
câine de acasă şi se întoarce liniştit peste câteva zile. 

Îl iubeam pe Ursei. Era câinele meu. Mă ştia - credeam eu - de stăpân.
Mă bizuiam pe el. Când intram în conflict deschis cu derbedeii din gaşca mea
şi mă simţeam ameninţat, fugeam repede acasă şi-i dădeam drumul din lanţ
lui Ursei. Avea cineva curajul să mai intre în curte? Mă umflam în pene. Aveam
şi cu ce.

Ursei era deştept. Îşi respecta şi iubea stăpânii. Îl iubea pe tata. Şi tata
pe el. Când venea noaptea acasă, de la schimbul doi, Ursei simţea autobuzul
de când dădea curba la Chiţorani şi nu-şi mai găsea starea până nu intra tata
în curte şi, desigur, îi dădea ceva din servieta în care ne aducea şi nouă, de fie-
care dată, câte ceva de la Ploieşti.  

La fel se purta Ursei şi cu mine. Nu uitase, probabil, că eu îl adusesem
în braţe de la nea Radu Vânătoru, însă cu ceilalţi - mama, frate-meu Viorel şi
soră-mea Mioara - se purta respectuos, şi cam atât. Fără prea multă afecţiune,
dar poate că mă înşelam eu sau aşa voiam să cred. 

Ursei era însă stăpânul curţii. Ţinea la chestia asta şi acţiona în conse-
cinţă. Când i-au călcat teritoriul nişte purcei vagabonzi ai lui Mititelu, vecinul
nostru de dincolo de Ionel Matache, Ursei a rupt lanţul şi s-a năpustit asupra
lor. I-a băgat în curtea lor, dar, profitând că a scăpat şi el din lanţ, a uitat să se
mai întoarcă acasă. Umbla victorios pe marginea şoselei - libertate prost înţe-
leasă - şi făcea legea pe ultima sută de metri din Valea Călugărească, pe partea
dreaptă, cum te uiţi spre Ploieşti.

Fratele meu Viorel, de serviciu atunci acasă, a încercat să-l aducă în
curte, l-a prins şi cred că l-a bruscat, iar Ursei n-a suportat ofensa, s-a răsucit
şi s-a repezit la faţa lui, l-a muşcat de obraz  - are şi acum o uşoară amintire -
a urmat o luptă, nu ştiu care pe care a doborît, nea Costel Ţurloi, vecinul de la
câteva case mai jos de noi, martor ocular, spunea mai apoi că a vrut să intervi-
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nă, a luat o piatră mare de jos, dar i-a fost frică să nu-l lovească pe Viorel, cred
mai degrabă că Ursei s-a rânjit şi spre el şi l-a descurajat şi chiar l-a pus pe
fugă. Au fost unele relatări ulterioare în acest sens, ale unor martori oculari
cărora nu putea să le scape evenimentul. În concluzie, fratele meu Viorel a
fost dus la spital, i-au cusut rana şi l-au ţinut acolo câteva zile, iar câinele a
venit şi el, spăşit, acasă, peste vreo trei zile. 

Dar Ursei m-a muşcat şi pe mine, prietenul lui, aşa cum mă credeam
eu atunci. Acum, după ce-am mai înţeles câte ceva din viaţa şi lumea asta, cred
că şi eu am greşit faţă de el. L-am sălbăticit, ţinându-l prea mult legat în lanţ.
Dar cum să-l protejez altfel, când el, câine exaltat, dacă se vedea dezlegat,
primul lucru pe care îl făcea era să iasă în şosea şi să sară pe maşinile care şi
atunci circulau non-stop pe la Valea Călugărească. Când, într-o noapte, a do-
borât un motociclist în şanţ, chiar că nu mai ştiam pe cine să protejăm, pe cei
din trafic sau pe Ursei al nostru.

În consecinţă, l-am ţinut mai mult legat, dar nu cred că am făcut bine.
Îşi dorea mai multă libertate, nu doar ca o manifestare a personalităţii lui ca-
nine ci, desigur, pentru exprimarea, în legile firii, a propriei masculinităţi, Nu
am dat prea multă importanţă acestui aspect, nici eu nu ştiam prea multe atunci
despre aceste lucruri.  

M-a muşcat, aşa cum am spus, şi pe mine, prietenul lui. Prima dată -
atunci l-am crezut copil fără minte şi l-am iertat - când o găină naivă care fu-
sese păcălită să clocească pe un lighean cu fân şi cu ouă de raţă şi, cu o maternă
inconştienţă, îşi mâna acum progeniturile de ocazie, abia puse pe picioare, în
raza de libertate a lanţului câinelui. Eram prin grădină şi am fost nevoit să in-
tervin şi să salvez nevinovatele fiinţe de poftele lui canine. Ursei, prietenul
meu, m-a tratat atunci ca pe un intrus, care voia să-i ia bucăţica de la gură, şi
şi-a înfipt colţii în braţul meu. Bilanţul pierderilor a fost minor, câteva pufoase
galbene au fost şterse din evidenţele gospodăriei, câteva picături de sânge s-
au scurs şi din braţul meu, dar lecţia învăţată a fost importantă: nu încerca să
iei hrana de la gura unui câine, indiferent pe ce cale a obţinut-o. Mai ales când
în buletinul lui poate scrie şi lup şi vânător. 

Cu timpul, părea că l-am adus la oarecare ascultare. Îi dădeam din
când în când drumul, să se liniştească, însă cu mari emoţii, ştiindu-l nedibaci
în a evita maşinile din şosea, şi-l aşteptam acasă să accepte cuminte lanţul şi
porţia de mâncare, poate nu pe măsura lăcomiei şi efortului lui din deplasare. 
Îmi plăcea să-l scot din când în când la plimbare şi să-i dau drumul pe  dealuri,
să alerge, să se bucure de libertate, de viaţă. Era şi pentru mine un prilej de
bucurie, de mândrie, lumii din jur trebuia să-i reamintesc, din când în când,
ce câine grozav aveam, ce puternici eram împreună. 

De-aici poate că ni s-a tras amândurora. Din prea multă mândrie. Tre-
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ceam, într-o duminică după-amiază, cu el în lesă prin dreptul curţii lui nea Titi
Turcu. Avea o căsuţă modestă pe drumul spre deal, spre Niţescu. Şi în curte
avea o potaie pricăjită, dar extrem de vocală, în spatele unui gard de plasă, de
unde s-a dat cât a putut de tare la Ursei, uriaşul care trecea pe drum. Aparent
indiferent la agitaţia marţafoiului obraznic, însă conştient de forţa sa şi, ca
atare, obligat să-l pună la punct, s-a burzuluit, s-a smucit din lesă şi s-a repezit
spre el. Şi atunci cred că, din nou, am greşit eu. L-am tras înapoi şi, fiindcă
era pornit rău să-l facă praf, l-am smucit şi l-am lovit cu piciorul, crezând că
doar eu sunt stăpânul lui şi doar pe mine trebuie să mă asculte. Eroare maximă.
Stăpânul lui, în acel moment, era doar instinctul de animal dominator, de pră-
dător, de vânător, de supravieţuitor într-o lume în care cei puternici fac legea. 
S-a întors rânjind spre mine, mi-a arătat pentru o fracţine de secundă colţii
albi şi puternici şi, pentru că n-am fost inspirat să las imediat lanţul din  mână,
mi i-a infipt adânc în coapsa interioară a piciorului stâng şi în braţul de pe
aceeaşi parte. Bineînţeles că atunci i-am dat drumul, privind năucit la sângele
care ţâşnea din braţ şi la cel pe care îl simţeam cald prelingându-se pe sub
cracul pantalonului, la javra care încă se înverşuna să muşte din plasa gardului
şi la Urseiul meu care, zăpăcit de gustul sângelui, s-a repezit cu toată forţa în
plasa de sârmă dindărătul căreia curajosul mic încă era viteaz. Dar a înţeles
imediat că dacă nu tace, uriaşului la care s-a dat cu atâta curaj nu-i va trebui
mult să-l înghesuie şi să-l lase fără glas, cu toată plasa de sârmă dintre ei. 

Ursei însă n-a mai insistat. I-a fost de-ajuns să-l bage pe marţafoi în
coteţ, să-i ia maul şi să plece, măreţ, în drumul lui. Fără măcar să se mai uite
la mine.

Zăpăcit de ceea ce mi se întâmplase, fără să înţeleg atunci reacţia
firească a câinelui meu prieten, m-am supus intervenţiei de prim ajutor a câ-
torva femei alarmate de zarva creată, am îndurat cu stoicism spirtul aplicat din
belşug pe răni şi m-am prezentat la mama care mi-a dat un verdict sec: 

– Mâine la Ploieşti, la Judeţean, la antirabic.
Fără drept de replică. De luni, timp de o săptămână, în fiecare după-

amiază, la Spitalul Judeţean din Ploieşti, o injecţie mare şi dureroasă în stânga
burţii. Aş fi scăpat, mi-a zis o asistentă, dacă aş fi prins câinele, i-ar fi făcut
analize şi s-ar fi dovedit că nu este turbat. Nu era, eu ştiam asta, dar de unde
să-l iau pe Ursei, care n-a mai venit o săptămână acasă? Exact cât a durat trata-
mentul meu antirabic. 

Când ne-am reîntâlnit, el spăşit, eu cu burta ciuruită de injecţii şi încă
bandajat pe mână şi pe picior, n-am putut să nu-l iert. Nu puteam renunţa la
el, îl iubeam şi ştiam că eu fusesem principalul vinovat de ceea ce ni se în-
tâmplase.

Am mai dus-o împreună câtva timp, un an, doi, nu mai ştiu, şi a călcat
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din nou pe bec. A rupt lanţul pentru nu ştiu ce javră, infractor de drept comun
care ne-a violat spaţiul terestru al gospodăriei. Tata a încercat să-l repună în
lanţ, dar, imprudent şi el, l-a apucat de ceafă, iar personajul nostru, Ursei, s-a
simţit din nou ofensat şi şi-a înfipt colţii în braţul tatii. Şi, în acel moment, şi-
a semnat, irevocabil, sentinţa.

Tata iubea mult animalele, iar pe Ursei cu atât mai mult. Dar individul
încălcase, de mai multe ori, convenţiile. Muşcase, chiar dacă, poate, în mintea
lui, în legitimă apărare, mâinile care îl hrăniseră. Iar tatii îi era teamă să nu re-
cidiveze şi cineva din familie s-o păţească şi mai rău.

– Zidirea mamii lui de câine, îl dau, a zis tata. Şi n-a glumit. 
Noi n-am crezut, până când ne-am trezit, la câteva zile, în faţa porţii,

cu o maşină de la IREP-ul tatii (Uzina Electrică), care mai avea o dubă/cuşetă
în spatele cabinei şoferului şi cu doi băeţi veniţi cu ordin clar de la tata să ia
câinele şi să-l ducă la unul din ei, undeva pe lângă Urlaţi.

Câinele cred că a simţit pericolul, s-a baricadat în coteţ şi n-a lăsat pe
nimeni să se apropie de el. Cei doi viteji au avut o oarecare tentativă, dar au
renunţat repede. Mama a apelat la un vecin, nea Titi Matache, un om tare cu-
rajos care a predat şi el armele la primul mârâit al lui Ursei. Câinele trebuia
urcat totuşi în maşină, era ordin de la stăpânul casei. Atunci, mama a trebuit
să se apropie de el şi a avut acest curaj. Câinele avea un respect şi o ascultare
deosebite pentru ea, la fel pentru soră-mea Mioara. În faţa lor, nu ştiu de ce,
nu a mârâit niciodată. Aşa o fi la ei, la câini, să nu mârâi în faţa femeii. 

Mama l-a scos din coteţ, l-a dus de lanţ până la poartă, dar le-a spus
hingherilor de ocazie că nu-l poate urca în maşină. După mai multe analize şi
soluţii, unele chiar hilare, s-a convenit să-i lege lanţul de o prăjină de lemn,
să-l tragă spre maşină, prăjina să fie trecută prin cabina din spate şi scoasă pe
un geam, iar unul dintre curajoşi să se suie pe maşină şi astfel să tragă câinele
înlăuntru. 

După ce a fost supus acestui supliciu, Ursei a fost, într-un final, bari-
cadat în cabina din spatele maşinii şi totul s-a terminat. 

Mama a încercat să ne descrie mai târziu imaginea câinelui cu ghea-
rele scrijelind geamul maşinii, disperat că este rupt din locul lui de bine, cu
lacrimi în ochi - mama spunea că l-a văzut plângând - şi îmi place s-o cred că
aşa a fost.

Când am venit eu de la şcoală, după prânz, curtea nu mai era curte,
casa nu mai era ca acasă, o parte din viaţa mea fusese urcată în duba IREP-
ului şi dusă undeva, pe la Urlaţi, unde n-am avut curajul să merg vreodată s-o
regăsesc. Mi-a fost teamă că n-am să-l pot privi în ochi pe prietenul meu Ursei,
cel pentru care nu ştiusem că trebuie să-i las un bănuţ proprietarului când mi
l-a dat. Şi uite că mama ştia ea ce ştia şi poate că avusese dreptate.
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POEZII de Ion P. Iacob

Ion P. Iacob are glas personal, atitudine li-
rică deosebită, prospeţime a dicţiunii. Poezia sa e
aparent calmă, ascunzând furtuni lăuntrice bine tem-
perate, aluzivă şi discret aforistică...” 

Passionaria Stoicescu
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pe mine mă ţine de mână
Dumnezeu
ca să nu mă împiedic
în hăţişurile întunecate
ale Frumuseţii

ÎNTRUPARE

Ioan s-a născut
dintr-o scânteie sublimă
trăitor într-o patrie de lumină
printre rotirile unui curcubeu
care-i traversează clipele
cu o litieră princiară
Ioan aruncă saci de stele
direct de pe Lună
în fiecare seară
şlefuieşte cu patimă
o lentilă uriaşă
care uneşte cer cu pământ
întrupat direct în cuvânt
simte vibraţiile aura celestă
liniile curbe dintre concepte
curentul parazit
pregătit să perturbe 
cântecul apelor line
la mii de ani distanţă
Ioan lucrează
în mine

LOCUITOR AL CERULUI

într-o calotă craniană
neîncăpătoare 
începuse să ningă cu îngeri
Cineva îndesa într-o sticlă
flori de nufăr 
începuse să ningă cu îngeri
pe când nu era şi nu avea 
umbrelă şi nici umăr
de aşezat melancolia
la poarta din cer
Ioan aştepta 
ca să-i plătească poeziei chiria

IERNI ÎN GUADELOUPE

în jurul focului iarna
Ioan devine lup
în jurul lui Ioan 
iarna se transformă în lupă
e o luptă şi în colţii măriţi de ură
mai rămâne doar o secvenţă sperjură
din trupul mursecat
de mulţimea de trăiri şi simboluri:
poţi să te ascunzi oriunde
în pădurea cuvintelor bune de ros
aici frigul este de mare folos
cuibărit printre florile lui de gheaţă
în universul visului alb
renasc în lumină şi viaţă



mă cheamă Ioan şi ecoul meu e
fugar in mările sudului
de-o mie de ani
iar acum a venit vremea mea
ca să fug în soarele crud al amiezii
este timpul îngeresc şi firesc
să nu fac umbră zăpezii
Ioan este lup iarna
când ninsoarea îi acoperă rana
Ioan este iarna

SENSUL UMBREI

„niciodată să nu priveşti înapoi
întotdeauna să priveşti înainte”
erau sfaturi primite de Ioan
în război când umbra lui din trup
a rămas în urmă ca o gheară de lup
„sunt viu şi trag la edec
o oglindă în ciudatul război”
„poţi să priveşti înainte
poţi să priveşti înapoi”
„peste tot umbra mea
este o cochilie uriaşă de melc
şi mă trage în apele ei la edec”
„niciodată să nu priveşti înapoi
niciodată să nu priveşti înainte”
Ioan a rămas prizonier
pe un drum fără sens 
şi fără cuvinte

IOAN & IOAN

Ioan şi-a întâlnit trecutul din viitor
într-un mod absolut uimitor pe o
stradă pustie era înconjurat cu onor
de stolul lui de păsări egoiste
când din contra-sens au apărut
zeci de ochi care-l priveau ciudat 

din batiste
erau figuri cunoscute care 

conduceau
pe ultimul drum pe Ioan care locuise
pe aceeaşi stradă la numărul opt
un loc în care-şi lăsase copilăria 

şi viaţa şi tot
pentru că în tot şi în toate e un sfârşit

fericit
Ioan s-a ascuns în oglindă şi 

într-un chip iscusit
tăbliţa cu numărul porţii a căzut 

într-o parte
iar cifra opt a devenit un infinit 

pentru moarte

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

până la gât îl acoperise aluatul de
pâine -
Ioan frăgezea poemul 
pentru ziua de mâine 
luminos în pustia întunecatului trup 
ca o aripă frântă
acoperită de Duh

DESPRE POET, PROFET ÎN ŢARA LUI

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

GRAMOFONUL

eu eu eu eu
eu eu eu
eu
un gramofon stricat
pe care-l repară mereu
Dumnezeu
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Stan Brebenel 
Preşedintele Filialei Buzău „Pamfil Şeicaru” 
a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România

UNIUNEA ZIARIŞTILOR 
PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA,

LA�CENTENAR
La nici o lună şi jumătate de la făurirea României Mari, prin remarca-

bilul moment istoric de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918, într-o atmosferă
de entuziasm deplin, a avut loc la data de 11 ianuarie 1919 Adunarea Generală
de constituire a Uniunii Ziariştilor. Acest eveniment deosebit de important din
viaţa jurnalismului românesc a avut loc din iniţiativa unui grup format din 50
de foarte tineri ziarişti bucureşteni, cu mici excepţii aceştia nu depăşeau 30 de
ani. Adunarea Generală s-a ţinut într-o sală a unui imobil din Sărindar, pe acel
loc funcţionând Berăria Berlin. 

Avem o datorie de onoare de a aminti numele unora dintre participanţii
ce s-au dovedit, mai târziu jurnalişti de mare calibru dar şi scriitori de succes.
Iată-i pe câţiva dintre ei: Victor Iamandi, Eugen Filotti (viitori miniştri), Nico-
lae Batzaria, Ion Minulescu, Ion Pas, Cezar Petrescu, Constantin Papacos-
tea, Samson Abramovici, Brunea Fox, Dinu Dumbravă, Ion Felea, Mircea
Grigorescu, I. G. Peltz, Nicolae Pora, Jean Vulpescu şi buzoienii Pamfil Şei-
caru şi George Macovescu. 

Dezbaterile au fost deosebit de aprinse şi cu toate acestea cei prezenţi
au ales în unanimitate preşedintele UZP pe decanul de vârstă şi pe cel mai
cunoscut dintre ei, în persoana lui Heinric St. Streitman, care nu împlinise la
acea data 50 de ani. Acesta era licenţiat în filosofie şi doctor în ştiinţe fizico-
chimice. Debutul său ca ziarist s-a produs în anul 1894 la ziarul Românul.
După aceea a mai publicat în ziarele La Patrie (de limbă franceză), Munca,
Facla, Contemporanul, fiind, la acea dată, consilier la Ministerul de Externe.
Este de remarcat faptul că Streitman a fost propus ca preşedinte de foarte tână-
rul ziarist Pamfil Şeicaru (25 de ani), cel care peste câţiva ani va conduce zia-
rul Curentul. Aici vor lucra, în diverse perioade, ca redactori mai mulţi mem-
bri fondatori: Mircea Stein, Brunea Fox şi Moses Rosen, viitorul rabin al cul-
tului mozaic. Ca secretar general al Uniunii Ziariştilor a fost ales Vasile Cana-
rache ce era licenţiat în istorie şi la momentul respectiv era redactor la ziarul
Adevărul. De numele lui se leagă revigorarea Uniunii Ziariştilor din 1955. 

Aşa cum le stă bine românilor, după o excelentă reuşită, cei prezenţi
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au sărbătorit evenimentul la restaurantul „Trei ochi sub plapumă” unde cânta
taraful „Ochialbi”. Documentele vremii mai consemnează faptul că atmosfera
în cadrul Uniunii „era una caldă şi colegială, remarcându-se solidaritatea de
breaslă şi etica profesională, mai presus de simpatiile politice sau convingerile
religioase. Jurnaliştii se ajutau între ei, conlucrau adesea, chiar dacă erau
angajaţi în redacţii diferite”.

Trebuie remarcat faptul că această solidaritate a fost stipulată în statu-
tul Uniunii încă din anul 1921. Tot atunci au fost consfinţite reguli clare de
primire în UZP numai a acelora care aveau studii liceale şi care trăiau din
salariul unei publicaţii de cel puţin trei ani. Ca să ne facem o imagine completă
a ceea ce însemna Uniunea în primii săi ani voi aminti câteva principii statutare
fundamentale: sprijinirea intereselor jurnaliştilor profesionişti, îmbunătăţirea
stării lor materiale, acordarea de pensii suplimentare la bătrâneţe, apărarea
prestigiului şi demnităţii membrilor, reglementarea raporturilor de muncă,
inclusiv instituirea postului de director sau redactor şef în mod obligatoriu
ocupat de un ziarist profesionist, impus patronilor de presă, constituirea de
cercuri profesionale, înfiinţarea unei reviste, a unei şcoli de jurnalism şi extin-
derea Uniunii prin crearea de filiale în toată ţara, lucru realizat. 

În anul 1922 Uniunea a reuşit să ţină primul Congres al presei române
la Bucureşti. Punctele forte realizate de Uniune au fost menţionate cu acest
prilej: încheierea contractelor de muncă pentru ziariştii profesionişti, dreptul
la preaviz plătit la încetarea apariţiei publicaţiei, acordarea repaosului du-
minical şi a concediului de odihnă plătit. Tot acum Uniunea s-a afiliat la Fede-
raţia Internaţionala a Ziariştilor cu sediul la Paris, participând la congresele şi
acţiunile acesteia. 

Au urmat Congresele ce s-au ţinut la Cluj (1923), Bucureşti (1930 şi
1931), Oradea (1935). Cu fiecare eveniment Uniunea a venit cu noi realizări
în faţa jurnaliştilor. La Oradea a fost anunţat faptul că s-a realizat un deziderat
mai vechi: crearea învăţământului superior de practică şi teorie a presei. Prima
catedră a fost înfiinţată la Universitatea Bucureşti ce va constitui viitoarea Fa-
cultate de Ziaristică de după război. Congresul de la Oradea a fost ultimul ţinut
în perioada interbelică deoarece la 30 decembrie 1937 regimul dictatorial al
lui Carol al II-lea a suprimat o mulţime de ziare, iar anul următor au fost supri-
mate partidele politice şi sindicatele.

În anul 1943, în plin război, UZP mai încasează o lovitură, de data a-
ceasta de la guvernul Antonescu, când este suspendată activitatea sa fără a fi
desfiinţată. Ca o alternativă care să corespundă nevoilor vremii, în anul 1944,
a fost înfiinţat un Colegiu sau Consiliu al Ziariştilor. În luna februarie a anului
1945 câţiva ziarişti ce îi cuprindea pe George Macovescu, George Ivaşcu,
Dante Dănciulescu, Ion Felea, Gheorghe Dinu, Mihnea Gheorghiu şi Leon
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Sărăţeanu au pus la cale reactivarea Uniunii Ziariştilor în casa lui Alexandru
Graur din strada Plantelor. Se poate observa că încă de la înfiinţare uniunea a
constituit o piedică în calea celor care se aflau în fruntea ţării, fapt ce se perpe-
tuează şi în zilele noastre. Uniunea a fost reactivată cu mai mult succes în anul
1955. A funcţionat cu numele iniţial sau simplificat în toată perioada comu-
nistă. Printre cei care au condus Uniunea îi amintesc pe Nestor Ignat (decan
al Facultăţii de Ziaristică din Bucureşti), Vasile Dumitrescu (director general
Agerpres), Octavian Paler (redactor şef la „Cotidianul”, „România liberă”) şi
Ion Cumpănaşu (director general Agerpres). După 1990 a revenit la vechiul
său nume: Uniunea Ziariştilor Profesionişti.

Constituirea Uniunii Ziariştilor la 11 ianuarie 1919 nu a apărut din se-
nin, pe un teren virgin. Sunt momente în istoria presei care trebuie consemnate.
În anul 1871 are loc primul Congres al Presei din România. Printre cei care
au participat îi amintesc pe Cezar Bolliac, reprezentant al ziarului Trompeta
Carpaţilor, Nicolae T. Orăşanu, de la publicaţiile umoristice şi Emil Costi-
nescu de la ziarul Românul.

În anul 1882 s-a constituit cu scopuri filantropice Comitetul Central
al Presei ce îl avea preşedinte pe C. A. Rosetti. În anul 1883 ia fiinţă Socie-
tatea Presei, Bogdan Petriceicu Hasdeu fiind preşedinte, iar în anul 1888 îi
succede lui Hasdeu la conducere Dimitrie August Laurian. 

Anul 1900 reprezintă o altă bornă importantă în istoria presei din
România: este înfiinţat Sindicatul ziariştilor, preşedinte fiind Constantin Ba-
calbaşa. Iar ultimul reper important până la 11 ianuarie 1919 îl reprezintă anul
1914 când se constituie Asociaţia generală a Presei Române al cărei preşe-
dinte este desemnat Constantin Mille, directorul publicaţiilor Adevărul şi Di-
mineaţa.

Activitatea Uniunii cunoaşte noi repere după anul 1990, anul când se
constituie Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România. Preşedinte este
ales Petre Mihai Băcanu iar vicepreşedinte Sorin Roşca Stănescu. În luna
mai a aceluiaşi an are loc o scindare, preşedinte devenind Sergiu Andon. Petre
Mihai Băcanu este desemnat să conducă ramura dizidentă. Au urmat la con-
ducerea Uniunii Romeo Nădăşan, Cornelius Popa, Mihai Miron şi Doru
Dinu Glăvan.

În urma apariţiei legii care-i oferă uniunii statutul de uniune de creaţie,
viaţa şi activitatea ziaristului român a intrat într-o nouă zodie, favorabilă lui.
Şi era firesc să se întâmple aşa deoarece prin ziarişti au apărut diferite specii
literare foarte apreciate. Şi mă gândesc aici la reportaj şi la pamflet. Foarte
apreciate de cititori au fost şi sunt editorialele, anchetele de investigaţie, arti-
colele informative şi cronicile: sportive, literare, muzicale, teatrale şi de artă.

Un adevărat maestru al editorialelor a fost fără doar şi poate Mihai
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Eminescu cel care timp de şapte ani, zi de zi, a realizat la ziarul Timpul unele
dintre cele mai percutante şi de substanţă editoriale de la care i s-a tras moartea.
Iar în domeniul pamfletului nu pot să nu-i amintesc pe Ion Heliade Rădulescu,
Cezar Bolliac, Vasile Alecsandri, Tudor Arghezi, N. D. Cocea, B. P. Haşdeu,
Alexandru Vlahuţă, Pamfil Şeicaru, Mircea Eliade ş.a. Reprezentativ pentru
reportaj mi se pare Geo Bogza. Şi numele unor iluştri ziarişti ar putea con-
tinua.

Aşadar UZPR este centenară, ca şi ţara. Referitor la ţară eu am o altă
părere şi afirm că centenarul este un fals grosolan. România este multimile-
nară. Când se vorbeşte despre Imperiul Sfântului Ştefan, cel de 1000 de ani,
ai căror locuitori ne-au găsit aici, pe vatra noastră strămoşească, mă întreb cine
doreşte ca noi să fim de numai 100 de ani. Ce facem? Ne anulăm tăbliţele de
la Tărtăria, ne negăm istoria noastră durută de la Sarmisegetuza lui Decebal?
Ce facem cu culturile superbe de la Cucuteni, de la Hamangia şi cu civilizaţia
de pe Dealul Istriţa unde a fost descoperit celebrul tezaur de la Pietroasă. Ce
facem cu urmele lăsate de sfântul Apostol Andrei cel care ne-a creştinat? Şi
ce mai facem cu Zamolxe, zeul tutelar al nostru, cu Deceneu, cu Burebista, cu
Mihai Viteazul întregitorul şi cu nenumăraţii noştri martiri cu nume şi fără
nume? Ca să nu mai vorbim de martirajul lui Sava Gotul în apele Buzăului în
anul 372, devenit patronul spiritual al municipiului Buzău. Dacă noi conside-
răm că avem legitimitate de numai o sută de ani ca naţiune pe ei cui îi lăsăm?
Trebuie să ne amintim că Dacia a fost ciuntită mereu, a fost sfârtecată de-a
lungul secolelor. Laşitatea şi trădarea unor generaţii a fost favorabilă acestor
acţiuni împotriva teritoriului ţării noastre. România este continuatoarea vechii
Dacii aşa cum Germania este continuatoarea vechii Prusii, ca să dau doar un
exemplu. Am primit de la înaintaşi o Românie frumoasă, bogată şi dodoloaţă.
Cum o vor moştenii urmaşii noştri? Depinde doar de noi. Politici naţionale
înţelepte, tratate ferme cu marile puteri. A venit vremea să ne ridicăm în pi-
cioare şi să ne opunem aventurierilor. Şi presa are un rol hotărâtor.

Revenind la U.Z.P.R putem spune că ea este mai puternică ca oricând.
Acest lucru se datorează statului deosebit de modern ce a fost îmbunătăţit la
Adunarea Generală Extraordinară din data de 27 septembrie a.c. şi a celor
peste 3000 de membri care sunt constituiţi în 42 de Filiale ale U.Z.P.R. în ţară
şi peste hotare, în diaspora. Cu un asemenea număr impresionant rezultatele
nu au întârziat să apară. Am să amintesc câteva dintre acţiunile uniunii noas-
tre.

- U.Z.P.R. organizează şi acordă premiile „Eminescu, Ziaristul”, pre-
miile anuale ale U.Z.P.R. în Gale Televizate;

- a înfiinţat Editura UZP şi Teatrul Nostru M;
- editează publicaţiile „UZP”, „Cronica Timpului” şi „Certitudinea”;
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- organizează şi desfăşoară Seratele „Eminescu, Jurnalistul”;
- organizează şi desfăşoară proiectul itinerant „Convorbiri jurnalistice”

, cu descinderi în ţară şi peste hotare.
Filiala Buzău îşi propune şi ea activităţi şi acţiuni importante:
- permanentizarea manifestărilor dedicate lui Pamfil Şeicaru;
- evocări referitoare la alţi mari ziarişti buzoieni;
- încheierea unor acte adiţionale cu instituţiile publice din Buzău pen-

tru o mai bună colaborare;
- întâlniri cu reprezentanţii altor filiale UZPR – Vrancea, Prahova,

Brăila ş.a. pentru colaborări în dezvoltarea unor proiecte comune; 
- desfăşurarea de acţiuni concrete şi concentrate pentru consolidarea

filialei Buzău a U.Z.P.R prin atragerea de noi membri;
- continuarea demersurilor la autorităţile publice locale pentru obţi-

nerea unui sediu permanent.
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Victoria-
Maria
Pripon

elevă (clasa a IV-a 
Școala Gimnazială
„G.E. Palade”-Buzău) 

Haiku

Oamenii sunt doar
o fărâmă din ceea 
ce visau cândva.

Raiul cuvintelor

Raiul cuvintelor este
doar o soluție de
a părăsi răul.

Mereu merităm mai mult,
dar nu ne
poate ajuta nimic.
Noi suntem în 
Raiul cuvintelor. 

Die

Noi suntem veseli acum, 
dar de fapt murim
în fiecare zi
în inimile noastre
şi ne prăbușim în suflet…

Doar azi
ne bucurăm de prăbușire 
iar mâine vom vedea 
priveliștea tristă. 

În vacaţă

Oamenii vin şi dispar
lăsându-ne sub flăcările
unei umanități plecate
în vacanță…

Am căutat mereu
flăcările lumii
fără înțeles.
Degeaba.
Nimic nu va fi aici.
Doar lucruri apăsătoare.



Nistor Tănăsescu

DE STRAJĂ LA VIOLETE
Vă rog să-mi daţi voie să fac încă de la început

câteva precizări absolut necesare în desfăşurarea aces-
tui scurt expozeu, pe care l-aş cataloga mai degrabă
drept o suită de opinii personale decât un referat, un
puzzle sui-generis după rezolvarea căruia ne-am putea
aplauda şi automăguli reciproc, mândri nevoie mare,
că am izbutit să facem dintr-un Da Vinci un Picasso
sau viceversa. Aşadar, vreau să se ştie că nu agreez am-

biguităţile din titlul referatului „Jurnalistul, paznic fără democraţie“ care mi
s-a rezervat de către amfitrioni, dar voi face tot posibilul, cum se zicea odată,
acum 30 de ani sau acum 1300 de ani, nu mai ţin minte exact, pe când încă
mai credeam în piatra filosofală, să transform şi eu plumbul acestei sintagme
în aur! 

Ba da, democraţie există şi încă din belşug pe-aici, problema fiind în-
să după părerea mea cea a paznicilor ei adevăraţi, din ce în ce mai puţini! La
noi, într-adevăr, „sunt codri verzi de brad şi câmpuri de mătasă“ – recte demo-
craţie, jalea cea mare constând însă în aceea că nu mai dă nimeni doi bani pe
ea. Despre râurile de lapte şi miere ale democraţiei accesibile tuturor discutam
odată cu defunctul mare prieten şi scriitor Marin Ifrim, ne lamentam reciproc
cu referiri inclusiv la povestea „Sarea în bucate“ şi la legendele populare dum-
nezeieşti pe această temă şi-am ajuns în final la concluzia că Raiul nu e de
noi, că democraţia divină aşa previzualizată nu e provocatoare totuşi, ba chiar
ne predispune la diabet... Democraţia acestui moment, cel puţin în spaţiul ro-
mânesc, când nu e exclusiv electorală, nu împinge deloc la competiţie, fiindcă
este prost înţeleasă şi încă şi mai pervers mediatizată ca fiind echivalentul ega-
lităţii cu cel al echităţii. Vecinul meu de la ţară, de pildă, care n-a muncit o zi
în viaţa lui ca salariat oficial, nici măcar la CAP, beneficiar în schimb al unei
pensii de echitate socială mult mai mare decât a altor îndreptăţiţi, vociferează
democratic şi este întotdeauna gata să protesteze de ce eu sau cutare profesor
universitar au venituri totuşi mai mari decât el, dacă tot e democraţie! 

De fapt, trăim într-o utopie, în care electoratul apreciază că dacă toţi
avem drepturi şi şanse egale consfinţite prin constituţie, avem fiecare implicit
dreptul de a câştiga fără absolut nici un efort individual toate olimpiadele din
lume şi de a ieşi toţi deodată pe locul întâi în orice competiţie. 

Ca un mare leneş ce sunt, mai că le-aş da dreptate, dar nu ştiu la ce
mi-ar folosi, vorba poetului Mihai Ursachi: „Un om din Tecuci avea un motor,
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dar nu i-a folosit la nimic“. Din această perspectivă... lirică aş fi de acord
cumva şi cu formularea „jurnalistul, paznic fără democraţie“ fiindcă-mi amin-
teşte de sintagma foarte puţin cunoscută, în pofida tuturor wikipediilor, „De
strajă la violete“. Când e vorba să mă refer la inerţii, invoc din când în când
această expresie formidabilă, auzită acum vre-o 30-35 de ani de la profesorii
mei. Povestea sau legenda sau parabola aceasta-i: Împărătesei Maria Tereza,
i-a plăcut la nebunie o pajişte cu violete de pe un vârf de deal şi a poruncit să
fie protejate cumva florile respective. Supuşii săi ori pupincuriştii din armata
imperială, ca şi cei de pretutindeni, ca şi cei din toate timpurile, bineînţeles că
au reacţionat imediat şi au „plantat“ acolo o santinelă permanentă. Pajiştea cu
violete a dispărut definitiv, natural, după doi-trei ani, însă postul de santinelă
a nimănui, din vârful dealului, încă mai exista şi funcţiona după 40-50 de ani,
în virtutea inerţiei, fără ca nimeni să-şi mai aducă aminte de ce trebuie neapărat
să stea paznicul acela acolo... De unde se şi poate extrapola întrebarea dacă
presa zilelelor noastre mai are vre-o utilitate. 

Accept să fiu catalogat nostalgic, oricum vreţi să-mi spuneţi, dar ţin
să remarc evidenţa că presa era cu adevărat a patra putere în stat, paradoxal,
tocmai în perioada comunismului, când era legată de mâini şi de picioare şi i
se băga pumnul în gură. Perioadă în care cel puţin una dintr-o mie de anchete
jurnalistice corect documentate se solda cu prăpăd. Amintiţi-vă că pe nea Gi-
că Ştefănescu, zis şi Bachus, ultimul condamnat la moarte din socialism pentru
învârtelile sale cu zeci de vagoane de vin, presa l-a deconspirat mai întâi.

Apropo de „Scânteia“ şi de presa aceea antedecembristă blamată de
toată lumea vreau să fac încă şi următoarele referiri: Eram student în practică
jurnalistică, pus mereu pe drumuri cu teme pentru acasă, alergam pretutindeni
şi scriam reportaje cât de cât frumoase, după părerea mea, pe care mi le rupea
apoi un mare distins domn, comunist realmente negru în cerul gurii, acum co-
leg de breaslă şi mare anticomunist, tot negru în cerul gurii, texte pe care mi
le făcea harcea-parcea fiindcă nu invocam nicăieri în cuprinsul lor lozinca „în
lumina ultimelor indicaţii ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu“. L-am recuzat
oficial atunci ca mentor pe personajul respectiv şi-aşa am reuşit să mă salvez
profesional, făcându-mi-se hatârul de a deveni învăţăcelul marelui gazetar şi
reporter Dionisie Şincan, alături de care am petrecut o extraordinară lună de
zile pe coclaurii ţării, am făcut-o pe proştii împreună şi de la care am învăţat
meserie cât Făt-Frumos în şapte ani. Fiindcă Dionisie Şincan, m-a avertizat
din capul locului: „Un ziarist care pozează în deşteptul deştepţilor în faţa in-
terlocutorilor, chiar dacă-i aşa, este condamnat la neisprăvire! O să vezi câte
lucruri nebănuite şi extraordinare aflăm dacă o facem pe proştii şi le lăsăm ăs-
tora impresia că ne duc de nas!“.

Constat însă că am scăpat Pegaşii prin porumb şi vreau să revin la su-
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biect şi să trag o eventuală concluzie: Am consultat repejor toate constituţiile
României de la Carol I încoace şi-am observat că absolut toate consfinţesc li-
bertatea cuvântului. Ceea ce-i mai trist însă e faptul că tocmai atunci când am
avut-o cu adevărat, cum e şi-n prezent, nu ne mai foloseşte la nimic. În decem-
brie ‘89 presa şi-a câştigat deplina libertate de a vorbi la pereţi, timp în care
pe toţi câinii de pază ai democraţiei nu mai dă nimeni doi bani. 

În loc de alte concluzii, vreau să reproduc acest mesaj încă actual al
Clubului Român de Presă, din 2006, care fiinţa pe când nu s-a zărit, dar îl ve-
dem şi nu e: „Cei care îşi manifestă public, din când în când, desconsiderarea
faţă de presa română o fac uitându-se la ea pieziş sau pe deasupra. Cei care
preţuiesc cu adevărat presa privesc drept în ochi câinele de pază al democra-
ţiei. Care e de mai multe soiuri. Există, mai întâi, lătrăii, pe cât de agresivi,
pe atât de laşi, nutrind convingerea că superlativul „seriozităţii” în gazetărie
este slujirea cu credinţă a stăpânului. Transferând, bineînţeles, cu un firesc
cuceritor, zisa credinţa următorului stăpân care moşteneşte puşca.

Urmează ogarii, câini de vânătoare iuţi şi eficienţi, care ştiu să hăitu-
iască pradă, primind în schimb răsplata; dacă aceasta nu corespunde, ogarul
se duce la vânătorul care dă mai mult, indiferent ce pană poarta la pălărie.

Mai sunt buldogii, câini devotaţi, care nu înţeleg prea bine ce fac, dar
dacă stăpânul le zice „Şo pe el!” numai o injecţie specială le mai poate des-
cleşta fălcile din pulpa respectivă. Despre maidanezi, pudeli şi pekinezi nu
mai vorbesc – îi ştiţi. Hienele sunt cei care şi-ar omorî mama pentru o ştire
de scandal.

Există însă, din fericire, şi destui lupi alsacieni sau ciobăneşti miori-
tici fără zgardă care n-au alt stăpân decât propria lor menire, aceea de paznici
ai stânei democratice.

În anul din urmă, câinii gazetăriei au fost uşuiţi, hăituiţi, daţi afară,
răpiţi, zeflemisiţi, arestaţi, anchetaţi. Unii au primit însă şi distincţii, cum ar
fi titlul de guru din partea preşedintelui României. Din primele momente ale
inundaţiilor, câinii presei au intrat în apă până la bot, lătrând în direct, doar-
doar s-or trezi domnii politicieni. În schimb, când alte patrupede cu pedigri
s-au repezit să republice caricaturile profetului Mahomed, ciobănescul miori-
tic a rămas tăcut şi înţelept pe coada lui. S-a scuturat însă şi a început să urle
prelung când s-a apropiat de stână strigoiul Securităţii. S-a întâmplat şi să
fie intoxicat: a vomitat discret şi s-a scuzat.

Oricât de mulţi şi de înfometaţi ar fi lupii, câinele presei româneşti
nu se va da la o parte din calea lor. Altul mi se pare a fi pericolul: printre noi
se înmulţesc potăile şamponate şi vopsite în toate culorile, cu blană pusă pe
bigudiuri şi fumigene colorate în coadă. Lângă ele, ciobănescul mioritic, cu
noroi pe labe şi scaieţi în blană, se simte tot mai stingher şi melancolic.“
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Viorel Frîncu

Pe vremuri....

BUZOIENII RECLAMAU  ŞI LA... ZIAR
Unele generaţii, trecute de 50 de ani, îşi mai amintesc de celebrele

„Condici de sugestii şi reclamaţii” agăţate pe pereţi, mai la vedere, mai pitite,
prin magazinele alimentare, aprozare, frizerii, bodegi etc. 

Acolo îşi vărsa oful clientul, ba de lipsa de curăţenie din spaţiul co-
mercial şi din... vitrina frigorifică, ba de modul de servire sau al halatelor mur-
dare şi de câte şi mai câte. O altă parte din cei nemulţumiţi de anumite aspecte
ce vizau viaţa socială, aşa numiţii „curajoşi”, se adresau redacţiei ziarului
„Viaţa Buzăului”, oficiosul comitetului judeţean pcr. Fiind în posesia unei
mape cu astfel de reclamaţii, din anii 1980-1981, să dăm curs câtorva dintre
acestea.

Pe vremea când produsele de bază erau cartelate, un anume D.A. trim-
ite o sesizare ziarului, cu numărul de înregistrare 573 din 24 XI 1980, prin
care reclama o faptă „odioasă” întâmplată în Magazinul alimentar „Dacia”:

„Marţi, 11 noiembrie 1980, ora 10.30, era lume multă, aşezată cumin-
te, la coadă, pentru a plăti cele 2 kg de zahăr cumpărate [raţia pe luna respec-
tivă - n.n.]. Dar această linişte este curmată dintr-o dată de glasul unei femei
care cerea să nu fie bruscată pentru că va merge singură să dea socoteală de
faptele sale. Dar nu era lăsată să meargă, ci era dusă mai mult pe sus, în pumni
şi îmbrâncituri şi cu cuvinte pe care această hârtie nu le-ar suporta. Ce se în-
tâmplase? Femeia ceruse 3 kg de zahăr şi pentru că nu i se explicase că nu
poate lua sau poate nu că nu se găsise destulă înţelegere pentru doleanţele fe-
meii, aceasta, fără să-şi stăpânească, probabil, nervii, «i-a jignit» pe vânzători
cu câteva cuvinte”.

Din aceeaşi epistolă mai aflăm că, după incident, „vânzătorii (...) au
lăsat cumpărătorii la cozi şi au intrat în magazia unităţii. La insistenţele cum-
părătorilor, uşa a fost descuiată şi cel care o dusese îmbrâncită pe femeie a ie-
şit şi s-a repezit la cumpărători tot cu braţele şi cu cuvintele care nu pot fi
scrise aici. «Marfa şi magazinul este al meu şi eu răspund!» Oare aşa să fie?”

Sesizarea este trimisă Direcţiei comerciale a judeţului, spre prelucrare
cu şefii de unităţi. Nu am aflat dacă „stăpânul” magazinului a păţit ceva, dar
sigur femeia a intrat în atenţia altor organe.
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În acelaşi context, a lipsei alimentelor din magazine, de data aceasta
în mediu rural, un bucureştean, Dumitru M., cu oarece preocupări trecute în
judeţul nostru, scria ziarului „Viaţa Buzăului”, la 10 decembrie 1980: „Doresc
să vă rog, dacă este posibil, să propun o rubrică statistică privind rezultatele
economice concrete a comunelor şi viaţa socială, culturală şi sportivă, în pe-
rioada de iarnă, în special aprovizionarea acestora (a comunelor - n.n.), în ra-
port cu veniturile. Spre exemplu, comuna Verneşti, care nu are decât magazine
mici şi veniturile sunt foarte mari (!!??), în special a satului Zoreşti, aflat pe
şosea turistică, care nu are decât conserve, iar pâine nu există, iar magazinul
universal, propus de 10 ani şi aprobat, cu toţi banii strânşi, ani la rând, nu a
fost început, cu toate că avem C.A.P., I.A.S., Vinalcool şi alte unităţi econom-
ice”. La finalul sesizării, bucureşteanul propune publicarea unui pluguşor, din
care redăm ultima strofă, „apoteotică”: „Să luptăm cu mic cu mare/ Pentru a
noastră sărbătoare,/ Să avem numai succese,/ Să trăim pentru a ne întrece!”.
Să trăiţi, n-a găsit altă rimă!

Într-o altă sesizare, din 27 I 1981, semnată de un grup de „oameni ai
societăţii socialiste”, în fapt „pacienţi bolnavi de T.B.C. internaţi la Secţia
Ftiziologică de pe lângă Spitalul judeţean”, se plângea de unele fapte, ce s-au
perpetuat şi după 40 de ani.

Spicuim din „plângere”: „Începând de la intrarea în această secţie, ne-
a luat în primire tov. Ionescu, că fără 10 - 25 lei nu am putut obţine un fel de
lenjerie (pijama, halat, papuci) şi alte obiecte pentru pat. Oare această salariată
nu este plătită de Direcţia sanitară pentru a-şi face serviciu conform legilor
statului nostru democrat?”

O altă sesizare se referă la starea precară de igienă din sala de mese:
„La sala de mese sunt 2 (două) sufrageroaice permanente, mai este încă una
care vine la orele 12 şi 17,30. Oare femeile de servici, care umbă cu urina, cu
scuipătoarea, cu tăviţe şi alte obiecte contagioase, să ne servească şi la masă?
Tov. magazioneră Ionescu lucrează la diferite lucrări tricotate ce nu aparţin
secţiei (particulare). Ne întrebăm dacă tov. şef de secţie dr. Bernevic ştie de
acest lucru sau chiar Direcţia sanitară?

De mâncare nici nu mai putem vorbi. Mâncare până ajunge la noi, în-
cepând de la pâine până la felul trei, nu ştiu dacă
e ceva normal, fiindcă este complet insuficient”.

Aşa îşi încheie „plângerea” grupul de
„oameni ai societăţii socialiste”, în fapt „pacienţi
bolnavi de T.B.C.”.

Un anume Roşca I., probabil navetist,
sesiza, la 15 IV 1981, faptul că „în satul Sudiţi,
com. Poşta Câlnău, până acum 6 luni în urmă au
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funcţionat două staţii de autobuz, acum mai este una, cea de-a doua a fost des-
fiinţată” şi „pentru că fiind departe staţia, de multe ori scăpăm maşina şi în-
târziem dela program. Care unii din noi lucrăm la puncte principale şi când
am întârziat câteva minute a stagnat producţia la sute de muncitori. Şi după
toate acestea vin unele sancţionări şi chiar desfacerea contractului de mun-
că”.Se pare că sesizarea nu a avut niciun ecou, rezoluţia fiind clară: „Răspun-
dem că normativele cu privire la reducerea de carburanţi prevăd rărirea (??!!)
staţiilor”.

Revenim la lucruri mai vesele. Un tânăr agricultor „du pe meleagurile
comunei Vintilă-Vodă”, T. I. Bisoceanu, propunea, la 10 III 1981, „Redacţiei
şi administraţiei” oficiosului comunist, „o micuţă poezie cu titlul «Viaţa de
fiecare zi a satului»”, inspirată de un articol critic publicat de ziar la 21 febru-
arie 1981.

Autorul combate în versuri, atât cât poate, leneşii satului, în special
pe acei „oameni cărora nu le plac vitele”, dar şi pe două femei „fotografiate în
ziar, tot la fel, şi ele încă mai leneşe”. Pe acestea, tânărul rapsod din Vintilă-
Vodă le critică cu mânie... lirico-rurală: „Dacă comuna ar avea/ Numai cinci
oameni aşa,/ Am avea-n comuna noastră/ O viaţă mult mai frumoasă. / Da ce
să faci cu Sofia/ Şi cu ţaţa Maria,/ Că toată ziua e prin sat,/ Umblă după căpă-
tat,/ Ele vite-n curte n-are,/ Parcă le-ar ţine-n spinare”. Decizia redactorului
şef este fermă: „Am criticat o dată, nu mai revenim”.

Pe 27. I. 1981, la redacţie se înregistrează reclamaţia unui cetăţean,
M. N., care semnează în numele unui „grup de oameni ai muncii de la I.U.T.
Buzău”, privind unele aspecte negative de la Cinematograful C.F.R., cunoscut
pe vremuri ca un stabiliment de odihnă al călătorilor, în aşteptarea vreunui
tren, şi al navetiştilor.

Ca elev de liceu, am fost de multe ori la acest cinematograf, unde se
proiectau filme „în continuare”, adică plăteai 3 lei biletul şi puteai să vezi fil-
mul de dimineaţă pînă seara. E drept, nu erau bilete cu loc. Relatarea îmi este
cunoscută, parcă „ruptă din viaţă”: „Luni, 12 ianuarie, ora 14.15, am intrat la
Cinematograful C.F.R.. Când am intrat în sală, filmul începuse. Am încercat
să găsesc un loc. Toate erau ocupate. Mulţi priveau în picioare. Aşa de mulţi
oameni erau pe căile de acces încât nu am reuşit să mă deplasez de la uşă.
Mulţi spectatori nu vedeau decât o parte din ecran, de aici gălăgia din sală. Se
fuma mai ceva ca la cafenea. Am ieşit afară. Era 14.30 şi încă se mai vindeau
bilete. De ce, când sala era arhiplină? Oare edilii oraşului nu văd ce se întâmplă
la acest cinematograf?”

Urmează apoi o bruftuluială la adresa conducerii ziarului: „Oare de
când cineva din colegiul de redacţie nu a mai trecut pe la acest cinematograf?
Iar dumneavoastră, tov. Mihai Bâzu, de ce nu inseraţi în paginile ziarului un
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articol despre acest cinematograf uzat fizic
şi moral?”.

Răspunsul vine prompt din partea
directorului Întreprinderii Cinematografice,
I. Dogaru, care anunţă măsurile cele mai
aspre: „S-a instruit personalul de la cinema-
tograf, în vederea menţinerii ordinei şi cu-
răţeniei în sală, iar tov. Bălan Eugenia,

controloare de bilete, a fost sancţionată cu reducerea retribuţiei cu 10% pe
luna ianuarie 1981”.

Ultima misivă prezentată este a unei june din Grebănu, care solicita
sfatul ziarului „Viaţa Buzăului” în vederea unei posibile căsătorii: „Băiatul cu
care vreau să mă căsătoresc este văr primar cu cumnatul meu (soţul sorei me-
le). După sfaturile bătrânilor, am aflat că nu ne putem căsători pentru că spun
ei «nu ne putem face rude de două ori»”.

Disperată, juna doreşte să afle şi părerea redacţiei, care este categorică:
„Nu se poate realiza căsătoria legal”. Nu ştim ce s-a mai întâmplat în această
dramă personală şi nici cu cine s-a mai căsătorit fătuca.

Acestea au fost doar câteva din „sugestiile, sesizările şi reclamaţiile”
buzoienilor, din anii ’80, „rupte din viaţă”. 
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SECVENŢĂ LIRICĂ

Tudor Cicu

Nocturnă
E-atâta frig și bruma... de niciunde,
Cade și-n toamna asta peste noi.
Citesc din labirintul ce mi-ascunde
Povești doar încâlcite-n roase foi.

Cuvintele în mine se fac noapte
Că-mi vine și să urlu și să tac;
Ești tu cea scrisă în această carte,
Ori secerat de vorbe eu mai zac?

Și pasăre de-aș fi, ori cal pe lume
Sălbatic și vânat de buni arcași,
Crezi c-aș putea într-un tablou

anume

În cerul tău albastru să fac pași?

Și prăbușit pe spate, ca sub gloanțe
Să simt în nări doar fânul sub penel;
Prins cu-n destin și niscai 

circumstanțe
Sub luna-nsângerată ca rebel.

Simt că-i târziu când sufli-n
lumânare

Din stele se cern fulgii în tablou
Tu în povestea asta mai ești oare,
Ori tropotul pierdut dintr-un ecou?



Dialogul dialogurilor
Un spectacol de idei pe sticlă și care trece

sticla postului „Apollonia TV”, în plină alterare
culturală prin divertisment ieftin? Ce rar lucru !
Ioan Holban „con-vorbește” cu Nicu Gavriluță,
unul - o istorie a literaturii, celălalt - un dicționar
al religiilor, deschizând calea de aur a înțelegerii
unor subiecte grele și grave. Un arheolog francez
din alt secol spunea că acela care vrea să pătrundă
tainele istoriei trebuie să urce pe un munte de
cărți. Nimic mai simplu pentru cei doi „frățâni” în
ale cărturăriei, trimițând la o bibliografie uriașă,
primul cuvânt fiind al lui Mircea Eliade, atât de
drag lui N.Gavriluță.

Zice etnosoful anonim: „Întâi înveți carte, pe urmă calci a popă”. Și,
după el, Eminescu: „omul să învețe carte, apoi să calce a popă” (Paralele eco-
nomice, „Timpul”, 13 dec. 1877) . Cel ucis de cabala mediocrilor din Faculta-
tea de Litere, ultimul eminescolog al Universității „Al. I. Cuza”, Profesorul
Mihai Drăgan, a mai apucat să scrie: „Opinia nu se poate face fără cultură”.
Aferim.

În dezacord cu păreriștii oportuniști care se vor actanți culturalizatori,
cu cei loviți de sindromul politically correct (că-ți vine să ceri cenzură pentru
libertatea de expresie/impresie a ignoranților), Nicu Gavriluță și Ioan Holban
și-au propus să atace  a rebours tema: Globalizare și identitate românească
(Ed. Junimea, Iași, 2018).  O fac fără să-și ia vreo precauție, nu sunt intimidați
de faptul că ar putea fi taxați retrograzi, conservatori, depășiți de timpurile
noi, pășuniști etc. O spun neted: țelul noii ideologii e disoluția ființei etnice.
Soluția? Redeșteptarea conștiinței etnice românești care, anesteziată, amorțită,
adormită, iscă un urât coșmar, ca să nu zic un monstru neo-marxist. N-a fost
internaționalizarea țel cominternist cu acel „Proletari din toate țările...”, tran-
snaționali cu șapcă leninistă?

Strategiile mondializării fiind eficiente, lumea globalizată își uită rădă-
cinile sau e împinsă să le uite. Ioan Holban crede (titlul citat, pag. 97) că „ră-
dăcinile acelea solide, pe care n-are cine să le taie (...) orice topor ar avea”,
predilect precreștine și creștine, îi unesc pe alteri, nu-i dezbină. În codul româ-
nului  e lege: „Să-l lași și pe altul să trăiască”. 

„Centrul e când malefic, când malefic”, susține francamente N. Gavri-
luță și nu exagerează. Îl secondează, pe un ton tranșant, Ioan Holban, care face
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des conexiuni cu prezentul, răfuindu-se cu denigratorii pe temă comandată: o
imagine proastă a românilor și a României. Se fac bancuri (de bășcălie e vorba)
despre grânele arse și fântânile otrăvite sub năvăliri barbare, ceea ce unii
„cațavenci” consideră că i-ar descalifica pe români. Numai că țăranul a inven-
tat biserica pe roate, s-o ia cu el în bejenie. Și n-a fost laș în războaie. Lași
sunt acei politicieni debili care se supun „indicățiilor” comisarilor UE, impu-
nând ideea că aparatul de stat e o povară greu de întreținut (ce-i drept, incom-
petența politicilor duce la incompetența justiției, poliției und so weiter) și că
un supra-stat universal ar rezolva problemele. Greșit: continuitatea statală o
asigură pe cea națională și culturală. Sau vrem să ajungem din nou la majestăți
imperiale și la memorandum-uri? Oricum, o națiune unită nu mai suntem. Un-
de ni sunt marii unioniști? Au pierit în închisorile comuniste. Clasa aleasă a
fost, în numele lumpenproletarilor,  spulberată în închisori sau răzlețită peste
hotare, în exil, numai pentru că și-a dorit creșterea neamului și-a patriei cin-
stire. Ne supunem „noului val”?

Emmanuel Macron este convins că există o „complicitate” între na-
ționaliști și interesele străine (puterea americană și cea rusă), pentru dezmem-
brarea Europei. Din nou greșit: Europa nu e constructul UE, amprentat co-
rect-politic, fără națiuni și culturile lor. O afirmă limpede autorii, în cuvântul
înainte lămuritor: „Europa profundă care a supraviețuit timpurilor și încercă-
rilor” este Europa culturală. Și va dăinui. În acest sens, în  cartea celor 15 dia-
loguri, se face apel la fondul cultural comun al lumii globale, pentru ca raportul
conflctual să se preschimbe în raport complementar. A spus-o convingător  Al.
Duțu: „cele două părți ale Europei au reciproc nevoie una de alta” E și pariul
lui Petru Ursache, formulat în cele 8 cărți ale Seriei Etno, apărute deja la Edi-
tura Eikon, pariu pe care îl va câștiga, sunt sigură. Nu pot să-mi permit să cred
altceva: acum ne trebuie credință. Sună patetic? Las’ să sune!

Formula celor doi interlocutori: documentare temeinică, har al inter-
pretării, bun-simț, toate trei făcând casă comună, este și formula  lui Petru Ur-
sache. Până să plece dincolo (și mai avea multe de făcut- le făcea strălucit- pe
pământ), Petru a atacat subiectul  raportului centru-periferie, sprijinindu-se pe
Jurgis Baltrusaitis: „Esențialul se petrece la margine”. Și-l citez pe Nicu Gavri-
luță: „Contează calitatea evenimentului și nu mărimea orașului. Așadar, pro-
vincii culturale pot funcționa, uneori, asemenea unor veritabile centre. Omul
de cultură sfințește locul.”( p. 144). Aici trebuie să repet (repetiția e mama în-
vățării de minte) că Blaga și-a dorit ca românii, așa cum sunt așezați, la mar-
gine de Europă, să sară „peste creștetele altor popoare” prin „inițiative spiri-
tuale istorice”.

Dacă nu există demnitate națională nu există nici demnitate de sine;
iar stima de sine presupune să  nu lăsăm să se aștearnă praf(uri) peste marile
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valori autohtone.
Când a citit că un prozator cam „desculț” vorbea despre generația ‘30

ca fiind în pulbere, Petru Ursache a replicat :„Pulbere, dar de aur!” Și numai
dacă ai praf  în ochi ți-e jenă să-l citezi pe Iorga sau să-ți pară rău că i-ai citit
pe Nae Ionescu, Eliade, Mircea Vulcănescu, Nichifor Crainic, Noica... „Cul-
tura română are nevoie de respectul nostru, iar noi ne ostenim să-i distrugem
reperele absolute”, a scris Petru Ursache. Or, valori emblematice care au suferit
pentru ideea de a fi român, adică „religios și naționalist”, ca Mircea Vulcănes-
cu, Ion Petrovici, Țuțea, Stăniloae, Noica, D. Caracostea, Ernest Bernea, Tra-
ian Brăiloiu sunt contestați  de noi înșine. „Dar care noi?”, m-ar întreba Petru.

Nu, nu există popor perfect și popor defect. În ce mă privește, admir
la români fair-play-ul față de adversarul învins. Asta îmi place în istoria noas-
tră. Soldații generalului Gheorghe Mărdărescu au urcat steagul pe parlamentul
de la Budapesta (un Ion și-a lăsat acolo sus opinca), dar au avut în grijă să hră-
nească populația civilă, copii, femei, bătrâni. Fără pagube colaterale.

Răzvan Theodorescu descoperea nota de excelență: „singura latinitate
ortodoxă”; iar jertfele au fost enorme. Un răspuns ferm l-a costat pe  Duhov-
nicul Neamului, Arh. Justin Pârvu încă 4 ani de pușcărie, după cei 12 de tem-
niță grea. Caraliul l-a întrebat : „Ce-o să faci după ce ieși?” „Slujesc Biserica”.
A făcut aproape 17 ani de închisoare. Nici pastorul reformat Ferenc Visky nu
a cerut să fie reabilitat. Ca să nu mai pomenesc iarăși și iarăși demnitatea ex-
emplară a Monseniorului Ghika, înnemurit prin martiriu. Spusa înțeleaptă a
Pr. Arsenie Papapcioc se lasă auzită: „Un creștin este un erou permanent și nu
un milog.” Preoții, după îndelungi încercări (crucificați pe perete cu belciuge,
bătăi pe plăgi deschise ori cu ciocanul în cap, smulgere de unghii) erau aruncați
la Aiud în Râpa robilor și la Jilava, în Valea piersicilor, supranumită Valea
plângerii, fără sicriu și fără cruce. Ba chiar la picioare cu lanțuri sudate. E fru-
mos Părintele Justin în albumul Cristinei Nichituș Roncea, Duhovnicul. O sută
de ani cu Părintele Justin (Ed. Doxologia, 2019),  pentru că sufletul său e fru-
mos. Artista fotograf îi surprinde lumina de pe chip atunci când se roagă la
puterile cerești,  îngrijorat că Biserica e continuu lovită, mâhnit că Patria e
umilită de conducători, că Familia creștină („biserica de acasă”, cum îi spune
teologul Ioan Cr. Teșu) e desconsiderată.

Să dau și exemplul unui scriitor care ar trebui să intre în manual: Va-
sile Militaru. Torturat crunt la 74 de ani, la Pitești, în 1959, a primit sentința:
20 de ani de temniță grea, pentru „crimă de uneltire contra ordinii sociale”.
Securitatea i-a ars manuscrisele găsite la domiciliu. Izolat la Ocnele Mari, nu
cumva să-i întoarcă pe deținuții în curs de „reeducare” și de „reabilitare” (mân-
ca arpacaș cu gărgărițe și ceai neîndulcit), a murit la trei săptămâni după sen-
tința din 8 iulie 1959. Aflu din Documentele rezistenței, vol. I, de Dumitru
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Radu Udar, că s-a stins fără lumină; un preot i-a făcut în șoaptă rugăciunea de
dezlegare;  gardianul dixit: „Bine că a murit.Un bandit mai puțin în țară”. Tatăl
meu a păstrat în pod, bine ascunsă, cartea Stropi de rouă. O știu și acum pe
dinafară.

Arestat și el la 74 de ani, V.Voiculescu a murit în chin, la nici un an
de la eliberarea din 2 mai 1962. „Nu le dau nimic”, i-a spus testamentar fiului
său. Se referea la publicarea în presa comunistă.

Privind în ograda oamenilor de știință: savantul Alexandru Mironescu
nu s-a dezis de gruparea spirituală Rugul Aprins, de la Mănăstirea Antim din
București, ceea ce i-a adus o condamnare de 29 de ani de muncă silnică și 19
ani de degradare civică. Fizicianul George Manu a murit la Aiud, după sufe-
rințe și umilințe. „Spune tuturor că nu am acceptat nici cel mai mic compro-
mis”, a ținut să rostească înainte de a înceta din viața pământeană. Ca, după
toate astea,  Lucian Boia să se ocupe de etica intelectualilor de la sfîrșitul anilor
’30 și începutul anilor ’40. Când a recunoscut că a colaborat cu Securitatea 16
ani (1973-1989), s-a justificat: „Nu cred că ar fi fost o idee bună să refuz”. Iar
informatorii, sculele Secu, plecau din Austria în Australia și din America în
...Antarctica. Comunismul ca „necesitate înțeleasă” le-a priit. Și-i imposibil
de înțeles pentru mine de ce editurile publică oameni descalificați moral, cert
pătați, care și-au dat la întors biografiile ca pe paltoane, incapabili să se judece
pe ei înșiși corect, sever, în biografiile deforma(n)te, cam aceiași activiști care
i-au asigurat lui Ion Iliescu „fața umană” în istoria live; de ce reviste culturale
de prestigiu își deschid paginile pentru autori de note informative ce nimic nu
au a spune în plan literar. Mă mir că mă mai mir? O scurtă ochire asupra situa-
ției (sociale) a României actuale ne luminează privind secii și traseele lor: bi-
znismeni, manageri, diplomați, profi univi... La vremuri noi, tot ei. Foștii pro-
pagandiști, foștii securiști, foștii soldăței informatori, foștii uteciști-carieriști
de roșiori au rămas în cărți. Fac privatizări galopante ca tuberculoza, ghido-
nează universități particulare și institute de cercetare, sunt „apropitari” de edi-
turi, recuperatori de foste case memoriale etc. Am atins firescul vieții fără Cea-
ușescu? Ba nu, trăim două feluri de absurd: ante și postceaușist. Și înainte de
‘89 Ceaușescu a vrut „intelectualii” lui, cu Elena-Savanta în frunte, membră
a Academiei, unde a membrat apoi „Stejarul” însuși. De la Academia RSR
luau premii consistente destui nechemați, ceea ce le-a adus indemnizații de
merit post annum 1989. Funcționa și o Academie paralelă, „Ștefan Gheo-
rghiu”, unde pledau pro comunism cei care fac pro contra, vorba lui Ion Crean-
gă, procesul comunismului, mereu „în centrul atenției” telespectatorilor. Nu-
mai că piatra în care citesc viitorul națiunii acești litomanți e cam arsă. Tro-
vanții - pietre vii - cresc în alte grădini.

Un autor de referință pentru epoca post-comunistă, expulzatul din
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URSS Vladimir Bucovski, a găsit explicația: ca să estompeze (că de anulat
mai va!) diferența dintre cele două spații, de la stînga și de la dreapta Cortinei
de Fier, Vestul a permis „încorporarea monstrului”. E prețul cerut și câștigat
de Rusia, pentru a stopa războiul niciodată rece, cursa înarmărilor nucleare
fiind foarte fierbinte. Să mai precizez cine-i monstrul și că e de culoare roșu
hâd? „Ceea ce mă sperie în această tehnică de încorporare a monstrului, spune
Bucovski în Noua Europă, este absorbția tel quel a structurilor care prelungesc
trecutul, a celor care au controlat și controlează totul, fără ca ei să fie contro-
lați.” 

Cât de receptivi au fost francezii la propaganda totalitară ne reamin-
tește Ioan Holban. Sartre a fost captivat de comunism mult mai multă vreme
decât balcanicul Panait Istrati. Ruptura lui de Partidul Comunist s-a produs
după 10 ani; Panait a văzut mai clar pericolul. Nu-l mai pomenesc pe Louis
Aragon (studiat obligatoriu în liceul anilor 50-60, la franceză), care era extaziat
de „strălucirea împușcăturilor” lui Stalin. Ce vers suprarealist!

Temele propuse dialogului nu sunt niciodată irelevante pentru mine,
ca, de pildă, colonizare și aculturalizare, morală civică, loc central - loc margi-
nal. Și am ajuns la una dintre cele mai relevante din doctul dialog Gavriluță-
Holban: homo balcanicus. Esticii sunt considerați cetățeni second-hand, se
știe. Dacă nu primitivi, atunci înapoiați, dacă nu barbari, atunci balcanici.
Mircea Muthu a aprofundat problema : „Care este contribuția Sud-Estului în
procesul de reintegrare europeană, unde va trebui să găsim „plusul” acestui
complex de națiuni, menținut într-o periferialitate seculară în raport cu cen-
tralismul european?” (Balcanologie, vol.I, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002). Cei
doi interlocutori, Ioan Holban și Nicu Gavriluță, caută - și găsesc - acel plus
cu care vine Sud-Estul în folosul Centrului european. Nu în ultimul rând, cul-
tura orală. Estul a îmbogățit Vestul cu „arhetipurile eterne ale mitului” (Mircea
Eliade). Nici aici, ca în multe alte locuri, nu se contrazic, nu se înfruntă; pentru
ca dialogul să nu se blocheze, ei se completează. Profesorul Nicu Gavriluță
dă notă bună detașării de ură, intervențiile sale având aer de seminar, cu multe
trimiteri la Traité d’histoire de religions (1949), la Eliade și India, la Eliade și
Camera Sambô (e și titlul unei introduceri în hermeneutica lui Mircea Eliade
de Petru Ursache); Ioan Holban, mai vulcanic, trece dezinvolt de la populații
străvechi la satul vrâncean, de la pelasgi, care cum au venit așa s-au dus, la
daci (ca să sară dacopații în sus), de la simbolistica arborilor sacri la cea a ani-
malelor sacre, în interpretare comparatistă. Apelează cu folos la cele trei stra-
turi: arhaic, medieval, modern. Nu polemizează, ci fac echipă, un duo pro iden-
titate românească. Sunt unul avocatul celuilalt, gratificându-se reciproc cu
„Exact”: 

„I.H. Ce înseamnă asta? (că din locul unde a căzut Meșterul Manole
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și a murit a țâșnit izvorul,nota mea ,Magda U.).
N.G. Viață.
I.H.. Exact.
N.G.:Apa este simbolul vieții.
I.G.: Asta este.”
Numai că zestrea Sud-Estului e contestată chiar de sud-estici. Trăsă-

turile descurajante sunt enumerate cu un soi de satisfacție  și-n gura mare de
politologi, etnologi, sociologi de școală nouă și ce-or mai fi: caracter precar,
comportament duplicitar, nestatornicie, instinct de autodistrugere, cinism, sen-
timentalism ostentativ, devitalizare și câte altele. Am fi nemoderni, chiar anti,
superstițioși, misogini; in short: niște săraci cu tare orientale. Antoaneta Ol-
teanu, adusă în discuție de Nicu Gavriluță, se luptă în Homo balcanicus cu
stereotipurile negative ca simț moral minim, și nu cultul amiciției; lene, și nu
fire contemplativă; pragmatism prădător, și nu „coroana de spini a ortodoxiei”
(sintagma lui N.Gavriluță), de unde ideea că locul nostru în Casa Comună a
Europei ar fi problematic. Polonia, Cehia, Ungaria da, noi la margine, împinși
să ființăm undeva între Est și Vest, într-un tărâm incert. Cu spusa nedreaptă a
lui Eugen Ionescu: „România este o identitate care oscilează nervos la granița
dintre Balcani și Europa Centrală, un fel de țară a nimănui”. Examinarea com-
parată Vest-Est, minuțios documentată, întreprinsă de Nicu Gavriluță și de
Ioan Holban, arată altceva. Și de ce ar fi incriminată măestria în refugii și sub-
terfugii, în vremi mereu potrivnice? Cei doi cărturari atrag atenția că românii
risipiți de nevoie nu-și uită limba de acasă, o iau cu ei. Identitatea n-o șterge
emigrarea volens-nolens. Copiii vorbesc românește cu părinții, iar ei constru-
iesc biserici (din lemn), unde se roagă duminicile, în port național. S-au ferit
de tot soiul de lovituri: de stat, de stat de drepți, de stat degeaba, plecând. Post-
socialist, s-a atacat relația firească între individ și stat, pe ideea că insul ar fi
fost (și a fost) luat în proprietate de statul dictator. Așa este, dar ce face statul
democrat să împiedice plecarea (hemoragică) a românilor și dez-naționalizarea
celor plecați? Oare cred bărbații și femeile de stat că se va construi în miezul
Europei, undeva în Spania (exclus în Olanda), o Românie Mare cu cei 10 mili-
oane de români risipiți de necazuri? Sau că o să-și cheme Vrâncioaia cei 7 fii
din Italia?

În mentalitatea omului balcanic de munte nu intră lașitatea, ci revolta,
dorința de a dispune de el însuși. Știți o rezistență în munți mai îndelungată
decât a românilor, pentru a nu fi „prizonieri ai istoriei”? Au fost cumva atinși
de pasivitate,  imobilism, de fatalism sau au acceptat sacrificiul pentru pământ
liber? Ioan Holban trimite la „cartea celebră De la Zalmoxe la Ginghis Han,
unde Eliade „spune că acceptarea morții nu e un semnal al pasivității, al resem-
nării, ci este o decizie existențială, ontologică” (p.178). Petru Ursache, în Mio-
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rița. Dosarul mitologic al unei Capodopere, eseu citat de Nicu Gavriluță,
demonstrează că acceptarea morții „împăcat și tare” e o chestiune de curaj:
„Contra morții nu te poți lupta cu ciomagul”.

Au fost ineficienți românii care s-au opus comunismului? Poate, dar
au fost și imprevizibili când mămăliga a explodat. Acum, bântuie marginile
Europei, neuitând acasa. Ioan Holban și Nicu Gavriluță încheie dialogul lor
cu capitolul „Casa” și „acasa” la români, ilustrându-l cu un superb poem de
Liviu Antonesei. Poetul și-a găsit acasa în Sud, în străvechiul și eternul spațiul
helenic, dar revine în casa din Nord, unde, eliberat ca Ulise de neastâmpărul
călătorului, se întoarce spre sine scriind poeme cretane în românește. 

Poate cele mai frumoase cuvinte despre codul rural-tradițional, în care
omul potrivit aflat la locul potrivit îl sfințește, le-a scris Ernest Bernea.

De recitit.
Cei care-și schimbă locul (firește, profitabil) se întâmplă să-și piardă

și umbra: limba română, pe care ar trebui s-o țină strâns legată de ei.
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Violeta Bobocea

Doar o pasăre-n
zbor...

Sunt o pasăre-n zbor,
o frântură de vers,
într-un mic Univers;

dau glas dimineților,
străbat imensitățile cerești;
în drumul spre galaxii
simt nostalgia cerului,
răstălmăcirea lunii,
pământul cum suferă
sub talpa neputinței,
oameni care se răsucesc în agonie
de dor și suferință;
un bătrân răsucește-n palmă
tristețea globului,
un biet om își poartă povara
pe umeri și-n priviri;
cel înstărit sfințește
galbenu-n pungă și-n gând,
dar fericirea-i scapă printre degete,

iar copilul din noi caută
inocența visului pierdut; duc în zbor  
lacrimi, incertitudini și dor,
tristețea o adun în cioc
și-o risipesc în cele patru zări,
bucuria o adun
în grămezi de smarald
și-o împart trecătorilor
în aprigul vânt,
speranța o urc și-o cobor
fără-ncetare pe ridurile 
fiecărei dimineți de primăvară
în care ne ascundem
cu fiecare clipă ce se risipește
în tăcere...
împart, tot împart
dimineți de sidef,
nostalgii din tăceri,
risipiri din abis
într-un veșnic alint,
iar eu mă visez
doar o pasăre-n zbor,
într-un zbor frânt
de noblețea dimineților cuminți.



Lucian Mănăilescu

DUMITRU
Culcat cu faţa în sus, în podul grajdului, Dumi-

tru se gândea la cerul albastru de dincolo de acoperişul
şubred, din şindrilă, la viaţa lui risipită printre zile ce-
nuşii, la toate câte au fost şi la puţinele care urmau să
mai fie. Îmbătrânise. În păienjenişul grinzilor se vedea

copil, pe uliţa casei din marginea pădurii, bătând ţurca împreună cu Victor, ca
să uite de foame. Taică-su, Ion, pleca uneori, cu noaptea în cap şi ei, copiii,
ştiau că poate, în miez de noapte, se va întoarce cu rucsacul plin de carne de
căprioară, de mistreţ sau de urs. Aşa era viaţa lor - 13 guri flămânde, pe care
Vergina abia reuşea să le potolească cu o bucată de mămăligă rece, cu un pumn
de dude sau, rareori, cu câteva bucăţi de carne, scoase de la untură.

„V-aş da maică mai mult, se căina ea, da’ uite, vine iarna ca acuşa, şi
n-avem de nici unele. Trebe să fim iconomi...” Erau copii, ce ştiau ei, decât să
frământe noroaiele, să tragă cu praştia în vrăbii sau să joace leapşa pe furate,
prin grădina lui Andrei Pascu, din care cireşii, vişinii, nucii şi merii ionatani
le făceau cu ochiul. Vergina îi lăsa în plata lor; avea o grămadă de treburi şi le
supraveghea mai mult pe fete, pe care le muştruluia, că uite, nici fusul nu ştiţi
să-l ţineţi în mână şi mâine-poimâine o să vreţi să vă măritaţi... Ale focului ce
sunteţi! Fă, singura voastră avere e hărnicia, că altminteri nu vă ia nici dracu!
Of, Doamne, ce mă mai dor cioarele astea! Ia du-te, Mando, şi adă-mi o foaie
de varză să mă înfăşor. Poate mă mai lasă!

Dar zilele treceau şi fericirea lor desculţă părea să facă în ciudă lumii
şi nevoilor. Până în seara în care miliţienii l-au adus cu căruţa acasă pe Ion ăl
bătrân, sfâşiat de urs. „Tovarăşa Vergina - a zis Buzea, şeful de post - noi o să
facem cercetări mai încolo, după ce îşi revine braconierul de bărbac-tu. Că iar
trebuie să răspund eu, la raion, pentru prostiile voastre.”

L-au dus cu o ţoală în odaia mare şi l-au aşezat în pat. Nu mai putea
să vorbească, se chinuia doar să răsufle, horcăind uşor, în timp ce lacrimile,
ca nişte boabe de rouă, îi jucau în ochi. Vergina a trimis fetele după zăpăugii’
ăia, care cine ştie pe unde hoinăreau. Pe urmă s-a aşazat pe un scăunel, la căpă-
tâiul omului ei, şi a stat de vorbă cu noaptea. Ăi mici, adunaţi ciotcă în bucă-
tărie, se smiorcăiau, privindu-se unii pe alţii, cu un fel de dragoste înstrăinată.
S-au dus, pe rând, în odaia mare, i-au pupat mâna tatălui, i-au atins mâinile şi
obrajii, şi i-au zis „tăicuţă” în şoaptă sau în gând, de parcă ar fi uitat toate cele-
lalte cuvinte. Când s-au trezit, dimineaţa, în faţa uşii deschise de la odaia mare,
pe un scaun, ardea lumânarea
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Nu mai ştia câţi ani trecuseră de atunci, dar de uitat nu uitase, aşa cum
uitase altele, trecute în şirul vieţii. A doua zi au venit miliţienii, au răscolit toa-
tă casa şi ograda şi au cercetat-o pe Vergina, de parcă l-ar fi omorât pe Dum-
nezeu: „De ce, tovarăşă, n-ai venit să ne spui că bărbac-tu are arme ascunse.
Ia zi, câte mai are şi unde?” 

Ce să le spună Vergina, tuta satului, cum îi zicea, pe nedrept, lumea.
Bâjbâia cuvintele, se încurca, şi iar o întrebau şi iar se încurca. În cele din ur-
mă au scris ce-au vrut ei într-o declaraţie, pe care ea a „semnat-o” punând de-
getul. Şi i-au lăsat în pace.

Dar, după câteva luni, oameni cu şapcă şi haine de piele, au început
să bântuie uliţele. Oricum, satul trebuia „dezarmat” pentru că urma să se treacă
la colectivizare şi partidul nu avea nevoie de evenimente, pe care disperarea
şi certitudinea unei posibilităţi de împotrivire, fie ea şi sinucigaşă, le-ar fi putut
stârni. 

Strigoienii, încleştaţi în lupta cu muntele, erau oameni aprigi, învăţaţi
să ia viaţa în piept. Nu le plăcea să mintă, să linguşească, să îngenuncheze alt-
fel decât în faţa lui Dumnezeu. În ciuda arestărilor şi a bătăilor, cei de la Se-
curitate n-au reuşit să afle mare lucru. Armele - câte erau, şi erau multe, că pe
aici trecuse frontul - n-au prea ieşit la iveală. Iar oamenii începuseră să mur-
mure, mai ales după ce pe Andrei Vâlcu l-au adus de la „cercetare” într-un
sicriu bătut în cuie. În noaptea următoare, în urma plutonierului Buzea a şuie-
rat, pe uliţă, un glonţ, ca o năpârcă. Satul fierbea şi o ură îndârjită întuneca
ochii oamenilor. Ca să liniştească lumea s-au luat, imediat, „măsuri”: şeful de
post şi maiorul care condusese ancheta lui Vâlcu au fost mutaţi „disciplinar”
în alt capăt de ţară, iar pe garduri au apărut afişe în care se spunea că cine pre-
dă armele „găsite” nu va suporta nici un fel de consecinţe şi nu va fi cercetat.
Oamenii erau sfătuiţi să le arunce, noaptea, în curtea primăriei, care nu va fi
supraveheată. Dar nu au apărut decât două trei ruginituri, pistoale vechi de
când moşii şi puşti ruginite. Pe vremea aia „ai lu’ Ion Potop” începuseră să se
risipească; băieţii mai măricei au luat ţapina de coadă, angajaţi, din milă, de
un maistru forestier, la punctul de încărcare cu buşteni a vagoanelor C.F.F. de
la Giurca, Manda s-a dus servitoare la Coana Pia, soţia admiralului Greceanu,
care avea o vilă la Strigoaia, fiind un apropiat al lui Emil Bodnăraş şi mare
mahăr în armată, Ioana şi Genovica şi-au găsit şi ele, pentru un blid de mân-
care, locuri de slugărit la un doctor şi un avocat din Buzău, iar pe Dumitru l-a
luat „pe lângă casă” un cumnat de-al Virginiei, Popa Lucian Ciortan, din Stri-
goaia Mică.

Era la Ciortan cam de două - trei săptămâni. Soarele ţopăia pe un bolo-
van, în mijlocul cerului, să-şi scoată apa din urechi, iar liota veselă de copii
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fugiţi de acasă, se bălăcea în iazul morii, sub căldura blândă a amiezii.
„Măăă! E-te ce-am găsit!” a zis Neculai al lui Crastos, ieşind din şipo-

tul străveziu cu un zebeu, cu patul retezat, deasupra capului. „Hai, mă, la mili-
ţie - a zis Dumitru - să le spunem ălora, că altminteri ne arestează”. 

În sat s-a stârnit vânzoleala; plutonierul Toader, noul şef de post, cu
unul de la raion, după ce au notat numele copiilor, i-au trimis acasă. Pe urmă
au venit maşini după maşini, soldaţi cu câini, oameni îmbrăcaţi în scurte de
piele, curioşi de tot felul şi o echipă de muncitori care, în câteva ore, a deviat
apa la stăvilar şi, în albia secată, printre mrene şi cleni, săgetând convulsiv
ochiurile de apă rămase, scheletul metalic al războiului a răsărit ireal, descar-
nat, într-un arsenal de dimensiuni incredibile. Erau acolo tot soiul de arme, de
la pistoale mitralieră la carabine şi revolvere, grenade, baionete şi chiar o puşcă
mitralieră cu tambur. N-au terminat să le strângă, cercetând fiecare ungher, în-
torcând pietrele şi scormonind mâlul, decât a doua zi, spre seară.

Tot atunci, când cu armele, Dumitru a ajuns „de poveste”. Era în curte
la nen-su Gigel, băiatul lu’ Ciortan ăl bătrân, la care dormeau doi ofiţeri de
securitate. Nu le plăcea „camera oficială” a primăriei, unde se afla şi postul
de miliţie, aşa că preferau să doarmă pe la oamenii mai înstăriţi, care le dădeau
şi mâncare, lăsându-i cu banii de diurnă în buzunar. În plus, asta ţinea şi de-o
anumită strategie, limbile se dezlegau după câteva păhărele cu ţuică şi oamenii
vorbeau vrute şi nevrute, uitând cine sunt „oaspeţii”. O vorbă de ici, alta de
colo, puse cap la cap, conturau taine şi deturnau destine. 

Unul dintre ofiţeri, zărindu-l prin geam pe Dumitru, l-a chemat în casă
şi l-a întrebat al cui e şi alte nimicuri, la care copilul, speriat, a răspuns mono-
silabic. În aburul de ţuică fiartă, lucrurile din capul lui Dumitru, au început să
se învârtă şi l-a luat gura pe dinainte: „Are şi nea Gigel două puşci!”... 

O umbră de linişte întunecată a căzut în încăpere. „Bravo, mă’ copile,
se vede că eşti isteţ! Hai să-ţi dea nenea o ciocolată!” Bucuros, copilul n-a vă-
zut faţa schimonosită a lu’ nen-su, după lovitura de picior primită pe sub masă
de la ofiţer, nici sclipirea de gheaţă din ochii mătuşei Veta. „Şi tu ştii unde sunt
ascunse armele?”; „Sigur că ştiu”, s-a semeţit Dumitru. Şi fără să ezite, s-a
rostogolit sub pat, ieşind triumfător de acolo, cu câte o puşcă în fiecare mână.
Erau „armele” lui Horia, băiatul lui nen-su Gigel, plecat în vacanţă la bunicii
lui din Bâsca. Tot auzind despre povestea cu armele, Dumitru s-a gândit să le
ascundă, ca să nu le confişte miliţia. Ce dacă erau de jucărie! Ăştia nu ştiu
multe!... Un hohot de râs, ca un strigăt de eliberare, a zguduit încăperea. Nen-
su Gigel, cu faţa roşie ca focul, râdea cu ochii în lacrimi.

Tărăşenia cu armele părea să se fi încheiat atunci. Dar până şi miliţieni
ştiau că cei mai îndrăzneţi, mai ales cei care trăiau în căsuţele izolate de la
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marginea pădurii, tot mai aveau arme ascunse şi că, din când în când, făceau
pânde pe cărările numai de ei ştiute, pe unde treceau sălbăticiunile. Vânau cât
să iasă din nevoile unei ierni aspre sau să-şi îmbuneze gura bătătorită de ţuică
şi fum de ţigară. Cu ce le prisosea coborau, la ceasuri târzii, şi băteau în porţile
unora sau altora, ca să vândă, mai pe nimic, o pulpă de mistreţ sau de căprioară. 

Mai târziu, când s-au înfiinţat Gărzile Patriotice, ofiţerii care organi-
zau tragerile au rămas surprinşi de disciplina muntenilor din Curbura Carpa-
ţilor. Dacă în alte părţi strângeau cu greu oamenii, de trebuiau să tragă puţinii
prezenţi până le amorţeau mâinile (misia era misie - nu-i aşa? - şi tovarăşii
trebuiau să raporteze: „Atâţia prezenţi, atâta muniţie consumată, un absent
motivat”), la Strigoaia nu lipsea aproape nimeni. Oamenii se aşezau, regula-
mentar, în lăcaşurile de tragere improvizate, ocheau îndelung şi trăgeau, după
un ritm al lor, punctat de pauze şi apostrofări glumeţe: „Nu mai scutura mărul,
Vasile, că nu s-a copt”. Pe urmă raportau, miltăreşte: „Vasile Gheorghe a ter-
minat tragerea”; alt Vasile Gheorghe alerga la ţinte şi striga: „Cinci din cinci”,
„patru din cinci”...

„Mă’ - râdeau ei seara, la MAT -, ţintaşi ca-n Strigoaia nu există
nicăieri în lume! Auzi, să tragi două gloanţe şi să faci cinci găuri!” Desigur
fiecare predase, după tragere, cinci tuburi goale. Dar trei dintre ele erau trase
la braco-naj şi gloanţe noi-nouţe se adăugaseră micii rezerve din ascunzătoarea
fiecă-ruia. 

Pentru Dumitru, vânătoarea nu însemna nimic. Dar n-a uitat ce i-a
spus maică-sa, înainte de moarte: „Vezi că Ion a mai avut o puşcă. E îngropată
în lădiţă, sub piatra mare de la bordeiul Şulearcăi.”... 

„Cine ştie...” - şi-a spus în gând. A trecut de câteva ori pe acolo, fără
să se oprească. Doar a privit locul şi, odată, parcă, l-a văzut pe taică-su mer-
gând, cu rucsacul în spate, pe cărarea abruptă. 

Pe un fir de argint, un paianjen a coborât dintre grinzi, oprindu-se pe
mâna răstignită în fân a lui Dumitru. A privit gângania cu un fel de curiozitate
obosită, apoi a prins celălalt capăt al firului, slobozind-o. Pe urmă s-a pierdut
iar pe cărările de demult, să-şi caute caii rătăciţi, sau poate viaţa...

La Lucian Ciortan n-a stat prea mult. Bătrânul avea hachiţele lui, era
singuratic şi taciturn, nu-i plăcea să-i facă altcineva treaba, decât la mare ne-
voie. Odată, pe timpul coasei, a angajat doi haidamaci de peste munte să-l
ajute. Nu s-a tocmit cu ei: „Bine, fie, aţi cerut cam mult dar învoiala e aşa: co-
sim până la apusul soarelui, brazdă la brazdă, nici unul mai mult ca mine şi
nici unul mai puţin. Iar banii, la urmă, când terminăm toată treaba” Cei doi l-au
măsurat din priviri pe uncheaşul mărunţel, întrebându-l în derâdere: „Şi dacă
unul din noi rămâne în urmă sau nu termină la timp?”.  Lucian Ciortan a ridicat
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din umeri: „Stă şi coseşte până termină!”. Au bătut palma.
A doua zi, în zori, Ciortan a înhămat calul, i-a spus Smarandei ce are

de făcut în lipsa lui, a pus prânzul şi coasele în căruţă grăbindu-şi ortacii, cu
ochii cârpiţi de somn. La Colibi a dezhămat, a pus un braţ de fân sub botul
calului şi s-a apucat de treabă. De voie, de nevoie, l-au urmat şi ceilalţi. Numai
că, până să mai bea ei o gură de apă, până să mai bată coasa, Ciortan ajunsese
la jumătatea dealului.

„Mă’, a zis unul printre dinţi, ăsta-i frate cu dracu’!.”
Când soarele s-a oprit o clipă în mijlocul cerului, „moşneagul” şi-a

sprijinit coasa de un măr pădureţ şi a zis: „Bună treabă! Hai să mâncăm, că
ne-o fi!”. A scos o cinzeacă de ţuică şi i-a omenit pe cei doi, de pe care tran-
spiraţia curgea şiroaie, s-a închinat, după care a început să mănânce în tăcere,
privind marginea zării. Când a terminat s-a închinat din nou şi a zis, aşa, ca
pentru sine: „Dacă vreţi puteţi să mai staţi, dar... ştiţi învoiala!

Când a scăpătat soarele după muchia Monteorului, Ciortan s-a aşezat
pe o piatră, scormonind iar zările, ca şi când ar fi căutat ceva. După ce şi zilierii
au terminat, căruţa a pornit, hurducăind, pe drumeagul ce străbătea poenile.
La Răscruca Chiojdenilor cei doi şi-au adus aminte că au o treabă urgentă aca-
să şi că se duc acu’, dar se întorc dimineaţă, în zori. Apoi l-au rugat spăşiţi:

„Dă-ne, bre, şi banii pentru ce ţi-am cosit azi, că au nevoie muierile
să mai ia câte ceva!”; „Ca să nu ziceţi că sunt om rău, vă dau jumate din banii
pe azi. Pe urmă... cum ne-a fost învoiala!” Au plecat, cu umbrele alungite de
luna care parcă râdea, făcându-i cu ochiul lui Ciortan. Nu s-au mai întors...

Când s-a mutat la nen-su Gigel, Dumitru s-a bucurat. El trebuia să
aibă grijă de cai şi de celelalte animale. I-au dat o cămăruţă, lipită de casa mare
- o clădire cu etaj ce fusese pe vremuri Hanul Zbârcioaiei, pe care negustoreasa
venită din Prejmer i-l lăsase moştenire lui Ciortan , neavând alte rude decât
pe ţângăul pe care îl înfiase după ce i-a murit bărbatul pe front.

Dar deverul nu mai mergea, erau prea multe cârciumi şi prea puţini
bani, aşa că Zbârcioaia şi-a ridicat grajd, a cumpărat doi cai şi două perechi
de boi îndemnându-şi feciorul de pripas să se apuce de negustoria cu lemne.
După ce a prins gustul banilor şi al pământului, acesta a început, muncind ca
un nebun, să cumpere ba o bucată de pădure, ba un pogon de pământ în câmp,
ba încă o pereche de cai sau una de boi. 

A venit, pe urmă, apa tulbure a războiului şi n-a mai lăsat în urmă
decât paragină. Nen-su Gigel cumpărase, mai târziu, doi cai, Roibu şi Şari, pe
care Dumitru îi visează şi azi, alergând prin ninsoarea din sufletul lui. 

În cămăruţă nu prea călca; se culca în podul grajdului sau în iesle, în
fân, şi, când îl apuca urâtul „tainea” cu caii. „Că a zis nea Gigel să mă duc la
şcoală... Da eu - nu şi nu! Cum o să vă las, cine ciorile mai are grijă de voi?
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Cine mai fură boabe din hambar, fără să-i fie frică de gura lu’ tanti Aneta.” 

Fericirea nu durează niciodată prea mult. Pentru că cei din Strigoaia
aveau pământ în câmp, şi nu puţin, au venit „şepcălioşii” să „lămurească”
lumea să se înscrie la colectiv. Noaptea zbârnâiau maşinile pe la porţi, ziua se
făceau şedinţe, se întorceau copiii de la şcoli, ca să ducă dovada că... altmin-
teri... Unii dispăreau de acasă, prin păduri sau erau luaţi pentru „lămuriri” la
raion, de unde veneau cu cererea semnată, scuipându-şi sufletul în praf când
îi întrebau nevestele ce-au făcut, alţii, „chiaburi” înrăiţi, nu-şi mai puteau plăti
cotele iar alţii erau trimişi nu se ştie unde şi, de cele mai multe ori, după ceva
timp, în locul lor se întorcea un pachet cu haine. Lumea tăcea cu furie. În cele
din urmă a semnat, cu mâinile luate direct de pe plită, şi Lucian Ciortan. A
semnat şi nen-su Gigel, ca să nu-i dea afară copiii de la şcoală. După ce a sem-
nat, a intrat pe poartă, cu o sclipire în ochi, şi i-a spus, răstit, lu’ Dumitru:

– Ia, mă’ caii şi du-i la grajdul colectivului!
– Nu-i duc!
– Ai înnebunit, copile! Ce, sunt caiii tăi?
– Da, sunt şi ai mei... Eu i-am grijit, eu le-am dat mâncare, eu m-am

canonit cu ei să scot lemne de pe toate muchiile...
– Măăă! Ia vezi! 
Glasul era rău şi străin. Lui Dumitru i s-a făcut frică. A prins-o pe Şari

de căpăstru, s-a jucat cu degetele în coama ei, răsfirând vântul de pe coclauri
şi încet, atât de încet încât i se părea că are de mers până la capătul lumii, a
pornit spre grajdurile ce fuseseră ale lui Stănescu şi acum erau ale colectivei.
A intrat pe poartă fără să-l privească pe Bostan, un zdrahon care nu făcuse
nimic în viaţa lui decât să bea, şi le-a făcut loc cailor la iesle. Bostan rânjea.

– V-a ajuns bogătanilor, gata cu averea...
Dumitru s-a făcut că nu pricepe. A scos din buzunar o litră de ţuică şi

i-a întins-o.
– Ia, bre Neculae, că asta-i muncă grea şi-oi fi obosit. E rachiu de’l

bun, din fruntea cazanului
–Eeee! Aşa mai zic şi eu... Las’ că am eu grijă de caii tăi!

Se furişa pe cărarea înaltă de la marginea pădurii şi o adiere răcoroasă
de vânt  părea să-i fie tovarăş. Neculai dormea în ghereta de la poartă, de puteai
să tai lemne pe el. Dumitru a sărit gardul şi, de cum a intrat în grajd, fornăitul
lui Şari a sunat cu o vorbă şoptită: „Hai, Dumitre, că de când te aştept!”. Bă-
iatul i-a întins o mână de boabe, înfiorat de atingerea botului catifelat. I-a de-
zlegat lanţul de la iesle şi a pornit spre uşa în care se decupa sclipirea
întunecată a nopţii. Pe urmă s-a răzgândit; s-a întors şi a dezlegat toţi caii iar
aceştia au pornit, la pas, după iapă, spre poarta din spate. După care s-au răz-
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leţit pe uliţă, luând-o fiecare pe drumul lui. Dumitru a încălecat, luând-o spre
bordeiul pustiu acum, al răposatei Şulearca. A băgat-o pe Şari înăuntru, i-a
adus apă şi fân, apoi a coborât, prin Malul Caprei, spre Strigoaia.

Dimineaţa a fost zarvă mare, oameni au fost treziţi de nechezatul
cailor dezorientaţi, opriţi în faţa porţilor închise. Apoi au apărut miliţienii, gâ-
fâind şi înjurând, ţipând la gospodari să ducă înapoi animalele. Oamenii au
început să vocifereze: „Ba eu nu-l mai duc! L-am dus o dată... Să vină să şi-l
ia, ’mnezeii mamii lor!”... Alţii aruncau cu pietre în cai, cu un fel de furie du-
reroasă, ascunzându-şi lacrimile. Pe la prânz au sosit şi tovarăşii de la raion şi
cei în haine de piele, luând la cernut satul. Cel mai rău a păţit-o Neculai, dar,
în ciuda palmelor primite, l-a luat pe „nu ştiu!” în braţe, ca să nu se afle că s-a
îmbătat. Doar doi cai lipseau: Şari şi un armăsar al lui Costică Vâlcu, pe care
l-au găsit spre seară, în Poiana din Cale. Pe Şari, însă, o înghiţise pământul.
Dumitru, cu faţa lui de copil nevinovat ridica din umeri: „Nu ştiu, bre! Ce mă
întrebaţi pe mine.” Iar nen-su Gigel ce să le spună? Abia seara l-a întrebat pe
Dumitru, că o bănuială tot avea:

– Mă’, drace, unde ai dus-o pe Şari?
Dumitru a plecat capul în pământ:
– Lasă, ţi-oi spune eu, mai încolo... Acu mai bine să nu ştii nimic!
Destăinuirea a venit după trei săptămâni. Între timp nen-su cumpărase

o mârţoagă, de la nişte ţigani lingurari pripăşiţi într-o viroagă, la Groapa Vân-
turilor, pe care a predat-o la colectiv, ca să fie la număr şi lucrurile s-au liniş-
tit.

Era seară şi Dumitru a intrat în bucătărie. I-a spus „Săru’mâna!” mătu-
şei Aneta apoi, cu ochii în pământ, a început să povestească aşa, ca pentru el: 

–... După ce am ieşit de la grajduri am tăiat-o călare drept la bordei,
la Şulearca. Am băgat-o pe Şari înăuntru, i-am dat fân şi i-am pus apă într-o
ruginitură. Noaptea următoare am dezgropat zebeul ascuns de tata. Era în va-
selină, ca nou, lângă o pungă cu gloanţe. Pe urmă am urcat muchea spre Lopă-
tari, la al lu’ Vechiu... Trebuie să-l ştii, ăla şmecherul de-i zice lumea Carcalete.
A învăţat de la Vechiu ăl’ bătrân să prefacă caii, de nu-i mai recunoşti. I-am
dat arma, că la ei, în creierul munţilor miliţia trece mai rar, şi mai împuşcă
câte-o sălbăticiune, când şi când. Mi-a promis că o face pe Şari să n-o cunoască
nimeni, şi o ţine la el până hotărâm ce şi cum, că la ei nu-i colectiv, că n-au
avut pământ în câmp, ca la Strigoaia. Când o fi, poate îmi iau eu un bordei
p’acolo şi mă apuc să trag lemne cu Şari, că n-o să afle nici dracu’.

Durerea  a venit pe neaşteptate, lovindu-l în coşul pieptului. A zâmbit
trist. Alt păianjen a prins să se legene între grinzile amurgului. Doamne, ce de
ani au mai trecut, de s-a umplut cerul de paianjeni... 
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Mihaela Roxana Boboc

Lucrurile care nu se spun

Ești bine, părinte?
Am îmbrățișat o durere
și soarele creștea în piept
deși nici ziua nu devenise mamă
nici noaptea se apropia tiptil
doar visul prins în cuiul inimii
își mișca ochii,
de când îmi sunt
și părinte și copil fără leac
lucrurile care nu se spun
se pritocesc
până când limpezi de sine
încap în Dumnezeul răstignit în
icoana din colț,
nu știu dacă verile dospesc cuvinte
doar cerul se bucură ca de-o maică
adormind pentru lume.

Ești bine, părinte?
Mai crești copiii blândelor dureri
ca și cum ar fi ai tăi

mai vii spre mine cu pasul gol
în liturghia dimineții
să bați pe umăr timpul,
prietenul orfan
cu ziua niciodată mamă
și noaptea smulsă din cuibar;
simt oasele sfinților 
cum se adună laolaltă
într-o singură făptură
și lucrurile care nu se spun
cântându-se la asfințit
într-o singură durere
prohodită.

Ești bine, părinte?
Mai pictezi pasteluri pe înserat
când toamna coboară în sân

nemângâiată
jumătate de lună peste jumătate de

iubire
și copacii cu crengi golașe
ating cerul din care, rând pe rând,
păsări mici și albe,
speranțe injectate cu morfină
coboară în vene
coboară tu,
înainte să ne prindă dimineața
desenați pe hârtie;
Nu ține toamna în loc
intru în octombrie cu pielea arzând
șoptesc brațelor cuvinte de alin
mă răstignesc pe durere
și lemnul ei tare doare până la os.

Ești bine, părinte,
cum n-ai fi vis în plin amar
deschid palma 
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culeg rămășițele zilei și le îngrop
craniul cuvintelor plesnește 
ca un dovleac copt
odată cu iubirea.

Eva

Plouă în gustul verii. 
Iubirile adânci au rămas nescrise.
Eva își pipăie viața în sânul drept
și nu găsește nimic afară de
o aglomerare de celule vinovate. 
În schița lui Picasso 
femeia are ochi de lut și doare
cubul odată întors pe toate fețele 
nu poate fi înstrăinat
te absoarbe ca o sugativă 
peste care în joacă pictorul 
a risipit umbre
n-am mai pictat de-o vreme
petunii prind rădăcini în noua casă
viermi albi se înfruptă din ploaie 
și pași purtați metodic pe strada
Unirii colț cu Viitorului
nimic al meu afară de câteva cuvinte
stropi de culoare
și un pumn de vise.

I-am spus Evei să mai stea în prag
așa cum pipăia chimonoul galben
de mi s-a făcut dor de soare
și de mama dospind pâinea
cu mâinile albe.

Muşcând din oase

suntem rododendroni
abia înflorind în acest cireșar
ne suntem abandon
stâncile sărută cerul 
între noi
pașii calcă moartea 

până devine bujor galben și sfânt
cum sunt toate iubirile
lăsate să ațipească 
la umbra rece a poeziei
cum eram
înainte să-mi intri în vene
dorul ucide în timp ce dormi
altcineva se trezește 
cu demonul flămând
și ucide
ucide
să trăiască.

Drumul e plin de cărăbuși
se urcă încet
părul mi se lipește de ceafă
nu simt nimic
nu mai simt
genunchii zdreliți de iubire 
s-au vindecat
trosnesc la coborâre și doare
până devine ușor
ușor de suportat
sufletul 

Am zis că nu mai scriu
zâmbesc 
nu știu să renunț 
nu știu să scriu
mâzgălesc cuvinte și plâng acuarele
te mușc de brațul drept 
și iese poezie

Știu că e ultima oară 
când te strâng în brațe
la fel cum am știut să strâng 
în suflet pragul casei
și cancerul mușcând din oase.

Semănăm insuportabil
cu moartea 
când ni se face frică
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frică de noi.

Noaptea-mi va călca pe urme
și va acoperi cerul cu lut
cochilia rămâne goală
melcul agonizează galben
mori, dragul meu
cu buze de cireșar
în lemn sculptez vise și mâini
clavicula dreaptă macină dorul
până iese lumină

halucinant de vie mâna tatei
visul rotund
ca un pântec de femeie
cu două inimi
simt dedesubt
relieful cunoscut pe care-l pipăi
în orb
iubesc
ucid să iubesc
orfanul din mine

lumea se clatină în copite de cai
aurul destramă 
drumul spre tine
pictorii mint
dincolo e deșert de culoare
și nicio umbră

ce să fac cu mâinile 
când nu ating metafore
caii nechează în ziua subțire.

Zborul a ucis (nu) demult

te scriu știind că  
sunt rânduri care se construiesc
dintr-o liniște de mormânt
ce întuneric și lipsă de forme
cât gând și moarte, Marine,
dincolo de noi

Byblis și-a prins în sevă libelula,
mângâindu-se că zborul a ucis 
(nu) demult
azi nu,
se așază în formă de cruce și tace,
din când în când ochii 
parcurg drumul dus-întors
de la casa părintească la etajul patru
din cele patru laturi
ori patruzeci de bătăi în ușă,
trepte de leac
cât o Golgotă trăită,
într-un april, patru,
o lumânare pâlpâie
coroanele s-au stins pe pământul 
înverzind sub pleoape
e încă devreme,
să privești punctul acela fix 
care te cheamă
sub pielea poeziei, mugurii dorm
mi-e sete,
țin sub limbă flori de salcâm 
n-am mai pictat de când o mână 
te-a cufundat în umbră
când vei ieși din moarte am pregătit
un parc cu trepte în toamnă
și copaci golași dar vii
din locul în care am plâns 
și m-am întors
cu o moarte în plus 
pe care nu o dau nimănui
mă păzește să nu adorm în tină
o păzesc să nu fugă tiptil.
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ferestre între nord şi sud

în duminica aceea
eram doi actori din filmele vechi
memorabilă clipa în care scenaristul
ne trimite 
după roluri noi
plecăm fără să ne luăm rămas-bun
ne vom revedea
probabil
într-un bis

eu îți voi zâmbi
pentru că m-ai ferit de cascadoriile
dintre zgârie-nori
tu-mi vei face cu ochiul
și-mi vei oferi toate florile câmpului
pornite după noi

apoi ne vom afla casele 
pe același drum
eu cu ferestrele deschise spre nord
tu spre sud

joi

ultima oară te-am mințit într-o joi
ți-am spus că-s bastardul
pe care dragostea nu l-a recunoscut

în nicio fotografie
seară de seară arunc 
cu stele în copaci
să alung privighetorile 
doar una mi-a scăpat
își făcuse cuib lângă soare

ți-am povestit despre ea 
într-un iunie pe la prânz
multă vreme am zăcut 
după un lan de culori
dar eu nu ucid păsări cântătoare
le aduc pe portativul meu
și îngenunchez
în cel mai înalt tril

până la ziuă

te știu în umbra mea
ești acolo când verific lacătul inimii
noaptea te acoperă cu marama lunii
mă privești cum cos la gherghef

dragostea 
apoi o așez într-un leagăn 
de multe ori am tors gânduri 
mă joc cu singurătatea
eu îi fac zestre 
ea îmi spune că mă trimite în lume 
s-o vând 

mă înțep cu un crez violet
pe linia destinului firele sunt drepte
dar cos mai departe nu vreau să știi
că mă doare
sângele meu umple pânza de nori
în pumn am râuri de ieri de azi și
mai am câteva șoapte 
scăpate din inimă

vezi
așa vei învăța și tu să coși dorul 
poate îl vei înhăma la carul stelar 
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eu nu mă tem de comete
atât de multe sălbăticii sunt 
în liniștea mea
că fiecare val mă învață să înot
până la ziua 

peste zeci de ani

ce drept aveam eu să culeg fragii
aceia din fotografie aroma lor 
îmi aducea aminte de cămașa ta
zdențuită de parfumul iubirii
în mâinile mele 
nu s-ar fi copt niciodată
zadarnic am pregătit culori pârguite
se făcea prea repede amiază iar
soarele își răsucea gâtul
într-un veșnic bun rămas

am auzit că se vând coșuri 
împletite cu drag târgul 
e plin de ele dar nu toate rezistă 
peste zeci de ani
într-o zi am găsit un iepure 
împușcat în inimă
de un vânător de suveniruri
se oglindea într-o fântână 
lângă el timpul aruncase 
un ban ruginit

acum mă mai întreb de ce 
dulceața mea e amară
la masa care te așteaptă cu o lingură
de lemn
și un roi de albine geloase
pe tabloul cu fragii necopți

mai ştii

când sunetele viorii 
se scurgeau sub ape
sub nuferi

sub verde 
apoi antrenau stelele într-un vals 
până ce îngerii ieșeau curioși
deasupra norilor?

ploua pe toată planeta în același timp
eram mesagerii care înotam
printre scrisorile de dragoste
ale vulcanilor 
râdeam când focul se ferea de iubire
și se ascundea într-un pumn 
de cenușă

n-am numărat câte căruțe solare 
și-au pierdut caii în deșert
știu că eram acolo
între două lumi potcovite
adunam viorile dezlănțuite
în năvoade străine
eu îți eram arcuș
tu - unda care strălucea în adâncuri

anticariat de lumină

parcă n-aș vrea să știu
unde e seiful acela cu aripi 
care de care mai catifelate
le-am purtat pe rând și eu și tu 
credeam că suntem printre norocoșii 
care au descoperit 
cum se transformă rugina în aur
bijutieri ne-am făcut mai târziu
mituiam vameșii miopi până ce unul
dintre ei ne-a avertizat 
că evaziunea de suflet se pedepsește
cu un zbor la 180 de grade

ei da 
pasăre să fii vânător fotograf 
ori soldat cu frontul sub braț 
și tot te alegi cu o săgeată invizibilă
atinsă de talpa unui uriaș care tot
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plimbă un spectacol de turnir 4d
pământul e un aeroport 
de unde vin și pleacă emoțiile
și nu mă mir că acolo se întâlnesc
profesorul corigent la neuitare
și pescarul mușcat de o cobră
mototolesc zilele într-un sac 
și tot mai au de vorbit 
am tras cu urechea
dar n-am auzit decât șuieratul 
unui tren pe linie moartă

zic și eu 
mâine s-ar putea să fie nor 
pe rochia mea cu flori albastre
să nu văd câți diezi dansează cu noi
în mijlocul deșertului
și nici dacă luna se odihnește 
cu aceeași grație pe umerii fini 
ai statuii de pe strada dreaptă 
într-un fel sunt datoare
stau de veghe lângă lampa 
din podul cu vechituri 
unde odată și odată voi deschide 
un anticariat
de lumină

teiul din sufletul meu

zăpada scârțâia sub șoaptele mele
sigur înțelegeai că putem construi 
un iglu în care să ne încuiem timpul
să-i fixăm roțile pe pereți și să-l

adormim cu un cântec de dragoste
tu-mi spuneai să-mi fac haină de lup
măcar un buzunar pentru țurțuri 
eu hrăneam pescărușii 
cu amintiri de mai lângă noi
înghețaseră valurile în rochii diafane
am fi putut să le coasem dorințe pe
umeri să se trezească în țările calde
ori într-o sală de marmură 
cu ecouri albastre

orașul nopților aplauda fiecare sosire
și nota într-un jurnal 
ceva despre aeroporturile părăsite
ne-am prefăcut că nu avem cheie 
că porțile lui sunt pline de praf 
și am sărit gardul
într-un vis de catifea
mai bine să se uite după noi 
decât să ne invite la cine știe ce etaj
cu oglinzi deformate
zău așa 
cum ți-aș mai fi citit în ochi 
notele de subsol 
de la fereastra închisorilor
și aș fi șters virgulele de la colțul
străzilor să nu se împiedice 
oamenii de zăpadă 
în marșul lor prin nămeți

când vrei să asculți chopin așază-te
lângă teiul din sufletul meu
vei învăța cum se schimbă 
gărzile de iarnă 
nu vei duce lipsă de nimic
acolo sunt case și viori 
câteva serpentine și o foame de aur
dar m-am luat cu vorba și drumul
nostru alb s-a oprit într-un vulcan
lasă-l poate ne va împleti 
potecile noastre oarbe
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Gheorghe Oncioiu

Demonii
Părăseşte camera de gardă a Spitalului judeţean,

urându-i colegului care îl schimbă o gardă uşoară şi somn
la fel, iar acesta, ca să nu-i rămână dator, îi răspunde cu
Sărbători fericite!, La mulţi ani! şi tot ce-şi doreşte inima
lui. Apoi iese. Boc, boc, boc. Pereţii coridorului, păstrând

încă amintirea cutremurului din vară, îi răstălmăcesc dogit ecoul paşilor care
îl scot în curte. Afară, ger năprasnic. E duminică seara. Decembrie. Senin. Sti-
clă. Şi cerul, şi asfaltul. Amândouă se oglindesc reciproc avantajos. Avantajos
nu şi pentru G. A nins luni noaptea spre marţi. S-a aşternut zăpada mai bine
de două laturi de palmă. Apoi a fost bătută şi lustruită de roţile automobilelor
şi, marţi dimineaţă, sticla era gata. Spre prânz, s-a încălzit. Sticla s-a înmuiat,
transformându-se într-o masă amorfă de gheaţă, apă şi noroi. Dacă şi mâine,
la prânz, e la fel, se duce. Dar până mâine la prânz, mai e mâine dimineaţă.
Iar mâine dimineaţă, n-a mai fost ca azi la prânz. A fost ger. Şi masa amorfă,
luată prin surprindere, a încremenit aşa cum a fost. Muşuroaie de gheaţă au
apărut pe străzi, din întretăierea, în lung şi-n oblic, a dârelor lăsate de roţile
automobilelor. Poate până la prânz totuşi… Dar nu. Prânzul serveşte acelaşi
meniu, cu minus. Apoi joi, vineri, sâmbătă, a fulguit. Ba, sâmbătă, chiar a nins.
Nici pe trotuare  zăpada  n-a  fost decât bătută, nu şi curăţată. Doar în dreptul
anumitor porţi, s-a produs ruptura. Aşa că, în seara asta, Mătasa sună sub pi-
cior. Scârţ, scârţ, scârţ! 

Proţăpindu-se bine pe picioare, G. merge. Ca să nu-i strice farmecul,
merge ebrios, dar rigid, simţind că îi fuge suportul de sub picioare. Ajunge în
staţie. Pe aici, trec autobuzele: 4, 7 şi 8. Aşa scrie pe pancarta din staţie, înălţată
destul de sus, pe un stâlp, şi pe care o priveşte ca pe-o icoană… Icoană-ntr-
un altar s-o pui… După socoteala lui, ultimul 8, cu care poate să ajungă direct
acasă, ar trebui să plece de la capăt, spre gară, la douăzeci şi unu şi treizeci şi
cinci… Se uită la la ceas… Trebuie să mai aştepte. 

Ger cumplit. Scârţ, scârţ, scârţ! Doi inşi, ea şi el, oameni în vârstă,
stau ceva mai încolo. Scârţ! El se uită la G. În sinea lui, G. se miră. Oare omul
n-a auzit niciodată cum mătasa sună sub picior? Scârţ! Însă pe G., nu-l intere-
sează. Scârţ, scârţ, scârţ!

De peste stradă, vine o femeie. E tânără. Deşi merge rigid, pe trecerea
de pietoni dă să cadă. Dar se menţine. Ajunge pe trotuar, aproape de G., se o-
preşte cam la un metru şi-l priveşte pieziş, din semiprofil dreapta. Stă. Apoi îl
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imită: Scârţ, scârţ, scârţ! Probabil vrea să-i vadă şi faţa, şi semiprofilul stânga.
Scârţ! Revine. G. îi expune, acum, semi-semiprofilul dreapta, ceva mai din
faţă, privind către stradă.

Pe lângă ei trece un tânăr. Merge haotic, fără ţintă. Se duce la trecerea
de pietoni. Coboară de pe bordură. Strada îl ia în ghionturi. Alunecă, dar se
redresează. Sticlă, cerul, sticlă, asfaltul, sticlă, în capul lui. Ajunge în dreptul
scuarului. Mai are un hop, să traverseze şi sensul celălalt. Se opreşte şi priveşte
strada, pe care o vede unduindu-se. Se încumetă. În preajma lui G., scârţ, scârţ,
scârţ!

– Ia uite, dom’le! De ce dracu’ or fi bând unii aşa? Dacă nu pot duce,
de ce-or fi turnând atâta-n ei?

– Ştiu eu? - încearcă G., văzând că tânăra îşi întoarce privirea către
el. Sau măcar dacă bei şi simţi că ţi se înmoaie cauciucurile, stai acasă, mai
zice el, într-o doară.

Discuţia i l-a răpit pe tânăr din obiectiv. Îl caută. Îl vede, în sfârşit.
Traversează acum strada care vine din centru şi se opreşte berbeceşte, perpen-
dicular, în strada pe care aşteaptă ei autobuzul.

– Dacă a avut curajul să traverseze două străzi, pe luciul ăsta, continuă
G., ajunge el şi acasă. Oricum, pe trotuar e zăpadă…

Scârţ, scârţ, scârţ! Tânăra priveşte trotuarul de unde a venit.
– Ia uite, nenorocitu’! Nţ, nţ, nţ!
Furat de traversarea sticlei, iar mai apoi de discuţie, G. nu e atent. Pe

trotuarul de vizavi, nenorocitul - de data asta, altul - şi nevastă-sa îşi revendică
simultan copilul. Între ei, o săniuţă. G. nu ştie când au apărut. Copilul - să tot
fi avut un an şi jumătate, poate doi -, urlând în gura mare, face de câteva ori
du-te-vino, obligându-i pe părinţi la o mişcare a mâinilor de parcă trăgeau un
joagăr ce ar fi vrut să taie săniuţa în două. Vorbă repezită din gura lui. Şi mai
repezită din gura ei. În cele din urmă, copilul se hotărăşte, stabilindu-se în bra-
ţele mamei, care pleacă. Bărbatul ia săniuţa de sfoară şi merge alături. Dă să
cadă. Nu. A alunecat numai.

– E beat, zice, într-o doară, G., văzând că tânăra s-a hotărât şi ea mai
către el.

– Ne-no-ro-ci-tu’!
– Cred că e beat, şi mama n-a vrut să-i dea copilul ca să nu cadă cu

el…
Pe trotuarul de vizavi, vorbe, vorbe, vorbe…
– Ţigani, conchide G.
– Da’ de unde! Sunt români.
– Nu cred că românii ar discuta aşa pe stradă.
– Aş! Ce ştiţi dumneavoastră! Sunt români. Nu-i cunoaşteţi. I-am
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văzut când am trecut pe lângă ei.
Pauză. Nici români, nici ţigani, nici mătasă. Apoi scârţ, scârţ, scârţ! 
– Oare or veni autobuzele?
– Vin. Vin sigur. Au trecut trei spre capăt.
– Chiar şi 4 mi-ar fi de folos. M-ar duce pân-la gară.
– 4 abia ce a trecut. Uite-l! se duce.
– Atunci, 7… Numai să vină… Ce ger! Brrr! - se scutură.
G. o priveşte. Pe dinafară. Pantalon, palton şi căciulă rusească. Pare

suplă. Pantalonul - oare o fi matlasat? - şi paltonul o supradimensionează puţin.
Nu mult. Numai cât să-i stea bine… Faţa nu i-o vede clar. Becul de vizavi,
spânzurat într-un stâlp, pâlpâie în ritmul stelelor. O fi doar o iluzie… Se în-
toarce cu spatele, pentru o clipă. Pe gardul de alături, umbra lui se unduieşte
şi ea uşor. Înseamnă că a zis bine cineva că vine curentul cu cocoloaşe, iar pe
la colţuri se mai înţepeneşte. Revine. Încearcă din nou să-i vadă faţa. Slab.
Pare obosită, deşi are totuşi o faţă tânără. Ar putea fi - vorba poetului - o ro-
manţă pentru mai târziu?…

– Şi azi dimineaţă a fost ger, reia. Poate mai ger ca acuma.
– Azi dimineasţă?… Nu-mi dau seama. Am ieşit pe la opt de-acasă,

şi nu mi s-a părut chiar aşa…
– Aaa! Eu am ieşit mai dimineaţă. Am fost la muncă.
– Atunci da, cred. La ora aia, sigur a fost mai ger.
Iar pauză… Apoi scârţ, scârţ, scârţ, pe lângă G.
– Oare s-o fi deschis Orăşelul copiilor?
– Cred că da. Da, da, sigur s-a deschis. Am citit azi dimineaţă în ziarul

local.
– Măcar o fi băgat portocale? Că l-aş duce şi io p-ăla micu’, să-i cum-

păr.
– Nu ştiu. În oraş, n-am văzut zilele astea. Doar azi, pe la unu şi două-

zeci, când am plecat de-acasă, am văzut, într-o pungă de plastic, din mâna
unuia, prin transparenţă, ceva galben-portocaliu, semănând a…

– Mandarine erau. Portocalele, cică… mi-a zis şi mie unu’… cică-i
şef de depozit la ăştia… cică le păstrează şi le scoate sucu’. Ăla de care spuneţi
s-o fi nimerit atunci p-acolo. C-altfel, ce, apuci? Să vând pă sub mână…

Scârţ! scârţ! scârţ!
– A! Da’ uite c-am uitat… Las’ că-i zic io lu’ unchiu’. Şi-mi dă el.
– Dacă are şi unchiu’, aruncă G. o nadă.
– Aaaare! Unchiu’ să n-aibă? Trebuie să aibă. Am uitat io numa’ să-i

zic. De la el vin acu… Poate-mi face rost şi de lămâi. Am auzit c-a băgat şi
cacao. O sută trei’j de lei chilu’. Aş lua şi io vun chil… Cât o fi ceasu’?

– Zece fără douăzeci şi cinci…

ALMANAH  202060



– Ce drac-o fi făcând autobuzele astea? Staa…au  şoferii  la cap de
linie şi noi îngheţăm pă traseu…

–!?
– Ce-o fi făcând copilaşu’ meu singur acasă? I-am spus că mă-ntorc

repede, şi uite cât e ceasu’… M-am dus la unchiu’, pă la şase… Am vrut să
plec mai repede, da’ el a zis că să mai stau puţin. Ca să mai vorbim. E amărât
şi el. E singur. I-a murit soţia acu vo juma de an, ş-a rămas singur. Şi mi-a zis
că mai vino şi tu pă la mine, ca să mai stăm de vorbă…

De după o cotitură, se văd lumini de faruri. Poate… Da, e un autobuz.
Care o fi?... Indiferent…

Din respect pentru glodurile de pe asfalt, şoferul frânează mai de-
vreme. Autobuzul se mlădie de la mijloc - e un articulat - precum corpul unei
balerine, iar roţile zornăie în ritmul unei tobe. Apoi totul intră în normal. Afară.
Pentru că înăuntru, cineva scoate un ţipăt ascuţit, ca un chiot de nuntaş chefliu.
Autobuzul încetineşte, la mijlocul staţiei - care e destul de lungă - şi opreşte
la vreo zece metri de călători. Toţi aleargă. Ea urcă pe uşa a doua. G. rămâne
la prima şi aşteaptă. După ultimul coborâtor, întreabă prin uşa deschisă:

– Este 8-ul la capăt?
– De unde dracu’ să mai fie? Asta-i oră pentru 8? S-a retras de mult.
Rămâne blocat. Şoferul îşi ia privirea de la el şi se uită în oglinda la-

terală. Motorul se turează. Este avertismentul şoferilor, dat călătorilor, care
trebuie să se grăbească. Urcă şi G, pe prima treaptă. Îngrămădeală. În autobuz,
larmă, discuţii, râsete. Pe un scaun, o băbuţă se înghesuie în uncheaşul care
stă pe scaunul de la geam şi care s-a făcut mic, mic de tot, că abia se mai vede.
Autobuzul dă să plece.

– Ţine-mă, unchiaş, că să horţeşte iar, zice baba, speriată, agăţându-
se de gâtul moşului şi slobozind din nou chiotul care se auzise mai înainte.

Moşul, un om la vreo şaptezeci şi ceva de ani, cu nişte mustăţi, răsu-
cite la vârfuri şi care depăşesc comisurile bucale, îmbrăcat într-un mintean
negru, purtând pe cap o căciulă brumărie, cam tocită, al cărei ţugui cată uşor
spre stânga, o cuprinde cu braţele şi o mângâie uşor pe capul acoperit cu o
broboadă groasă, din lână, rămasă şi ea - se vede destul de bine - din timpuri
imemoriale.

– Nu să horţeşte, nu, că asta nu-i căruţă sau sanie. Asta derapează. Aşa
mi-a zis mie Ionel. Că-i gheaţă pă jos şi că poa’ să derapeze drăcia asta. Da’
că să nu mă sperii, că nu dăm de mal.

– Doamne, păzeşte! zice baba, încercând să privească, peste moşneag,
prin geam… Şi nici măcar nu vezi, ca să ştii unde cazi.

– Nu cazi, nu, stai cuminte, o linişteşte moşul, mângâind-o din nou
pe broboadă. 
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G. îşi face loc şi urcă de-a binelea.
Fâss, fâss, fâss! Ultimul, ineficient. Fâssss! Se închide şi uşa din faţă.

Motorul se turează din nou. Autobuzul dă să pornească, dar se opreşte.
Fâââsss! Aceeaşi uşă se redeschide. Doi tineri urcă. Bagaje, înghesuială…
Fâââsss!

E bun şi 7, se gândeşte G. Coboară la liceu. Apoi, un sfert de oră de
mers pe jos e sănătate curată.

Roţile se luptă din greu cu glodurile. Autobuzul încearcă să plece. Dar
nu, patinează. La un moment dat, porneşte înapoi şi se frânge iar de mijloc.

– Ţine-mă, unchiaş, ţipă bătrâna, agăţându-se de gâtul moşului.
– Uf, mă femeie! Ţi-am spus că ăsta nu să horţeşte. Ăsta patinează şi

derapează.
– Stai liniştită, mamaie, zice un tânăr de alături. A băgat şoferu’-n

manşalier, ca să dea-napoi, că-nainte nu să poate.
– Păi ne-ntoarcem de unde-am plecat? – întreabă, mirată, femeia.
– Câteodată, da.
– Păi aşa? O luăm înainte mergând cu spatele?
Autobuzul chiar porneşte, de data asta, înainte. Dar ajungând pe porţi-

unea de gheaţă, se frânge iar  uşor.  Baba  se reagaţă de gâtul moşului şi e gata
să ţipe. Moşul duce arătătorul mâinii stângi la buze şi bătrâna se linişteşte. Şo-
ferul repetă manevra, şi autobuzul o ia din nou înapoi.

– V-am spus io? Stăm aicea până mâine dimineaţă.
– Linişteşte-te, mamaie, intervine, din nou, tânărul, o să plecăm ime-

diat. Şoferul are experienţă. Nu-i prima oară când conduce pă gheaţă.
Autobuzul porneşte şi reuşeşte să treacă de porţiunea alunecoasă. Pe-

rechea care a urcat în ultimul moment se află lângă G. Tânărul i se adresează
fetei:

– Ia biletele astea, bagă-le-n compostor şi apasă.
– Nu intră.
– Îndoaie-le… Aşa. Şi apasă… Pă butonul ăla de sus, nu pă şurup…
– Uite! I-am făcut o singură gaură, zice fata, uitându-se în compostor. 
Se uită şi G. În interior, hârtie multă.
– Lasă-le-ncolo de găuri, îi răspunde băiatul. Avem martori. Dă-le-

ncoa.
G. duce într-o mână geanta lui tip diplomat, iar cu cealaltă se ţine de

bara metalică de sus - neîndrăznind să-i dea drumul -, strângând, în acelaşi
timp, între două degete, biletul său. Iar după ce autobuzul opreşte în staţia ur-
mătoare, îl roagă pe un tânăr, aflat lângă uşa din mijloc, să-i composteze şi lui
biletul, la compostorul din apropiere.

Tânărul, care tot timpul s-a întreţinut cu cei doi bătâni, tocmai a aflat
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de la bătrână că ar fi stat ei acasă pe o vreme ca asta, dar nevoia i-a adus la
oraş. A trebuit să vină să stea cu copilu’ mic al unui nepot. El, servici, ea, ser-
vici, ’mă-sa şi tac-su la fel… N-avea cu cine-l lăsa. Să luptă amândoi cum
poate. La cămin nu-l dă, că-i încă mic, ş-acolo-i rece tare. Ea a termenat con-
cediu ăla… cum îi zice… ş-a trebuit să să ducă la muncă. Că ei a auzit că, în
nu-ş’ ce ţară, când naşte femeia, bărbatu’ primeşte concediu o lună. Că de, cin’
s-alerge, dacă nu el? Femeia nu poate, că-i lăuză. Şi pă urmă, cică femeia poa’
să stea acasă, ca să-şi crească copchilu’, şi bărbatu’ primeşte juma din leafa
ei. Şi de-aia a trebuit să vie ei la oraş. Pă urmă, s-o mai bonlăvi ăla micu de
ceva, si şi-o mai lua şi ’mă-sa nişte concedii medicale. Şi l-or face mare.

Moşul se uită aproape mustrător la babă - căreia, băgându-se şi ea în
discuţie, i-a zburat din gură porumbelul cu concediul medical -, şi, pentru ca
momentul să treacă neobservat, spune că ar fi luat ei copilul, la ei, la ţară, da
e prea mic şi ’mă-sa încă-i dă ţâţă. Şi să şi mai duce când ea, când bărbac-su
şi mai ia lapte de la Alimentara. Să scoală cu noaptea-n cap şi stă la coadă.
Apucă în fiecare zi câte două chile şi-i mai dă şi de-ăla. Acolo, ei ce să-i dea?
Vacă n-au, că nu mai pot munci ca s-o-ntreţină. Că-şi cumpăraseră şi ei o capră,
cu care sperau că s-or gospodări, cât de cât. Numai că, anu’ trecut, în noaptea
de Joia Mare, le-a furat-o cineva… De reclamat? Ba da, au reclamat la Şefu’
de post. Şi sefu’? N-a luat nicio măsură? Ba da, a luat. Că le-a spus şi lor ci-
neva cică era-ntr-o seară-n Bufet, taman cu ăla care-l bănuia ei. Şi lua cu el,
cică, nişte măsuri de coneac.

Cât a ascultat istoria neelucidată a caprei, G. s-a retras în spatele cuştii
şoferului. Încearcă să privească prin geamul lateral, însă stratul gros de gheaţă
îi este o veritabilă piedică în calea uitării. Îşi aduce aminte de romanţă. Se în-
torce şi o vede. Stă pe un scaun, aproape drept în drept cu cei doi bătâni. 

Dinspre mijlocul autobuzului, printre călători, înaintează o tovarăşă.
Înaintează, cere biletele şi le rupe, pe lung, aproximativ o treime ori până la
jumătate. Asta înseamnă controlat. În autobuz, totul se reduce la  bilet. Ai, eşti
în  regulă. N-ai, amendă. Plus opinia. Opinia publică. Iar opinia trebuie să fie
mai tare decât amenda.

– Biletele, vă rog…
Toată lumea se caută prin buzunare. Scoate fiecare biletul şi-l prezintă

tovarăşei, care-l controlează…
– Dumneavoastră nu sunteţi în regulă. 
– De ce? - întreabă tânărul care s-a urcat în ultimul moment, de la sta-

ţia de unde se urcase şi G.
– Pentru că aveţi bilete compostate în alt autobuz.
– Da’ ăsta-i primu-autobuz cu care circul azi, răspunde tânărul.
– O fi, da’ astea-s bilete deja folosite. Ce, vrei să mă seduci în eroare?
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Ia scoate repede cincizeci de lei, pentru călătorie fără bilet. 
– Nu vă supăraţi, intervine şi fata, eu am compostat biletele la com-

postorul ăsta şi…
– Nu se poate, replică tovarăşa. Biletele nu-s valabile. Ia uitaţi-vă câte

găuri are ăsta, mai zice, privind mustrător către tânăr, arătându-i un bilet luat
de la un pasager mai din spate. Câte găuri are? Se uită apoi în jur, şi privirea i
se opreşte pe geanta diplomat a lui G., ca pe un susţinător de nădejde. Dum-
neavoastră câte găuri aveţi, tovarăşu’?

– Trei, zice acesta, după clipa de năuceală, cât şi-a privit biletul.
– Vezi? – se-ntoarce tovarăşa către tânăr. Dânsul are trei găuri, iar

matale numa’ una. Vezi că nu eşti în regulă?
– Nu vă supăraţi, reia fata. Eu am compostat biletele la compostoru’

ăsta. Şi i-l arată. N-am ştiut că e defect. E plin de hârtii şi nu mi-a intrat cât
trebuie. Avem martori.

– Bine, da’ dacă nu ţi-a intrat cât trebuie, de ce n-ai folosit altu’. Au-
tobuzul e dotat cu atâtea. Pentru mine  sunteţi  ca şi fără bilet. Scoateţi cincizeci
de lei.

– Da, da’… mai încearcă tânărul un ultim asalt.
– Nici un da’, îl opreşte tovarăşa. Or cincizeci de lei, or şoferul în-

toarce şi mergem toţi la Miliţie… E, asta-i bună! Statul să străduieşte să creieze
condiţii de  transport, chiar şi pă o vreme ca asta, şi dumnealor, poftim!  Asta
e conştiinţă?! - mai zice privind, din nou, diplomatul lui G.

G. rămâne puţin descumpănit. Iar acum, când tovarăşa le vorbea tine-
rilor despre conştiinţă, nu ştie de ce, dar îşi aminteşte motoul folosit de un au-
tor la începutul unei cărţi, care suna aşa: Dedicăm această carte celor care
suferă şi au nevoie de conştiinţa noastră, pentru a şi-o oglindi pe a lor. Cartea
se numea Nevroze şi era primul volum dintr-o trilogie, intitulată: Nevroze, Psi-
hoze, Psihopatii. Din trilogie îi lipsea ultimul volum. Nu-şi dă seama de ce:
fie tirajul se epuizase înainte ca el să afle, fie cartea nu mai ajunsese în oraşul
lui.

– Are dreptate, intervine atunci, luându-şi ochii de la geanta lui diplo-
mat şi încercând să ignore forţa supremă a argumentului tovarăşei. Are dreptate
că-i defect compostorul. L-am văzut şi eu. 

– Ş-atunci, cum matale ai trei găuri şi dânsa numa’ una?
– Eu am compostat la alt compostor.
– Păi asta putea să facă şi ea.
– Da, dar compostase o dată la compostorul defect. Şi, aşa cum dum-

neavoastră aveţi nevoie de un leu compostat în autobuzul ăsta, la fel are şi
dumneaei nevoie de alt leu pentru a-l composta la alt autobuz.

– Aşa e, aşa e, se mai ridică şi glasurile altor pasageri.
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– Ha-lllal opinie, tovarăşu’! Ha-lllal conştiinţă! - mai zice, privindu-i
iar diplomatul şi continuând să rupă bilete.

Autobuzul opreşte în staţia de la Liceu. Conștiința se repede la uşă şi
coboară prima. Nu înainte însă de a-i mai mustra o dată diplomatul lui G. cu
Ha-lllal conștiință! Prin staţia respectivă, mai trec două-trei autobuze. Şi fie-
care are nevoie de o Conştiinţă şi de o Opinie.

Coboară pasagerii. Şi cerul, şi asfaltul, aceeaşi sticlă. Coboară şi G.,
pe aceeaşi uşă din faţă. Romanţa dă colţul prin spatele autobuzului. Traver-
sează strada şi merge inainte prin faţa Liceului. Merge încet. Nu dă semne că
se grăbeşte. În urma ei, G. o ia uşor spre stânga. Ea coteşte la dreapta. Ce ger
năprasnic! - zisese, în staţia de unde s-a urcat. Noaptea asta, toată noaptea o
să bag lemne în sobă…

Scârţ, scârţ, scârţ, scârţ!…
– Hei bibiloi, de ce ai întârziat? Unde mi-ai stat de la nouă, de când ai

ieşit din gardă?
Se uită la ceas. E aproape de ora unsprezece seara.
– Ce ştii tu?! Drum greu, zăpadă bătută. Tu eşti mic. Habar n-ai. Bună,

mami.
– Ce faci, dragă? Ce ai faţa asta transfigurată?
– Sunt mort. Mort de foame şi de frig. Dă şi tu drumul la aragaz, să se

mai dezmorţească un pic caloriferele…
– Bibiloi, hai să te-nvăţ un joc.
– Crezi că de joc îmi arde mie acum?
– Veeezi cum eşti? Eu mă joc cu tine când vin de la şcoală, şi tu nu

vrei să te joci cu mine când vii de la servici. Şi degetul arătător i se opreşte în
obraz.

– Bine. Hai! Ce vrei să jucăm?
– Uite! - zice, aşezându-se şi aplicându-şi podul palmei stângi, cu de-

getele răsfirate, pe masă. Fă şi tu la fel… Nu aşa… Amândouă… Aşa… Şi
acum să-ţi explic regula.

Strânge mâna dreaptă pumn, lăsând întins doar indexul, cu care va
puncta degetele mâinilor. Începe de indiferent unde. Punctează toate degetele
mâinii lui stângi şi pe cele ale lui G., recitând şi accentuând silabele din două
în două: Bibilica fierbe mere,/ Bibiloi vine şi cere;/ Bibilica nu se-ndură,/ Bi-
biloi vine şi fură.

Fiecare deget e punctat de o silabă. Ultima - ră - pică pe un deget al
lui. Degetul este strâns în palmă. Aşa cere regula jocului. Şi cine strânge primul
toate degetele câştigă. Apoi două degete de la G., două de la el. Iar, unu de la
G., şi iar unu de la el. Punctarea începe şi merge, de fiecare dată, alandala. La
inspiraţie. Câteodată, un deget este punctat de două sau trei silabe. Asta nu e
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regulamentar, dar, mă rog, el conduce jocul. Alteori, o silabă punctează două
sau trei degete. Hazardul face ca aceeaşi silabă - ră - să cadă pe un deget al lui
tati. Nu e bine, zice, şi reia: vine şi fu-… Silaba cade pe penultimul deget al
lui G. Stă şi se gândeşte. Apoi r punctează ultimul deget al aceluiaşi, şi, în
sfârşit, arătătorul i se opreşte pe ultimul deget al stângii lui, singurul rămas
întins - ă. Iar acesta completează pumnul.

– Te-am învins, te-am învins. Saltă de bucurie.
– Hai, bibiloi, lasă-l pe tati să mănânce.
Cedează. Se conformează şi G…
– Tati, hai să mai jucăm o dată… O dată, te rog. Şi gata.
De data asta, cedează G.
– Bibilica fierbe mere,/ Bibiloi vine şi cere;/ Bibilica nu se-ndură,/

Bibiloi vine şi fură…
Focul aragazului a dezmorţit aerul din bucătărie, făcându-l să fiarbă.

O toropeală plăcută îl cuprinde pe G.
– Hai, bibiloi, la culcare. Mâine ne trezim de dimineaţă. Trebuie să

fim din nou la serviciu. Cu cine vrei să mergi?
– Cu mami. La tine sunt geamuri multe şi nechituite, şi e frig la tine

în cabinet.
Se duce cu mami la culcare. G. mai rămâne. Îşi aduce cartea. Dos-

toievski, Demonii. Începe să citească… Se stinge lumina. Bâjbâie. Chibritul.
Trebuie să fie undeva, pe masă. L-a lăsat lângă pachetul cu ţigări… Dă peste
ceva, care cade. Nu-i nimic. A căzut Demonii. Bâjbâie, găseşte chibritul şi
scapără. Douăsprezece fără un sfert. În seara asta, l-au luat mai devreme, îşi
dă cu părerea, gândindu-se la întreruperea curentului electric, de la miezul
nopţii, până spre dimineaţă, întrerupere dictată de Partid, în cadrul programului
naţional de economisire a energiei electrice. Dar, mai devreme, mami i-a spus
că toată seara s-a întâmplat aşa. Înseamnă că e pană. Aprinde lampa cu gaz.
Mută comutatorul pentru aprinderea şi stingerea becului pe închis. Uneori,
când revine curentul, e posibil ca acesta să fie mai puternic decât limita supor-
tabilităţii siguranţelor, şi atunci acestea se ard sau becurile pocnesc.

I-a trecut somnul. Ia două tablete Extraveral. Două, luate seara la cul-
care, constituie un bun hipnotic, zice prospectul din agenda medicală. Unul
singur e doar sedativ. Iar G. are nevoie de amândouă. Îi bubuie inima cam tare.
A fumat cam mult azi…

Citeşte… Începe să se încarce frigiderul. Da, a fost pană. Reaprinde
becul, punând lampa în drepturile ei. Ceasul e douăsprezece şi jumătate. Ci-
teşte în continuare. La ora unu, oare, va aprinde iar lampa? Nu…

Citeşte. Flacăra albăstruie sfârâie în ochiul mare al aragazului. Atmos-
fera a devenit uscată, irespirabilă, sufocantă.
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Deschide fereastra. Un val de aer rece îl izbeşte frontal, ca un aisberg.
Se înviorează. Scoate termometrul afară. Sunt minus zece grade. Aici, în oraş,
între blocuri. Dar afară, în câmp deschis? O undă de somn îl încearcă. Ceasul
arată ora două. Stinge aragazul, ia cartea, o pune în  bibliotecă  şi  merge să se
culce…

În curte la nea Mitică - unul dintre cei trei sârbi, proprietari ai caselor
rămase nedemolate în interiorul careului de blocuri unde locuieşte G. -, cântă
un cocoş… Cântecul dispare treptat…

G. stă în curte la nea Mitică, pe treptele casei, şi citeşte. La poartă, se
opreşte un autobuz. În curte intră lume multă… Învălmăşeală… Cineva îi
smulge cartea din mână şi fuge… Stai, stai! Cine mi-a luat Demonii? Daţi-mi
Demonii înapoi… Demonii…Demonii… Apoi toată foiala se rupe în două, lă-
sând pe mijloc un culoar. Din autobuz, coboară o fiinţă, înveşmântată într-o
pelerină, pe care aproape o târăşte de pământ. Iar capul îi este ascuns sub o
glugă. De aceea, nu-i poate vedea faţa. Dar şi ochii lui îi sunt grei, ca de plumb
şi nu-i poate ridica. După alură pare a fi femeie. O fi, cumva, Conştiinţa? Îl
va întreba iar câte găuri are?… Nu. Ajunge în faţa lui şi scoate de sub pelerină
o carte. I-o întinde. G. o ia, se uită şi citeşte: Psihopatii.

– Nu mai suferi atâta din cauza acelei cărţi, îi spune o voce pe care nu
o recunoaşte. Las-o deocamdată pe aia. Citeşte-o mai întâi pe asta, ca să poţi
înţelege DEMONII.
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Geta Pogor - Dănăilă

Zborul din vise

Am aripi şi zbor în lumea stelară,
Mă plimb cu Luna spre infinit
Mă mir, în faţă, cum se aşterne
Miracolul drum, nedefinit.

Din nori, rochie de mireasă-am ţesut,
Cu trenă, bogată, întinsă,
În drumul temerar, spre necunoscut,
Să par o prinţesă distinsă.

Rotesc bagheta, să fac o minune,
Să fie câmpia mănoasă,
S-alerg fluturii prin locuri nebune,
Iubirea mea de-acolo să iasă.

Strâng cerul în braţe cum strâng 
iubitul

Pierdut într-o noapte de vară
Şi plâng amar când simt că şi visul 
Cu cerul uşor se destramă. 

În zori mă trezesc şi perna e goală, 
O geană albastră pătrunde în casă,
Călătoria pe calea stelară
E o iluzie-n suflet rămasă. 



Dr. Viorel Gheorghe

DIN ACTIVITATEA DE PROTECŢIE 
A MONUMENTELOR ISTORICE DIN

JUDEŢUL BUZĂU 
LA ÎNCEPUTUL ANILOR 1970

La începutul anilor 1970 autoritățile județene buzoiene au încercat să
identifice și să întocmească lista monumentele istorice de pe raza județului.
O primă măsură luată de autoritățile locale competente a fost actualizarea listei
monumentelor istorice de pe raza județului. Reorganizarea administrativă din
anul 1968 a impus acest lucru. Noul județ Buzău a pierdut orașul Mizil și câ-
teva comune din această zonă, dar a preluat o parte din vechiul județ Râmni-
cu-Sărat. 

În municipiul Buzău au fost identificate o serie de monumente istorice
sau de arhitectură, printre care amintim: Episcopia Buzăului, cu tot complexul
de clădiri, bisericile Broșteni, Banu, Gârlași, Neguțători, Casa Vergu-Mănăilă,
restaurantul ținut de I.L.Caragiale în Piața Gării, monumentul realizat de Cor-
neliu Medrea în amintirea răscoalei din 1907, monumentul funerar N. Sece-
leanu realizat de Fr. Storck, casa V. Maximilian, unde a locuit tenorul Nicolae
Leonard, casa pictorului Ion Andreescu, dar și o cruce de piatră aflată în zona
sudică a orașului care a fost ridicată în vremea lui Matei Basarab.1

La Râmnicu-Sărat pe lista monumentelor istorice se găseau Biserica
Sfântul Dumitru Bagdat, Biserica Sfinții Voievozi, fosta mănăstire brâncove-
nească și statuia lui Alexandru Vlahuță realizată de Oscar Spaethe.2

După cum se poate observa, lista era destul de scurtă, fără o serie de
clădiri reprezentative pentru cele două orașe, precum Palatul Comunal și Pala-
tul de Justiție din Buzău sau Palatul Administrativ din Râmnicu-Sărat. Lipsesc
și clădirile unor unități școlare cu tradiții, dar și alte clădiri, importante din
punct de vedere arhitectonic sau istoric. Nu există niciun fel de preocupare de
conservare și protejare a vechilor centre urbane.

Situația se prezinta similar și în cazul localităților rurale. Cele mai
multe obiective prezente pe această listă sunt bisericile, rezervațiile arheolo-
gice, vechile cruci de piatră, printre care Crucea Manafului, mănăstirile Berca,
Ciolanu, Bradu și Barbu. Casa memorială Vasile Voiculescu de la Pârscov, sta-
tuia dorobanțului de la Bozioru și statuia eroului Neacșu de la Cislău, realizată
de Fr. Storck erau cele mai recente obiective de pe acea listă. Noile descoperiri
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arheologice au fost și ele cuprinse în versiunile actualizate ale listei monu-
mentelor istorice.3

În 1972 Consiliul Popular al Județului Buzău a luat decizia restaurării
Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului din Râmnicu Sărat și introducerea
acesteia în circuitul turistic. Până la 10 octombrie 1972 trebuia ca Judecătoria
Râmnicu-Sărat să se mute în locul muzeului și acesta în locul Judecătoriei,
pentru a începe lucrările de cercetare arheologică, preliminare celor de restau-
rare.4

În paralel, Episcopia Buzăului prin serviciul tehnic a încercat să gă-
sească soluții pentru eliminarea igrasiei care măcina zidurile Bisericii Adormi-
rea Maicii Domnului. Propunerile prezentate de către Serviciul Tehnic din ca-
drul Episcopiei au fost considerate nepotrivite de către specialiștii de la Direc-
ția Monumentelor Istorice și de Artă din cadrul Consiliului Culturii și Educației
Socialiste. De aceea s-a recurs la sprijinul Direcției Monumentelor Istorice și
de Artă din cadrul Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Grupa de avizare
a fost condusă de arhitecta Eugenia Greceanu. Specialiștii DMIA au stabilit
că cea mai mare parte a igrasiei, care urca până la 2,5 metri înălțime se datora,
în mare parte, existenței în jurul bisericii a unei curți pavate dar lipsită de cana-
lizare, unde se spălau zilnic un număr mare de camioane. Panta pavajului era
îndreptată către biserică și de aceea apa rezultată în urma spălării camioanelor,
dar și cea meteorică se scurgea către fundațiile bisericii. Fenomenul a fost am-
plificat de existența unui soclu executat cu mortar de ciment la exterior și de
stranele lipite de zid.5

Specialiștii de la DMIA considerau că lucrările de intervenție trebuiau
să se desfășoare în două faze. În prima etapă trebuia să se interzică imediat
spălarea autovehiculelor în curtea fostei mănăstiri, desfacerea pavajului, in-
clusiv a unor eventuale fundații, sistematizarea verticală a terenului pentru în-
depărtarea apei meteorice prin construirea de rigole sau chiar a unui sistem de
canalizare, construirea obligatorie a unei zone inierbate în jurul bisericii, cu o
lățime minimă calculată de la abside de 3 metri și cu o pantă de 2% de la bise-
rică spre curte, refacerea pavajului pentru circulația auto
sau amenajarea de alei pietonale și inierbarea terenului ră-
mas liber.

În dreptul gurilor de deversare a burlanelor se im-
punea construirea unor rigole sau casiuri de piatră, pentru
îndepărtarea eficientă a apelor meteorice. În interiorul bi-
sericii se impunea spargerea postamentului de beton care
înconjura biserica sub strană și înlocuirea acestuia cu o
podină de lemn pe picioare. Diferența de nivel între par-
doseala bisericii și zona spartă se putea acoperi cu dale de
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piatră așezate direct pe pământ, fără rostuire sau pe un pat de mortar de var
fără ciment. Dulapurile și stranele trebuiau îndepărtate cu 10 centimetri de zid.
La exterior se recomanda ca în primăvara anului 1973 să se desfacă până la
cărămidă tencuiala exterioară, de la bază până la brâul median, pentru ca
zidăria să se usuce. În toamnă se putea reface zidăria doar cu mortar de var
gras fără niciun fel de adaos de ciment. Dacă după aceste intervenții igrasia
nu dispărea în doi ani de zile se trecea la faza a doua, care consta în lucrări de
drenare în jurul bisericii.6

Construirea barajului de anrocamente și a hidro-
centralei de la Siriu a ridicat o altă problemă autorităților.
Lacul de acumulare care apărea în urma acestei construc-
ții a impus refacerea traseului drumului național Buzău-
Brașov, mutarea unor așezări dar și a cimitirului eroilor
de la Siriu. În 1975, Consiliul Popular Județean Buzău a
decis organizarea unui concurs intern de arhitectură, care
să prezinte soluții referitoare la strămutarea cimitirului
eroilor de la Siriu. Cel care câștiga acest concurs urma să
realizeze proiectul de execuție. Pentru ca acest concurs să

se desfășoare în mod optim, arhitectul Ion Ciorcilă, șeful secției de arhitectură
și sistematizare a propus factorilor de decizie să aprobe o deplasare a colec-
tivului de arhitecți, pentru a studia la fața locului posibilele soluții. 

Pentru că se dorea ca acest obiectiv să fie gata până în 1977, arhitectul
Ciorcilă a propus ca deplasare să fie realizată până în februarie 1976. Acest
lucru s-a întâmplat și deja la 6 februarie 1976 a fost prezentată tema de proiec-
tare.7 În urma acestei deplasări s-a decis ca noul amplasament să fie în proxi-
mitatea drumului național, pentru a putea fi vizitat de turiști, să fie în afara
sferei cuvei lacului și a perimetrului de influență dăunătoare a acestuia, să per-
mită o bună vizibilitate din toate direcțiile și să fie amplasat pe un teren din
zona în care au fost desfășurate lupte în anul 1916.

În urma cercetărilor efectuate pe teren de către arhitectul Ciorcilă și
inginerul de drumuri Rațiu a fost identificată o zonă în apropirea viaductului
Giurca, care corespundea din toate punctele de vedere. În afară de aceasta, te-
renul era liber și clasificat drept pășune alpină. De aici se vedea bine Valea
Buzăului spre baraj, dar și spre coada lacului, către Siriu-Băi. 

Arhitectul Ciorcilă a propus refacerea acestui ansamblu memorial, pe
o axă majoră de compoziție. Acesta trebuia să cuprindă o platformă pentru a-
dunări populare, în pantă ușoară, cu vedere spre vale. În spate se găsea pădu-
rea, iar această axă majoră urma să ofere o perspectivă monumentală. Acest
ansamblu urma să fie supraînălțat, pentru a exprima un sentiment patriotic. Se
dorea ca astfel, ansamblul să fie vizibil de la distanță și amplasat pe axul prin-
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cipal al compoziției, să poată fi privit din toate direcțiile. Construirea unei săli
de circa 200 metri pătrați, în care să fie prezentate documente legate de Primul
Război Mondial era considerată necesară. Pe lângă această sală se mai putea
construi un vestibul, o garderobă, grupuri sanitare, fie la același nivel, fie la
subsolul ei. Alături de acestea, urmau să fie aduse elementele existente și anu-
me statuia soldatului român cu cele două osuare, pe axa principală a ansam-
blului monumental.

Arhitectul Ciorcilă considera că aici se putea muta și cimitirul satului,
ceea ce impunea construirea unei capele. Se impunea o soluție arhitectonică
care să delimiteze cele două spații, doar partea de monument comemorativ
fiind pusă în valoare din toate punctele de vedere.8

Acest concurs intern a fost organizat iar câștigătorul a fost arhitectul
Ioan V. Goia.9 Acesta a proiectat construirea unui mausoleu și a unui monu-
ment comemorativ al soldaților români căzuți în luptele din toamna anului
1916 pentru apărarea Văii Buzăului. Din păcate acest proiect, care trebuia fi-
nanțat de constructorii barajului și de Ministerul Apărării Naționale nu s-a re-
alizat. Tergiversările, lipsa de interes și apoi lipsa banilor au fost obstacole
insurmontabile. Poate astăzi acest proiect va fi descoperit și realizat. Depinde
doar de cei care conduc instituțiile acestui județ.10

NOTE

1. Direcția Județeană Buzău a Arhivelor Naționale, Fond Consiliul Popular al județului Buzău, dosar
151/1972, f.26
2. Ibidem, f. 27; 3. Ibidem, f. 28-33; 4. Ibidem, f.25; 5. Ibidem, f. 34; 6. Ibidem , f.35; 7. Idem, dosar
226/1976, f.42; 8. Ibidem, f.44
9. Ioan Vlad Goia s-a născut în 1943 la Cetatea Albă. A absolvit în 1969 Institutul de Arhitectură „Ion
Mincu”. Între 1970-1978 a lucrat la Centrul apoi Institutul de Proiectare din Buzău, iar printre realizările
sale se numără Complexul comercial „Istrița” cu blocul turn aferent, intrarea în Parcul „Crâng”, Cine-
matograful „Dacia”, laboratoarele de la Direcția Agricolă, sediul administrativ IOFPCA, casa de oaspeți
din Parcul Crâng, Bazele de producție și întreținere utilaje de la IELIF, DAIB și OIFPCA și multe altele.
De asemeni a coordonat lucrările de restaurare a Palatului Comunal de la mijlocul anilor 1970. A fost
șef colectiv de proiectare și arhitect-șef al municipiului Buzău. În activitatea sa există și alte elemente
deosebite. A fost șef proiect arhitectură la corpurile C4,C5, C6 de la actualul Palat al Parlamentului, iar
după 1990 la corpurile D și E. Detalii despre cariera arhitectului Goia, din păcate, trecut în neființă în
vara anului 2019, vezi la Sidonia Teodorescu, Raluca Nicolae, Gabriel Petrescu, Andrei Bîrsan, Vasile
Țelea, Dicționar al arhitecturii românești moderne (sec.XIX, XX, XXI) Arhitecți. Literele D-H. Uniunea
Arhitecților din România, București, 2014, p.130-131
10. Reamenajarea cimitirului eroilor realizată în 1987 a reușit să compromită planul inițial aprobat de
autorități cu 10 ani mai devreme. Împădurirea, făcută fără noimă și mutarea statuii soldatului necunoscut
de pe axa majoră a ansamblului către marginea acestuia, oferă o imagine dezolantă cimitirului. Realizarea
scărilor, a aleilor și a osuarului din materiale de calitate inferioară sunt nedemne de un asemenea ansam-
blu. Statuia nu a fost deloc amplasată cu fața către Transilvania. La o privire atentă pe hartă se poate ob-
serva că soldatul necunoscut se uită de fapt spre București. Pe de altă parte, în nici-un caz nu este creația
marelui sculptor F. Storck. Stilul în care este realizat, pare a aparține unui alt mare artist plastic și anume
Spiridon Georgescu. Detalii despre reamenajarea din 1987, vezi la Gheorghe Petcu, Monumentul „Os-
tașului Erou” de la Siriu, reamenajare pe noul amplasament, în  Buzăul Eroic, anul 1, nr.1, p.13-15
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Teo Cabel 

1.  Eu dau deșteptarea soarelui

După ce strâng plapuma nopții.
Îmi deschid ferestrele și mă bucur,
moșesc toate zilele.
Le știu pe nume, 
chiar dacă se schimbă mereu la față,
eu le tai buricul
seara se-nvârt fluturi obosiți 
la lumina unor gânduri 
neturnate în cuvinte

Noaptea le simt cum se umflă
noduri pe ram verzi 

Zilele mele nu au evoluat din nicio
maimuță
cred ca maimuțele au involuat din
oameni
odgonul ăsta care-mi sângerează
mâinile
îl țin încă bine la malul nopții/ dar
dimineața când dau deșteptarea
soarelui
se zbate, mă smucește

2. Unde bătrânii 
își îngroapă privirea într-o linie

Poarta este o iluzie a unui spațiu 
pe care îl închizi și îl deschizi, fizic,
când vrei.
Eroarea  și iluzia stau în verbul 

a vrea.

Revenind la bătrâni, unii nu au stare
se întorc mereu la acea linie
Din care așteaptă să se desprindă 

un punct
un punct care a plecat de la ei, 
le-a împrumutat din viața lor, 
primită de la alții
Punct pe care l-au crescut 
să se rostogolească printre celelalte

Vine o vreme când ochii 
ți se îngroapă într-o linie,
dacă poarta nu o dă de gard
punctul care se întoarce 
de unde a plecat.
Toate punctele care se întorc 
umplu ochii și lumina
care le-a născut
dar lumina nu are sex

3. Străine,
Azi ai un loc în inima mea. 
Inima mea, de multe ori, 
rătăcit de mine fiind
m-a primit înapoi. 
Darul, cel primit odată cu viața, 
nu mai e al meu.
Străine, 
nu port nicio vină pentru ce vei face
în locul pe care ți l-am dat:
vei ridica un altar, să mulțumim 
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pentru diferențele care sunt între noi,
sub același soare, sub aceiași copaci,
pe aceleași drumuri, sau vei dejecta
din cele ascunse ale tale.
Eu, azi, te primesc în inima mea
pentru că sunt nu contează cât, 
nici pentru cine,
e mult loc, un univers întreg.
Străine, 
nu cel care intră este prietenul meu;
cel care rămâne, chiar și fără voia

mea,
ci a inimii, care, rătăcind fiind de
multe ori,
mă recunoaște

4. Poetul a ieșit să citească
audiența nu este dumirită, ce să fie
o mitralieră sau o ţâșnitoare?

Hei poete!
scuipi textul ca pe semințe? 
cuvintele tale, gheață carbonică
topesc momentul.

Te-ai gândit că vine o vreme
când oamenii vor avea soarele doar
într-un vers
închis ca o murătură?
nu trebuie, 
citește poezia mai rar!

5. Scrisoare

Dragii mei,
în camera aceasta
de la inimă două degete la dreapta 
ne uităm azi dacă a picat varul de pe
pereți 
ștergem plasa uitării de la colțuri
Stiți destul de bine 
la noi zilele merg pe jos

când le dai o bucurie 
zboară ca nebunele
când se împiedică de o deznădejde 
de la pământ 
cerul pare foarte departe
ușa e deschisă
o lumânare 
nu rămâneți în prag.

Costel Suditu
Altceva

decît freamătul nărilor bătăile inimii
repezi 

decît mirosul transpirația pierderea
șirului luatul

de-a-n sulea a tuturor grijilor alt
ceva

decît vrăjeala ieftină cu o floare 
în mîna serioasă 

fluieratul și țigara după vai 
prima mirare

primul deschis al ochilor prima 
depresie vindecată 

primul succes adevărat 
prima fericire autentică alt
ceva

decît limba-suzetă sfîrcul-acadea
primul te iubesc alt
ceva
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oraș bosumflat/ arterele încă-ți
pulsează 

din inimă nu ți-a rămas mare lucru
încerci asiduu excluderea 

din cercul oaselor

totul s-a oprit undeva/ după una
dintre ferestre un ochi insistă 
să mimeze nu știu ce
nimeni să țipe să rîdă să creadă 

că liniștea 
e o sorcovă de porțelan

o stradă cît marea cît cerul vrea 
să se facă

singura care din memorie mai
scornește

cîte o pleoapă o falangă o unghie 
semafoarele

înverzesc abundent traiectoria lor 
o lăptoasă

dîră de sînge aerul înfige calde
săgeți arcuind o chitară
în această din ce în ce mai puțin 

patimă

chiar și pomii înfășurați în vînt
au înlemnit egoiștii numai un fior
traversează nestingherit această

rîncedă spuză

un cîine fumează la colțul azilului/
linge

pe frunte luna pe coadă leagănă
soarele toate

conlucrează frenetic să ne lăudăm
spasmele

ce clipă aș fi fost tentat să exclam

sigur exclamam dacă ne-am fi
cunoscut

cu trei secunde mai înainte ca 

orașul acesta 
să poarte doliu după farsele noastre

Pentru flămînzi nu există mîncare

ni se fîlfîie
de atîta bolire istorică
de prea lungă jongleria rasei 

intelectuale
de eminenta împărțire a rahatului
pe categorii și clase bocitoare
de jupuiala bine organizată 

a prazului

o batistă înroșită la geam
ni se fîlfîie și nu vedem
că ni se fîlfîie

Orgoliu mărunt

nimic mai urît: 
să intri bucuros într-un cimitir 
să te lauzi că ești viu
morții nu se laudă între vii 
că sînt morți 
se țin deoparte și tăcuți 
nu cred că vor 
să mai fie vreodată aici
în lumea din care tac 
s-o fi dus vestea că ne grăbim 
și cînd iubim

Timpul

unii dintre prietenii mei cei mai buni 
au murit înainte să ne cunoaștem 
probabil că pentru ceilalți voi muri

eu întîi
are timpul ăsta ceva în el bun 

de urmat 
să te oprești să numeri îndărăt 
de scuipat de fluierat cu ochi închis 
de înjurat de rîs de iubit să rămîi 
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la o adică mulțumit că ai fost
are timpul ăsta ceva în el 
te propagă pregătit ori nu înapoi 
fără să-ți cunoști cei mai buni 

prieteni 
cu care de altfel te-ai fi certat 

cel mai crunt

Pluta de cretă

te-ai ghemui sub apă dar 
nu te-a înecat apa
te-ai înveli cu cenușa 
dar nu te-a ars focul
ai încălzi întunericul 
dar nu te-a înghițit pămîntul
uneori e greu tare să rîmîi/ Anormal
de imposibil să pleci

stai prună putrezită în soare te usuci
arac înfipt într-o inimă stearpă 

de gînduri
de înfrunzire și de rod
Șuieră în tine un vînt dezosat
luneci silențios într-un somn 

telescopic 

visul credul îți spurcă realitatea 
cu zece bani

deasupra unei fuste bej cu tiv gri
abia dacă mai rezistă aerul 
pe care l-ai răsădit

i-ai lua morții o nicovală plocon 
dar ți-e

să nu umbli prea multă vreme 
cu ea după tine

într-o barcă din piatră Pe o plută 
de cretă

nisip cu memorie sub talpa inocentă
a vieții

Muşcătura

am îmbătrînit
mai vîrstnicii se vor simți lezați
mai tinerii ușurați
ieri mi-am dat seama
că voi muri și eu cînd
va
am pierdut trenul ne
muririi
totuși
îndemn la calm
în zarva asta și bălării pînă la brîu
toți mărăcinii par trandafiri 
uiți că de lup tînăr tot amîni
mușcătura mușcăturilor

Port cu mine o bucată mică de lemn

văd un orb bat în lemn
văd un olog bat în lemn
văd un ciung bat în lemn
văd un surd bat în lemn
văd un prost bat în lemn
abia dacă-mi rămîne timp
să mănînc și să dorm

Demult umblu

demult umblu printr-o casă
veche întunecată umedă
cu ferestre și uși putrezite
să ajung la iarba și florile
pe care le dansează vîntul
sub un evantai de raze
în fața mea
după două trei ziduri
uneori chiar unul
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Constantin Costea

DRUMUL BUZĂULUI
Încă din zorii Evului Mediu românesc, legătura dintre

cele trei mari spaţii româneşti, Transilvania, Ţara Românească
şi Moldova s-a realizat prin pasurile şi trecătorile Carpaţilor,

asigurându-se o circulaţie eficientă şi permanentă a mărfurilor pe aceste dru-
muri. Unul dintre cele mai circulate drumuri comerciale care lega Ţara Româ-
nească de Transilvania a fost, pe tot parcursul epocii medievale, drumul Bu-
zăului, un liant important pentru întreg spațiul românesc. De aceea am consi-
derat că este necesar să facem o succintă analiză a acestei căi de circulaţie pen-
tru ca cititorii noştri să înţeleagă rolul şi importanţa acestuia.

Apariţia drumurilor comerciale în spaţiul românesc este legată de in-
fluenţa comerţului internaţional în viaţa internă a statelor româneşti. Marea
Neagră şi Dunărea au reprezentat, mai ales pentru acele timpuri, două elemente
geografice care au exercitat o influenţă deosebită asupra popoarelor care au
gravitat pe lângă acestea. Marele istoric Gheorghe Brătianu a sesizat, de la în-
ceput acest lucru spunând că navigaţia de la Dunăre dobândise o importanţă
nouă datorită negustorilor din oraşele Transilvaniei şi Ungariei, care foloseau
resursele. Pe de altă parte „drumul Moldovenesc” deschidea comerţului ora-
şelor din Galiţia, Cracovia şi Lwow, accesul la porturile de pe coasta Mării
Negre. Aceste împrejurări noi de ordin economic explică brusca dezvoltare a
principatelor româneşti în a doua jumătate a secolului al XIV-lea1.   

Spaţiul exterior al Curburii Carpaţilor a fost racordat încă de la în-
ceputurile epocii medievale în spaţiul românesc la o axă internaţională de cir-
culaţie, la vest, reprezentată de oraşele hanseatice şi la est de marile antrepozite
conectate la drumul mătăsii2. Fiind o deviaţie secundară a acelei axe create
prin efortul militar şi politic al regalităţii maghiare şi prin eforturile şi calităţile
saşilor colonizaţi în Transilvania, drumul comercial pe Valea Buzăului a apă-
rut odată cu oraşul Braşov3. Beneficiind de scutiri şi o largă autonomie comu-
nală, Braşovul a monopolizat spaţiul comercial de la gura râului Ialomiţa şi
de la cea a Siretului, încă din secolele XIII-XIV. Primul document care atestă
existenţa acestui coridor comercial în zona curburii exterioare a Munţilor
Carpaţi este privilegiul acordat de regele Ungariei Ludovic I cel Mare (1342-
1382) negustorilor braşoveni. Acest document confirmă negustorilor brașoveni
dreptul exclusiv de liberă circulaţie prin acest „coridor” care le permitea astfel,
accesul la porturile de la Dunăre şi Marea Neagră. La 20 ianuarie 1368, vo-
ievodul Ţării Româneşti, Vladislav Vlaicu (1364-1377) le dădea şi el un priv-
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ilegiu co-mercial. De la Braşov, pentru intrarea în Ţara Românească erau
folosite patru căi importante: drumul Branului, drumul Prahovei, drumul
Teleajenului şi drumul Buzăului, toate pomenite explicit într-un privilegiu
acordat braşovenilor în noiembrie-decembrie 1476 de către Vlad Ţepeş (1456-
1462 ; 1476)4. Zona care face obiectul studiului nostru era tranzitată de două
drumuri, respectiv, drumul Teleajenului şi drumul Buzăului. Plecând de la
Braşov, drumul Teleajenului avea două ramificaţii; pe calea Zizinului şi calea
Teliului până în depre-siunea Întorsura Buzăului. De aici drumul urca pe valea
Buzoelului, pe la Tabla Buţii (un platou situat la 1300 m. altitudine), de unde,
pe calea Teleajenului, apoi, pe lângă cetetea Teleajenului, cobora pe drumul
Teleajenului sau drumul Buţilor, pe la Vălenii de Munte, Bucov ; de aici se
bifurca spre Târgşor (pentru a se îndrepta către Bucureşti) şi Gherghiţa, pentru
a urma traseul catre Târgul de Floci, Brăila, Bucureşti şi Buzău5. 

De sub Tabla Buţii se desfăcea şi
drumul Buzăului care cobora fie pe apa
Bâscii Chiojdului, fie pe apa Siriului, mai
sus de Nehoiaşu, însoţind apa Buzăului.
Acest drum care a reprezentat un foarte
important factor dinamizator pentru pros-
peritatea economică a zonei de curbură
exterioară a Carpaţilor, cobora până la Bu-
zău, iar de aici se îndrepta către Brăila.

Către sfârşitul veacului al XIV-lea, după stabilirea relaţiilor politice
şi comerciale între Ţara Românească şi  Polonia creşte în importanţă Drumul
Bogdanului care făcea legătura între Târgovişte şi Suceava, apoi între Bucu-
reşti şi Suceava. Acest drum intră în zona Curburii pe sub Dealul Istriţa, pe
moşiile satelor Greci, Bădeni, Lipia, Cucuteni, venind dinspre Gherghiţa şi
Bucov, se intersecta cu drumul Brăilei la Buzău, apoi mergea tot pe sub poala
dealului, pe la Potârnicheşti, Poşta Câlnău, Sineşti, Râmnicu Sărat, Dumb-
răveni, Tâmboieşti, trecea apa Milcovului pe raza oraşelor ce apar în jurul unor
puncte de vamă în secolul al XVII-lea, Focşani, Munteni şi Moldoveni6. Aceste
mari drumuri comerciale ale zonei, implicit şi drumul Buzăului erau comple-
tate, la vremea aceea, de un număr de poteci şi drumuri secundare, pe care se
făcea spartul plaiului (umblatul plaiului sau vama cucului), pentru evitarea
punctelor de vamă în comerţul de contrabandă; unele dintre aceste poteci vor
deveni ulterior drumuri oficiale, prin stabilirea unor puncte de vamă şi control
pe traseul lor. 

Cel mai important avantaj al drumurilor comerciale asupra zonelor pe
care le-au traversat s-a manifestat pe plan economic. Pe traseul acestora au
apărut hanuri, staţii de schimbare a cailor, puncte de vamă, iarmaroace, care
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au implicat populaţia în activităţi comerciale şi manufacturiere. Multe aşezări
situate de-a lungul acestor drumuri apar mai devreme în documentele medie-
vale decât cele aflate în afara zonelor de influenţă. Dintre locuitorii aşezărilor
străbătute de aceste drumuri comerciale sunt „recrutaţi” negustori care par-
ticipă la comerţul cu Braşovul7. In aceste localităţi apare cea mai intensă cir-
culaţie monetară (la nivel rural), lucru care demonstrează nevoia de bani şi
determină dezagregarea mai rapidă a obştilor săteşti devălmaşe; chiar şi boierii
care deţin proprietăţi de-a lungul acestor drumuri manifestă interes pentru im-
plicarea în activităţi comerciale, mult mai profitabile decât exploatarea pămân-
tului. Efectele benefice ale acestor drumuri sunt reprezentate de dezvoltarea
economică mai rapida a localităţilor, ajungându-se la realizări în plan edilitar,
prin construcţii civile şi religioase: biserici, mori, poduri, conace boiereşti.

Dincolo de acest gen de prosperitate, drumurile aduc locuitorilor înda-
toriri şi chiar unele neplăceri: trebuie să asigure întreţinerea şi paza lor, răspund
solidar pentru infracţiunile comise pe raza localităţilor de reşedinţă. Au obli-
gaţia de a asigura cai de olac precum şi cazarea şi hrana soliilor mai impor-
tante. Aceste drumuri sunt utilizate şi de armatele de invazie şi de cele ale Ţării
Româneşti determinând, de multe ori, exodul populaţiei în timpul campaniilor
militare şi distrugeri ale edificiilor. Pe aceste drumuri se deplasează totodată
şi marile molime ale epocii, locuitorii din preajma fiind primii afectaţi. Aşe-
zarea cea mai importantă de pe râul Buzău, oraşul cu acelaşi nume, a căpătat
caracteristici urbane pe la sfârşitul secolului al XIV-lea, concomitent cu pro-
cesul de centralizare a statului medieval Ţara Românească. Prima atestare a
Buzăului ca târg şi punct de vamă apare într-un document din anul 1431, după
10 ianuarie, emis de domnitorul Ţării Româneşti, Dan al II-lea (1420-1431).
Respectivul domn are mai multe întreruperi ale domniei; aceste întreruperi se
datoresc confruntării sale cu unul din fiii lui Mircea cel Bătrân, Radu, zis Praz-
naglava (Chelul) care era sprijinit de turci, în timp ce Dan al II-lea era prote-
jatul regelui Sigismund al Ungariei8. Prin urmare, la anul menţionat, domni-
torul Dan al II-lea emite respectivul document prin care se adresa negustorilor
şi locuitorilor din spaţiul buzoian, îndemnându-i să menţină relaţiile comer-
ciale cu Braşovul9. După reînnoirea privilegiului comercial acordat negusto-
rilor braşoveni, domnul trimite o poruncă „târgurilor” şi „vămilor” ţării, anun-
ţându-le că s-a înţeles cu braşovenii, ca negustorii locali să poată vinde şi
cumpăra produse din Braşov iar negustorii braşoveni să aibă deplina libertate
de a cumpăra şi vinde în Ţara Românească, vama urmând să se ia ca şi în vre-
mea lui Mircea cel Bătrân. Reproducem o parte din document, spre edificarea
cititorilor:

„Io Dan, marele voievod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei. Scrie
domnia mea întregii ţări a domniei mele, celor mici şi celor mari şi tuturor
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târgurilor domniei mele şi vămilor: rucărenilor, câpulungenilor şi arghişanilor
şi târgoviştenilor şi târgşorenilor şi săcuenilor şi gherghicenilor şi brăilenilor
şi buzăienilor şi flocenilor şi cetăţii de la Câmpulung şi tuturor celorlalte târ-
guri şi vămi şi altora, mici şi mari. Si aceasta să ştiţi, că s-a întocmit domnia
mea cu braşovenii ca să neguţătorească oamenii domniei mele şi să ducă la
Braşov ce le va plăcea: fie ceară, fie său, fie argint, fie aur, fie mărgăritar, fie
ce le va plăcea (.... ) Si iarăşi din Braşov să aducă în ţara domniei mele ce le
va plăcea şi să neguţătorească: fie postav, fie argint, fie florini, fie ce le va
plăcea (...)” 10.

Acest drum, al Buzăului, a reprezentat, pe parcursul mai multor seco-
le, traseul obligatoriu al negustorilor brașoveni care transportau mărfuri către
porturile dunărene. De asemenea a reprezentat traseul tradițional și pentru mo-
canii din zona Săcele care își mânau turmele la iernat pe această rută. De aceea
era considerat și „drumul oierilor” urmat de turmele ce scoborau toamna la
baltă sau în Dobrogea și urcau primăvara la munte.11 Statutul legăturilor co-
merciale dintre Țara Românească și orașul-târg Brașov, fixat în elementele
sale esențiale printr-o serie de privilegii (1368; 1413) a fost reconfirmat, ulte-
rior, de domnii care au urmat pe tronul Țării Românești. Uneori, domnii sta-
tului muntean au încercat să se emancipeze de regimul înscris în privilegiul
acordat brașovenilor dar acestea au fost momente excepționale, de scurtă du-
rată. În privința comerțului în interiorul Țării Românești, negustorii brașoveni
erau scutiți de vămi, atât la intrarea în țară cât și în orașe, cu excepția vămii
orășenești (tributum). Domnitorii Țării Românești și-au afirmat dreptul de a
participa la beneficiul exploatării drumurilor de comerț, atât intern cât și in-
ternațional, care străbăteau teritoriul țării; această participare s-a realizat prin
sistemul de vămi impuse asupra circulației mărfurilor pe segmentele de dru-
muri comerciale pe care le controlau. Se remarcă o sensibilă deosebire privind
regimul vamal convenit pentru comerțul brașovean prin Muntenia, caracterizat
prin foarte largi degrevări de taxe12. Starea drumurilor, inclusiv a celui despre
care vorbim, era jalnică: erau drumuri noroioase, neîngrijite, săpate de roțile
căruțelor care treceau încărcate cu mărfuri rare, călăuzite de negustori care
vorbeau limbi stranii și purtau costume din țări depărtate. Podurile erau foarte
rare; când începeau ploile, cu greu se putea străbate iar vara stârneau nori de
praf. Totuși, aceste trasee comerciale au dus la ridicarea economiei, la strălu-
cirea și puterea unor domnitori. Datorită nesiguranței în păduri, se ascundeau
cete de tâlhari - negustorii plecau întotdeauna întovărășiți cât mai mulți la
drum și înarmați. Drumul Buzăului asigura legătura cu Brăila.13

NOTE

1. Gheorghe Brătianu, Marea Neagră, ediţie îngrijită de V. Spinei, vol.II, Bucureşti, 1988, p.144. 
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2. L. Rădvan, Oraşe din Ţara Românească pâna la sfârşitul secolului XVI, Iaşi, 2004, p. 85. 
3. N. Iorga, Istoria comerţului românesc, Bucureşti, 1937, pp.63-65.
4. I. Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Tării Româneşti cu Braşovul şi cu Tara Ungurească, în
secolele XV-XVI, vol.I. (1413-1508), Bucureşti, 1905 ; Cf. Emil Lupu, Câteva drumuri comerciale şi
oraşe medievale de la Curbura Carpaţilor (Buzău şi Râmnicu Sărat până în sec. XVI), p.3.
5. G. M. Petrescu-Sava, Târguri şi oraşe între Buzău, Târgovişte şi Bucureşti, în dezvoltarea istorico-
geografică şi socială, Bucureşti, 1937, p.110, cf. Emil Lupu, op. cit. p.4.
6. Emil Lupu, op. cit. p.4.
7. Radu Manolescu, Comerţul Tării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul (sec. XIV-XVI), Bucureşti,
1965, pp.259-265. 
8. C.C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. II, Editura ALL, 2004, p.8.
9. Ilie Mâdricel, Izvoare din adâncuri, Editura C.C.D. Buzău, 2000, p. 16.
10. D.R. H. nr. 69, p. 130.
11. C.C. Giurescu, Istoria Românilor, Editura ALL, vol.II, p. 388.
12. Șerban Papacostea, Geneza statului medieval, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1983, pp. 45-46.
13. Ibidem.
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Stoica

77 
de cuvinte

ACTORI 
ÎNTR-UN FILM TERMINAT

Aşa a fost să fie... Sau... Aşa
i-a fost scris! Auzim des astfel de for-
mulări. De fiecare dată gândim că pot
fi reale, că nu contează ce simţi, ce pro-
iecte faci pentru tine, că de fapt istoria
noastră este deja scrisă şi nu ne putem
abate de la ea. O fi oare posibil să tră-
im într-un film terminat undeva într-un
timp necunoscut, să fim doar nişte ac-
tori care nu se abat de la scenariul
scris? Cine ştie...

CINEVA NE ALEARGĂ

Mi se întâmplă să nu am răb-
dare să-l ascult pe cel din faţa mea pâ-

nă la capăt, îl întrerup pentru a spune
eu ce gândesc, îmi cer scuze, îl las să
termine dar parcă stau pe ghimpi. Şi
eu am impresia uneori că trebuie să
vorbesc doar în propoziţii cât mai scur-
te pentru a fi sigur că mesajul meu es-
te recepţionat în întregime, că interlo-
cutorul nu-şi pierde răbdarea, că nu
mă pierde pe drum. Cine ne aleargă?

TIMPUL MEU

Trec zilele... Secundele alear-
gă în ritmul lor, mă uit la ceas şi nu
înţeleg când au trecut orele. În funcţie
de trăiri le mai încurc mersul, le mai
ameţesc şi eu... Problema apare atunci
când mă întreb dacă în ziua respectivă
am făcut ceea ce mi-am dorit. Derulez
filmul, îl văd, parcă nu am fost eu în
toate momentele. Păi dacă eram eu nu
făceam ceea ce mi-am propus? Nu a
fost vorba de timpul meu? Sau...



Emil Niculescu

PAMFIL ȘEICARU ȘI BUZĂUL
(COMEMORARE 40)

Pamfil Șeicaru, cavaler al Ordinului „Mihai
Viteazul”, gazetar, licențiat în drept, directorul ziarului
„Curentul”, om politic (senator), exponent de frunte al

exilului românesc, istoric, memorialist, scriitor (n. 1894, Tăbărăşti, comuna
Gălbinași, Buzău - m. 1980, Dachau, Germania), într-un studiu din paginile
de exil, „Poezie și politică: Octavian Goga”, mărturisea viile aspirații unioniste
ale „regățenilor”, forjate și prin acțiunea „Ligii culturale”, întemeiată în 1892,
cu prilejul Memorandumului. Aici apare confesiunea despre vacanțele sale
școlare la Beceni, legăturile cu această localitate, sedimentate în timp, cum și
despre militantismul unchiului său, marele dascăl Ion Constantinescu-Beceni:
„Copil, la școală în satul Beceni, am auzit pe unchiul meu, învățător, cântând
cu școlarii «Doina lui Rațiu»”, cel care a fost, alături de Vasile Goldiș și Vasile
Lucaciu, unul dintre luptătorii de marcă pentru recunoașterea drepturilor româ-
nilor din Transilvania.” 

Vechiul dascăl (n. 1858- m.1915), absolvent al Școlii Normale de pe
lângă Societatea pentru învățătura poporului român, silitor și inteligent s-a im-
pus privirii descendentului de origine boierească Ștefan Periețeanu, care i-a
subvenționat studiile, absolvite cu brio. S-a remarcat de tânăr, primind Medalia
de bronz, la 22 octombrie 1882 (Valeriu Nicolescu, Beceni, un „Eldorado”
buzoian. Contribuții monografice, Buzău, Editura „Editgraph”, 2013, p. 153-
154.)

Se remarcă în cadrul Societății învățătorilor din județul Buzău, înfiin-
țată în 1885.  În august 1894, comitetul de conducere al acestui cerc și, în cola-
borare cu Voiculescu-Zilișteanca și Constantinescu-Beceni decide înființarea
„Asociației învățătorilor buzăieni”, între țelurile acesteia fiind și publicarea
unei reviste periodice. Deși a avut o existență scurtă, „prin cutezanța începutu-
rilor sale, poate fi considerată o înaintașă a Asociației generale a învățătorilor
din România, care avea să se creeze în curând, la 1898. „Revista Asociației
învățătorilor buzoieni” apare, la 4 octombrie 1894, realizată de Tipografia
„Alecsandru Georgescu” din urbe, într-un tiraj de 300 de exemplare, ca publi-
cație lunară, în 18 pagini, prima de acest fel din România (Onița Gligor, Or-
ganizații profesionale ale cadrelor didactice din România 1865-1944, Editura
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Didactică și Pedagogică, 1969, p. 34; 36.;38).
La 1 iunie 1900 începe apariția „Revistei învățătorilor și învățătoarelor

din Romînia”, al cărei sediu s-a stabilit la Buzău, sub direcția lui I.G. Dumi-
trașcu, din Fundeni Zărnești, la care vor colabora Spiru Haret, Petre Dulfu, la
vremea aceea scriitor destul de popular, buzoienii Toma Dicescu și Ion Găvă-
nescu, profesor la Universitatea din Iași  (Valeriu Nicolescu, Beceni, un „El-
dorado” buzoian. Contribuții monografice, Buzău, Editura „Editgraph”, 2013,
p. 153-154.)

Merituosului dascăl din Beceni i s-a decernat „Medalia de argint, la
Jubileul Casei regale a României”, în 1906, „Răsplata muncii pentru învă-
țămînt”, clasa a II-a și I-a și „Meritul cultural”. Pentru meritele sale, din ini-
țiativa lui Pamfil Șeicaru, directorul ziarului „Curentul”, cu care se înrudea,
la 26 septembrie 1935, în fața școlii pe care a slujit-o 35 de ani, a fost dezvelit
un bust de bronz. Au fost prezenți, între alte personalități, P.S.S. Ghenadie,
episcopul Buzăului și scriitorul Cezar Petrescu”. Prezența scriitorului la aceas-
tă ceremonie se explică, după mărturisirea lui Șeicaru, prin aceea că două din
cărțile importante ale acestuia își trăgeau seva din aceste locuri: „Zaharia Duhu
din „Comoara Regelui Dromichet” și „Aurul negru” a existat, se numea Ghiță
Brăescu din comuna Beceni, județul Buzău. Era unchiul generalului Constan-
tin Constantinescu, fost comandant al armatei a IV-a din campania contra Ru-
siei sovietice. I-am vorbit lui Cezar Petrescu de acest moșnean care în copilărie
mă fermecase cu poveștile lui despre daci și mă surprinsese pornirea lui îm-
potriva romanilor. Cezar Perescu mă ascultase cu interes. Cum mă duceam
des la Beceni, l-am rugat să mă întovărășească. A pretextat ceva și n-a mers”
„Relicvele” strămoșilor recoltate de moșneanul becenar au fost, de mult timp
consemnate de cercetările arheologice de pe aria comunei, dar ele se constituie,
paradoxal, între lucrările de pionierat ale „dacopatiei” curente.

În „Albumul omagial «Curentul»”(1942), editat la 15 ani de la apariția
ziarului, aflăm o evocare a lui Pamfil, iscălită de lt.-col. Valeriu Constantines-
cu, vărul său, fiul învățătorului de la Beceni: „De cum începea vacanța cea
mare, Pamfil venea la noi la Beceni, un sat de pe malul apei Slănicului din
Buzău, pentru noi copii, raiul pe pământ.(…) 

Apa Slănicului se transforma în închipuirea noastră într-un spațiu po-
trivit luptelor navale. Luam o poartă și o duceam la gârlă, ceata se împărțea în
două, una apăra clisanul, adică un mal de clisă sub coasta dealului pe la pi-
cioarele căruia se strecura apa,  iar cealaltă ceată, cocoțată pe poarta ce plutea,
reprezenta flota care atacă portul. Lupta era cumplită, capete băgate la fund,
agățări de picioarele înotătorilor, salturi pe marginea porții ca să o înclinăm
într-o parte, rostogolind în apă pe apărătorii bastimentului. Strigătele noastre
umpleau valea. Și lupta reîncepea în fiecare zi până ce apunea soarele. (…)
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Descoperise în biblioteca tatii, colecția de cronici a lui Kogălniceanu
și acum se lăsa cucerit de tot ce afla în cronici. (…) A cutreierat lumea, a stat
în cele mai mari hoteluri, a construit un palat, dar el se simte mai bine la Be-
ceni” (Lt.-col. Valeriu Constantinescu, Fratele meu Pamfil, în: Album omagial
„Curentul”, Imprimeriile „Curentul”, 1942, p.49-50).

La Buzău, Pamfil Șeicaru locuia într-o casă,
care astăzi nu mai există, amplasată pe locul „Poștei
vechi”, lângă Palatul justiției (tribunal). Despre copi-
lăria buzoiană scria în epistolele din senectute: „Pen-
tru mine, venit pe lume în april 1894, centenarul In-
dependenței României are un mai emotiv conținut
decât pentru voi cei tineri. Eram copil când mama
îmi cânta o romanță în care revenea numele lui Valter
Mărăcineanu. Războiul Independenței nu s-a situat
prea departe în trecut. Când eram în clasa a II-a pri-
mară la Buzău, venind de la școală auzeam cântecele
lucrătorilor italieni care ciopleau pietrele Palatului
comunal” (Pamfil Șeicaru, Scrisori din emigrație,

Editura „Europress”, p.7).
Generaţiei sale i-a revenit datoria înfăptuirii României Mari, ţel pe

care şi l-a asumat cu toată abnegaţia, ca pe o ştafetă de onoare. „În cursul isto-
riei unei naţiuni, în succesiunea generaţiilor, unele au simţul istoriei în cel mai
înalt grad, altele sunt aistorice. (…) Generaţia care a făcut războiul unităţii do-
minată de imaginile trecutului... După bătălia de la Argeş, în retragere, am în-
tâlnit resturile Regimentului 8 Buzău care luptase în sectorul Călugăreni şi
pierduse două treimi din efectiv. Ofiţerii se simţeau umiliţi: „N-am fost demni,
am fost incapabili să ferim Călugărenii de ruşinea unei înfrângeri”.Toţi aveau
ochii plini de lacrimi. Ei porniseră la asalt ca şi cum în fruntea lor păşea umbra
marelui voievod, năprasnicul Mihai ţinând steagul în mână”
(Pamfil Şeicaru, Scrieri din exil. Figuri din lumea literară, Vol.
1, Editura „Saeculum I.O.”, 2002, p. 451).

Datoriile sale de suflet față de camarazii căzuți pe
câmpurile de luptă ale Marelui Război, cum s-a numit până la
declanșarea celui de al doilea mondial, și le-a-ndeplinit cu oma-
gială cucernicie. „Aproape de Mărășești, la o încrucișare de
drumuri se află statuia unui ostaș român, care nemaiavând
gloanțe, se bate cu disperare, folosind pușca drept ciomag. Sta-
tuia este ridicată pe cheltuiala lui Pamfil Șeicaru.

Cimitirul Militar Românesc din Soultzmatt/Alsacia,
Franța, este dominat de un alt monument, al Mamei îndurerate,
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creație a sculptorului Oscar Han. Ea a fost așezată acolo, ca donație a lui Pam-
fil Șeicaru”. Pe dealul Moșul, deasupra Orșovei, a ctitorit mănăstirea „Sfânta
Ana”, în memoria celor din „Grupul Cerna”, alături de care s-a retras, prin
luptă, până la porțile Moldovei în trista toamnă a anului 1916. 

Cînd pleacă în pribegie, la 10 august 1944, numește un consiliul de
conducere al gazetei format din generalul Constantinescu-Claps, îi mai avea
în „sumar” pe Ion Vinea, Romulus Dianu și Lorin Popescu. Din Spania, la
două zile după „insurecția armată” sau „întoarcerea armelor”, de la 23 august
1944, Șeicaru îi scria vărului său, generalul, președintele consiliului de admi-
nistrațiie de la „Curentul”: „Dacă lupta a fost pierdută, nu înseamnă că e ne-
dreaptă cauza. Aș vrea ca evenimentele să-mi dovedească netemeinicia te-
merilor mele și aș fi fericit, chiar cu prețul unei existențe pribege pentru restul
vieții, să nu fi avut dreptate și o colaborare cu Rusia sovietică să fie posibilă,
România păstrându-și întreaga ei suveranitate.

Mă despart cu tristețe de acest ziar căruia i-am închinat 17 ani de pa-
siune, de muncă, de credință...Și renunțând, eu servesc aceeași cauză româ-
nească” (Valeriu Nicolescu, Pagini de istorie culturală (Buzău – Rm. Sărat),
Buzău, Editura „ALPHA”, 2004, p. 20).

Vinea, fost colaborator și prieten  a rămas în țară, în pofida predicțiilor
lui Șeicaru, a pierdut dreptul de semnătură în presă, a lucrat „la negru”, pentru
Petru Dumitriu traducând din Shakespeare, în același regim de „omerta”, pe
doi poli, a ajuns să fie „ipsosar” al sculptorului Oscar Han, care mai primea
comenzi de stat de la regimul democrat-popular. 

Pe Romulus Dianu îl va întâlni, în 1949, la Zarcă (Aiud) deținutul
politic buzoian Teodor Duțu, care în memoriile sale notează: „Romulus Dianu
fusese ziarist, redactor între altele la ziarul „Curentul” și avea vreo 50 de ani.
Era arestat de vreo patru ani, fiind condamnat încă din 1945 în lotul ziariștilor
la 20 de ani de d(etenție) gr(ea). Toți cei din lotul său fuseseră condamnați
pentru activitatea de gazetar, învinuiți că au contribuit, prin scrisul lor, la inci-
tarea poporului român la ură și război împotriva URSS și a comunismului,
participând prin toată activitatea lor la dezastrul țării”( Teodor Duțu, După 50
de ani. Amintiri despre cei care nu mai sunt, Vol.1, Buzău, Editura „Alpha
MDN”, 1999, p. 272). 

Generalul, fostul comandant al Corpului 11 armată, care a eliberat su-
dul Basarabiei și comandant al Armatei 4 (feb. 1941-feb. 1943), ce a luptat la
sud de Stalingrad, în Stepa Calmucă, va fi reținut, în 1949, arestat, din 1951
până în  30 mai 1955, când este condamnat la 15 ani de temniță grea; decizie
anulată, 26 septembrie 1955, ca urmare a referințelor unui evreu din România
unde „se menționa atitudinea umanitară pe care o avusese față de populația
civilă, inclusiv față de cea evreiască, precum și scrisoarea generalului Voro-
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biev, prin care generalul R.I.Malinovski, comandantul Frontului 2 ucrainean,
interzicea trupelor sovietice ca în gospodăria generalului Constantinescu Con-
stantin, din raionul Bacău (unde avea locuința condamnatul, n.m.), să se facă
confiscarea și rechiziționarea inventarului. Mărturii ale corectitudinii acestora
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial sunt consemnate și de Marius
Mircu în volumul Oameni de omenie la vremuri de neomenie. Președintele
evreilor din Iași, S.C. Cristian, s-a adresat lui Pamfil Șeicaru, stimulat de apa-
riția, în „Curentul”, a articolului „Regăsirea omeniei”, și i-a expus primejdia
ce îi paște pe evreii din Moldova; acesta, „la rândul său, s-a  adresat generalului
Constantinescu-Claps, care-l avusese în subordine pe generalul Racoviță (șeful
regiunii Bacău, n.m.).  Iată discuția dintre cei doi generali, așa cum mi-a rela-
tat-o S.C. Cristian:

– Domnule general Racoviță, nu trebuie să execuți ordinele mareșalu-
lui Antonescu pentru înființarea de ghetouri. Nu trebuie să execuți un ordin -
în calitate de comandant suprem, cu răspundere pentru zona ta, unde ești su-
veran - fără să examinezi dacă este realizabil și dacă este în interesul general
al țării. Ești dator să raportezi că nu e bine să faci ghetouri. Când vor veni răs-
punderile - și vor veni! - nu vei invoca argumentul că ai executat un ordin su-
perior! Tu vei răspunde!”( Marius Mircu, Oameni de omenie la vremuri de
neomenie, Editura „Hasefer”, 1996, p. 50-51). Astfel, Moldova n-a avut ghe-
touri.

Ne întoarcem, în timp, la una dintre vacanțele de licean ale gazetaru-
lui, ce a învățat la Buzău („Hasdeu”) și Bârlad („Roșca Codreanu”, căruia, îi
va dona o bibliotecă); deja colabora, cu scurte note critice și articole la revista
„Freamătul”, pe care o edita, la Bârlad, poetul G. Tutoveanu: se înfiripă o legă-
tură epistolară cu poetul D. Iov, care îl va vizita ,în vara anului 1913, la Buzău.
Vizita poetului mai „matur” este mișcată de emoție: 

„Avea 26 de ani, ceea ce făcea o distanță față de cei 19 ai mei, - reme-
morează Șeicaru - dar căldura lui sufletească a șters imediat această diferență
de vârstă creând o autentică și plină de vioiciune camaraderie.(...)

Cărțile din rafturi ne-au dat temele dialogului și au creat acel climat
de exaltare, găsindu-ne simpatii literare comune. Dimitrie Iov mi-a vorbit cu
entuziasm de „Les Stances” ale lui Jean Moreas, și de „Les Medailles d'argile”
ale lui Henri de Regnier. Am hoinărit prin Crâng, parcul Buzăului și pe sub
stejarii seculari ne-am întrecut să recităm versuri din poeții favoriți”

Poetul și gazetarul D. Iov a fost unul dintre colaboratorii de cursă lun-
gă ai „Curentului”. În almanahul omagial al gazetei, fostul „basarabean”, va
semna o evocare a mamei lui Șeicaru: „Am ajuns la vârsta când gândul se
simte bine călătorind în urmă. Cine-mi îndreaptă gândul spre fotografia reze-
mată de teancul de cărți? Chip de femee frumoasă, de femeie ce-a fost fru-
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moasă. Un obraz rotund și ochi dulci și buni, cum numai bunătatea putea
cuibări priviri în ei.

Când era codană la Buzău, tatăl ei, macedonean de fel, îi spunea mân-
gâindu-i mătasa părului: Parcă ești o floare de la poalele Pindului... Mi-aduc
aminte la Buzău, în str. Alexandru Marghiloman”. D. Iov a murit în recluziune
politică. 

Regele Ferdinand I l-a decorat pe Pamfil Şeicaru cu crucea de cavaler
al Ordinului „Mihai Viteazul”, pentru  vitejia și îndârjirea cu care a comandat
compania de mitraliere în luptele de la cota 771 Cireșoaia, la 27, 28 și 29 au-
gust 1917. De asemeni, generalul Henri Berthelot, șeful Misiunii militare fran-
ceze, l-a decorat cu „La Croix de Guerre”.

În perioada interbelică, ctitorește Mă-
năstirea „Sfânta Ana”, de pe Dealul Moșului
de la Orșova (unde, la 20 octombrie 2005, a
fost reînhumat), și biblioteca Liceului „Gheor-
ghe Roșca Codreanu” din Bîrlad. Ridică un
Monument al Victoriei, lângă Mărășești, operă
a sculptorului O. Han, și amenajează un cimitir
al prizonierilor români de război, Cimitirul Mi-

litar Românesc din Soultzmatt/ Alsacia, Franța, este dominat de un alt monu-
ment, al Mamei îndurerate, creație a sculptorului Oscar Han. Ea a fost așezată
acolo, ca donație a lui Pamfil Șeicaru (Victor Frunză, Destinul unui condamnat
la moarte – Pamfil Șeicaru, București, Editura „Victor Frunză”, 2001, p.70.)
În 1943, director al ziarului „Curentul”, ridică o troiță în cimitirul eroilor
români din Stary Crym (Crimeea).

În „Istoria presei”, scrisă tot în exil, reliefează și câteva portrete ale
unor gazetari buzoieni, între care mizileanul George Ranetti, directorul gazetei
unoristice „Furnica”, care-și începuse ucenicia la „Epoca”, condusă de Gh.
Paucescu, Delavrancea și Vlahuță, „între 1902-1906, nu numai cel mai bun
ziar conservator, dar, ceva mai mult, unul dintre cele mai îngrijite ziare româ-
nești”. Acolo, autorul lui „Romeo și Julieta la Mizil” „l-a imortalizat pe popu-
larul ministru Paladi, Don Paladu, într-o serie de izbutite șarje și a ridiculizat-o
pe d-na Smara pe nedrept, deoarece era o foarte înzestrată gazetăriță, intervi-
urile luate lui H. Ibsen și Bjorstjerne Bjornson cu ocazia călătoriei ei în Norve-
gia sunt un model al reportajului literar” (Pamfil Șeicaru, Istoria presei, Pitești,
Editura „Paralela 45”, 2007, p.238). În timpul refugiului ieșean, Ranetti va fi
redactor la „România”, editat de Statul Major4 General, sub conducerea lui
Mihail Sadoveanu, dar și la revista sa particulară, „Greierele” – umor de be-
jenie.

Un real talent și un om de frumoasă cultură  a fost Anton Bărdescu:
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„Luase la Paris doctoratul în drept civil cu o teză elogiată de Planiol și poseda
o solidă formație clasică. Citea curent textele latine și grecești, din care cauză
scrisul lui s-a resimțit de influiența clasică în armonia frazei, în argumentare,
în mânuirea ideilor. O vădită timiditate îi accentua un spirit excesiv de auto-
critică. A murit tânăr, presa pierzând un scriitor de excepționale însușiri”.
(Pamfil Șeicaru, Istoria presei, Pitești, Editura „Paralela 45”, 2007, p.28

„Curentul” a promovat în paginile sale scriitori din arealul buzoian
precum V. Voiculescu, Traian Nișcov, Pamfil Georgian și Horia Furtună, fost
prizonier de război și prefect de Buzău; din 23 decembrie 1934 va edita „Cu-
rentul literar”, unde vor fi prezenți Ion Caraion și Alexandru Lungu, refugiat
de la Cernăuți, redactor al revistei handeiene „Zarathustra”.

Nu în ultimul rând ar conta, pentru istoria aviaticii buzoiene, campania
desfășurată de Șeicaru, cu sprijinul căpitanului Cezar Știubei, pentru emanci-
parea aripilor românești, implicit a brevetării I.A.R.-ului: „Un contract ticălos
dăduse monopolul comenzilor de avioane  acestui străin, aventurier nesățios
de câștiguri,(,,,) Lucien Fabre (care n.m.) devenea organizatorul industriei
noastre aeriene” (Pamfil Șeicaru, Scrisori din emigrație, Editura „Europress”,
p.79).

O contribuție majoră, dacă nu capitală, în reconsiderea șeicariană a
avut-o un alt autoexilat, râmniceanul Victor Frunză  (1935, Dumitrești - 2007,
Aarhus, Danemarca), monograf și editor al scrierilor celui ce s-a intitulat o
cassandră de la Dunărea de Jos; George Stanca și Florian Bichir au glosat, cu
accentul pe senzațional și cărămizi de la C.N.S.A.S. Un exemplu postum și
apropiat: ca și De Gaulle, Șeicaru credea în regionalizarea Europei, dar în timp
ce generalul și președintele estima că aceasta se întinde până la Urali, românul
fixa hotărnicia pe Nistru; relațiile actuale dintre Ucraina și Federația Rusă îl
confirmă.
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PE UMERII APEI

Sunt un fel de salcie plângătoare,
arunc cu vrăbii în urma fericirii şi,
cu mâinile în coama vântului,
visez că plec departe, în copilărie,
acolo unde cerul e tot timpul
albastru şi oamenii 
dau “Bună dimineaţa!” copacilor, 
încropind căsuţe oarbe
pe dealuri şi drumuri care duc
de la o singurătate la alta.
Mă leagănă scorbura vieţii

şi cineva se joacă 
de-a v-aţi ascunselea
cu amintirile mele...

E târziu şi sunt 
un fel de salcie plângătoare
pe care apa o duce pe umeri.

Lucian Mănăilescu



Alexandru Pripon

Călătorie

Pânze întinse peste zare.
Această călătorie către imens
Rupe fărâme din viața noastră
Și le amestecă
Tacticos
Cu nisipul altor clepsidre,
Retușând viitorul
Cu mișcări ample
Și intenții
Nebănuite.

Valuri care se sparg
De sufletele noastre.
Acest drum îmi pare cunoscut,
De parcă,
Atunci când plecăm,
Definitiv,
Ne întoarcem
Acasă.

Aripile Sublimului

De o viață privesc
La aripile strânse
Ale Sublimului
Ascuns în mine
Și îmi imaginez cum ar fi

Să plece în zbor
Cu mine
Spre zări
Să descoperim că pământul
Este plat
Când îl ții în palmă
Iar gândurile omenirii
Au întotdeauna
Culoarea cireșelor coapte
Prăvălite în țărână

De o viață
Îmi imaginez că va sosi clipa
În care să visez
Liber
Deschizând apoi ochii
Spre a vedea dacă în zbor
Printre aripile întinse
Ale Sublimului
Visele devin realitate
Altfel decât aici
La umbra uitării
De sine

Tatălui meu

Am ochii tatălui meu
Și forța lui
De a-i ţine
Deschiși
Către realitate,
Oricât de crudă
Ar fi.

Am ochii tatălui meu
Și puterea lui
De a scruta viitorul,
Bine ancorat
În prezent.
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Am ochii tatălui meu
Și voi rămâne,
Dacă va fi nevoie,
Singura amintire
Palpabilă
Că a trecut
Pe acest drum,
Ajungând la capăt
Mult prea curând.

Fărâmă de veşnicie

Un răsărit de vorbe goale
Peste condiția umană,
Parțial deteriorată
În urma unui eveniment
Neprevăzut.
Copiii noștri vor fi
Urmașii
Celor care au incendiat
Văzduhurile,
Spre a le goli de conținut,
Apoi au căutat
Sensul existenței
Prin cenușa
Care ningea peste
Această fărâmă
De veșnicie.

Căci de aici

Dubiul norilor prin care pășim,
Cu zâmbet ușor
În colțul ochilor,
Înțelegând,
Nu destul de târziu,
Că distanța se măsoară în clipe,
Nu în metri.

Zgomotul acestei existențe
Năpădite de nori
Și debusolarea

Care ne cuprinde visele
Când ațipim,
Cu palmele lipite
De pământ,
Acestea sunt micile nimicuri
Care fac să merite savurată
Fiecare clipă.

Căci de aici
Nu vom mai pleca.

Constantin Fieraru

&&&

După urletul ce ne-a alungat pe toți
îl văd tăvălindu-se în grămada de var
printre lopeți și găleți cu apă

abandonate
rafalele vântului poartă varul în care

se zbate
până sub pleoapele celor alungați

de spaimă
într-un târziu îi privesc corpul

în mers
rigidizat după criză
statuia comandorului ce s-a smuls

de pe soclu
dar un comandor disperat un 
comandor înfrânt o statuie
fugită de pe câmpul de luptă
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noaptea pe „țambalul” din scânduri
negeluite

adorm la picioarele lui
fixându-i degetul mic al dreptei
cu toată ființa adunată în dantură
pentru mușcătura ce-i va restabili 
coerența rotirii galactice
în jurul degetului său mic.

&&&

În colonia de zidari bântuie fiica
demenței născută de Ana în zid
fierarii betoniști întind nervii spinali

ai secolului
auzi cum pârâie gem acum 

se vor rupe
și corzile de oțel vor secționa
capetele celor din jur
o! cât ți-ai dori în toamna târzie
trupul să ți se răvășească în vânt

cu ciulinii
în urmă mestecenii să arunce
pumni cu bănuți de aramă
salahorie mormânt desfășurat în

spațiu
operațiune de extirpare a ideii
că seara se va mai lăsa vreodată
peste ziua de muncă
și nemaiașteptat de nimeni
se arată amurgul
cerul gurii unui hipopotam
care și-a găsit fătul mort
la marginea lacului
dintre maxilarele deschise 
se înalță
urletul lui disperat
și pielea asprită din care nici câinii
n-ar mai putea mușca
ți se subțiază și foșnește ca
foița de țigare

&&&

Cârtița de aur sapă sub nori soarele
fiară pură austrul paște molcom

zăpada
sfori de promoroacă trag ramurile
arborilor din caierul negurii
printre ele trec crochiuri de oameni
ninsese toată noaptea pe menghina
uitată afară după moartea tatii
și neaua ridica două protuberanțe

diafane
deasupra fălcilor ei de metal

deschise
două vulpi argintii ridicate pe
picioarele din spate
ce devoraseră carne crudă de pe
masca facială
și i-au supt memoria celui
mancurtizat
între fălcile menghinei

&&&

Încă nu se topise zăpada de când
tot  cărând balastru pentru zidul
lângă care odată și odată tot te vei

prăbuși
vine  toamna
ușor se mai face acum jurământul 
de sărăcie castitate și supunere
și mai ușor se încalcă
cei care au rupt-o cu lumea fug
din preajma lui Hristos
de la focul  aprins peste noapte 

în deșert
și îndepărtează  cămilele  și câinii
care urlă și-i urmează fideli
de  la distanță
te afunzi în cadrul îngălbenit 

de toamnă
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pe  cer alunecă alene nouri spumanți
movile de omăt atât de pur
scăpate de sub bolta craniană 
a lui François Villon
zumzerul albinelor încă mai 

rezonează
în arginții comorilor ascunse-n
molizii de viori
și mierea șiroiește pe scheletele 
îngropate vertical
înfășmântate în fagurii sălbatici
în fundul pădurii
te-nvăluie lumina filtrată prin 
miile de cranii perforate de gloanțe
în pădurea Katyn.

&& &

Te rătăcești în strania amiază 
autumnală din februarie
frunzele mestecenilor câte au rămas
iradiază până la orizont
unde se pudrează cu ceața
o miere paradecantată
din abdomenele albinelor resuscitate
aflate în comă de milenii
în bolovanul de chihlimbar mărunțit
cu maxilarele furnicilor 

ce dezintegrează
până și aura sfinților din icoane
soarele s-a retras
în spatele a zeci de mii de lămpi
în care ard uleiuri de nuci 

și trandafiri
te-a părăsit dervișul ce se rotea
în jurul lui însuși
până cădea lat cu cerul și
pământul  învârtejite
neamestecate ca la începutul lumii
sub scoarța ta cerebrală
a mai rămas cât un suspin de  spumă

pe fundul craniului care s-a lovit 
de  asfaltul placat cu polei
seara privești  în amurg
cum se face disecția singurătății

Emil

Niculescu

Habitat

Un cremator defect pe jumătate
E gazda caznei mele repetate.
Da, vei fi vrând, c-un evantai, gheișă,
Nerușinat de vechi poet de nișă!

Geriatrie

Sfârșit târziu de toamnă  
lumină vineție

Și-o ploaie ca o probă pentru 
urologie.

C-o pană de cocor aș scri-n uric, 
cu mâhnire:

Iatroșii pleacă-n Schengen în stoluri
și-n neștire.

Dresați-vă un câine, chiar bătrân, 
orb și surd,

Să urle imitând o sirenă de la
SMURD.

Întoarcerea privirii

Serve pocnind atroce ca plesnete 
de bice

Și icnetul pe care-l prestează 
tenismene
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La ași, cumva sexist, dar public, 
fără jene

Îmi amintește cum te-am pierdut,
Euridice.

Tratament

Martir trecut al propriilor vicii,
Unde, poate, și arta mi-a dat brânci,
Privesc cu jind la fostele suplicii
Ca-n ochi cu cataractă, foști adânci.
Procleta, de un timp, discopatie,
Ce anulează fugi după himere,
Mă ține-n tot mai aspră custodie
Cu mersu-mpiedicat și la vedere.
Să mai udăm acum coada pisicii
Cu un flacon, golit, de „Nina Ricci”?
Mai tulbură aceste superficii
Doar abisalii calamari ai fricii.

Caraion

Mai negru decât mina de creion
Sau minele din Cavnic, Baia Sprie
Urcă-n spre drepți Ion Caraion,
Un edecar de flotă de sicrie
Cum, poate nici o volgă n-a văzut
Doar vr-un Buzău sau, Doamne,

Sărățel
Cu Poezia trasă-n azimut,
Ci odihnește-l, Tată, și pre el,
Sub „lacrimi perpendiculare” 

cel căzut.
Nu cumva ploi, ci bala de varan
I-au fost trimis pe maluri de Leman.
Cât l-ai căznit în viața-i de chirie
Ți-ajunge-o veșnicie chiar și Ție.

Din urmă

Din urmă, vechi imagini, ce revin
Liniștitor - efect de-aspacardin,

De biberon. Copil al unei secte
Ce are „setea-adâncă de formele 

perfecte”,
Căzut, direct din leagăn, înspre seară,
În bâlciul figurinelor de ceară.

Forţă de muncă

Un toboșar trecut în rezervă 
(de când oare?)

Îmi semnala, la bar, o sveltă 
debarasoare:

„O vezi pe-aia subțire și blondă, 
ce să mai,

De luni, aterizează, băftoasa, 
în Dubai!”

Adăugând, ghinionist, că lui, săracul,
Pensia-i intră-n card doar marți, 

ca dracu,
Și,-n general, vădind că nu-i imun că
Se cam cărăbănea forța de muncă.
Eu, întristat cu totul de-acest „ceau!”,
Bâigui: „Mahomedanii nu prea beau!”

Lotri din neaua lui Villon

Sfârșit de an. Memento mori ce
Urcă-n ecran fufe folclorice.
De câte și de câte, mai știi, ori
Te-ai recuzat, scârbit, de omnivori?
O elegie pare-a fi trimisă
Fix în eter, dar fără recipisă,
Iar hackeri, fără de pardon,
Sparg cod argotic din Villon.
Cu mâna pe-a locantei clanță,
Deschizi o delicventă Franță,
În care te aprinzi și arzi,
De-a rând, cu prinți și cu cloșarzi,
În sala - navă sub tempestă -,
Unde-un cățel, dotat cu vestă
Și ignorant de-apropitar,
Amușină, scâncind arar,
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Ba românește, ba frâncește,
Zăpada care se topește,
Adusă-aici, ca și în alte țări,
De însuși Sfântul Duh pe încălțări.

Gând de iarnă

Zăpadă, delincventă politic, 
prin iakuții,

Pe care au călcat-o cândva, demult,
mamuții,

Puși în diaporame-n muzee 
gen „Antipa”.

Ziceți-i lui Feodor, ocnaș: 
„Trăiește-ți clipa!”

Tundră și ger, lecturi și alt nimica,
A evadat din casa morților 

numai frica.

Mitică Ion

Rondelul şacalilor nostalgici

Mai latră şacalii nostalgici la lună
Sperând să obţină, oricum, un folos,
Instinctul de pradă în haită-i adună 
Atraşi de-al puterii perene miros.

De vremea-i urâtă, de vremea e bună,
Corupţi pe vecie de sus până jos,
Mai latră şacalii nostalgici la lună

Sperând să obţină, oricum, un folos.

Ei cântă slugarnici oricăruia-n strună
Şi-şi schimbă stăpânul doar pentru

un os,
N-au mamă, n-au tată, nici glie

străbună
Şi pot să-şi întoarcă şi blana pe dos.

Mai latră şacalii nostalgici la lună.

Rondelul timpului care nu a sosit

Orice sfârşit îşi are începutul
Şi orice început are sfârşit 
Nu-i încă prevăzut neprevăzutul
Şi răul tinde către infinit.

M-am săturat să tot o fac pe mutul
Când sunt atâtea lucruri de rostit;
Orice sfârşit îşi are începutul
Şi orice început are sfârşit.

Ni s-a tocit de aşteptat şezutul,
Dar ei ne spun că timpul n-a sosit,
C-ar fi mai bine să uităm trecutul
Şi să privim din nou spre Răsărit.

Orice sfârşit îşi are începutul.

Rondelul celor laşi

Vă va ajunge şi pe voi blestemul
Şi indignarea şi protestul orb
Când veţi vedea c-aţi refăcut sistemul
În care corbul scoate ochi la corb.

Cum nu aţi vrut să rezolvaţi itemul
Şi v-aţi întors umili la vechiul sorb,
Vă va ajunge şi pe voi blestemul
Şi indignarea şi protestul orb.

V-au fluturat prin faţă iar totemul,
Din voi puterea încă-şi mai absorb,
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Veţi preamări ca în trecul golemul
Şi vă veţi infesta cu roşul morb.

Vă va ajunge şi pe voi blestemul!

Rondelul timpului prezent

E timpul când se numără escrocii,
Când se extrag învăţături din glume,
Când ies în evidenţă dobitocii
Cei mai hulpavi şi mai perverşi 

din lume.

Nu mai contează nuanţarea vocii,
Nici reluarea de idei postume,
E timpul când se numără escrocii,
Când se extrag învăţături din glume.

Se exersează duritatea rocii
Şi forţa de impact a unei sume,
Se dă prioritate reciprocii
Şi orice fapte pot să se consume.

E timpul când se numără escrocii!

Rondel cu lup singuratic

Lupul singuratic, fără haită iară,
De rigori de lege nu vrea să audă, 
A rămas aceeaşi nesătulă fiară
Mâncător de oase şi de carne crudă.

Iepuraşii paşnici vor fi traşi 
pe sfoară,

În bucăţi să-i toace nu e mare trudă,
Lupul singuratic, fără haită iară,
De rigori de lege nu vrea să audă.

N-ascultaţi ca proştii lunga lui 
gargară,

Cunoscut e astăzi ca perfid şi Iudă,
Nu e el eroul care vrea să pară
Şi nu e cu Leul niciun fel de rudă.

Lupul singuratic fără haită-i iară.

Rondel cu trasul la edec

M-am săturat de trasul la edec,
Barca salvării s-o fixăm la mal, 
Să n-o mai poarte apa spre aval
Să-i aplicăm pe punte timbru sec.

Cum nu-mi doresc deloc să mă înec,
Dar sunt părtaş la haosul total,
M-am săturat de trasul la edec,
Barca salvării s-o fixăm la mal.

Nu mai semnez în alb un singur cec,
Dacă e bal, atunci să fie bal,
În faţa lor nu vreau să mă aplec
Cât timp mai am un argument vital.

M-am săturat de trasul la edec.

Rondel cu şef 

Căţeii-ţi vor cânta mereu în strună
Atâta timp cât mai există os, 
Cât umbra ta le este de folos,
Cât numai avantaje se adună.

Pe vreme rea, dar şi pe vreme bună,
Cu mult avânt când e ceva de scos,
Căţeii-ţi vor cânta mereu în strună
Atâta timp cât mai există os.

Ei îţi plătesc pe orice fleac arvună,
Căci vor găsi uşor ceva de ros,
Însă, concret, la cea dintâi furtună
Vor năvăli prin uşile din dos

Şi nu-ţi vor mai cânta deloc în strună.
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Viorel Frîncu

ALEXANDRU
MARGHILOMAN - 
ULTIMUL „LORD VALAH”
(95 de ani de la moarte)

Alexandru Marghiloman, personalitate marcantă a vieţii publice româ-
neşti, cu o activitate politică laborioasă în ultimul pătrar de veac XIX şi în
primele două decenii ale secolului XX, supranumit de scriitorul buzoian Nico-
lae Peneş „Lordul valah”, s-a născut la 27 ianuarie/9 februarie 1854, la Buzău. 

După absolvirea Liceului „Sf. Sava” din Bucureşti, urmează cursurile
Facultăţii de Drept din Paris. Întors în ţară, este atras de gruparea junimistă şi
se înscrie în Partidul Conservator. A fost ales deputat în Colegiul I Buzău, la
alegerile pentru Camera Deputaţilor din 6 noiembrie 1884 și a devenit membru
al guvernului în 1888. A favorizat cooperarea cu Germania și Austro-Ungaria,
dar la izbucnirea războiului în 1914 a susținut neutralitatea. În 1916, în calitate
de lider al Partidului Conservator, a refuzat un loc în cabinetul lui Ion Brătianu
pentru că s-a opus aderării României la război de partea aliaților din Antanta.

De menţionat că, încă din august 1916, Regele s-a înţeles cu Al. Mar-
ghiloman ca acesta să rămână în rezervă pentru a fi chemat la guvern, dacă
România va pierde războiul cu Puterile Centrale. Când guvernul s-a mutat la
Iaşi, Brătianu a fost de acord ca Al. Marghiloman să rămână la Bucureşti, în
calitate de preşedinte al Crucii Roşii, pentru a menţine contactul cu autorităţile
germane, şi i-a lăsat fonduri în sumă de 1.000.000 lei. Aflat în zona de ocupa-
ţie, întreprinde o serie de acţiuni în favoarea ţării: organizează spitale, trimite
pachete, bani şi corespondenţă prizonierilor  români din Germania, Austria şi
Bulgaria, facilitează legături cu Crucea Roşie elveţiană care trimite ajutoare
acestora. Se estimează că pe perioada ocupaţiei au fost trimise prizonierilor
noştri 17 vagoane cu 16.500 lădiţe de alimente şi 280 de cufere cu rufărie.

După capitularea României, Marghiloman a cedat cererii regelui de a
deveni Premier şi la 18 martie 1918 formează noul Cabinet în componenţa că-
ruia intră majoritatea celor care i-au fost alături în Bucureştiul aflat sub ocu-
paţie.

Cu riscul sacrificării carierei politice, reia, la 9/22 martie 1918, trata-
tivele cu Puterile Centrale, iar la 24 aprilie/7 mai 1918 semnează Tratatul de
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pace de la Bucureşti (niciodată ratificat de rege), în
condiţii cvasitotale de subordonare şi exploatare a ţării,
în special faţă de Germania şi Austro-Ungaria.

Însuşi Ion I.C. Brătianu sublinia, la o consfă-
tuire a majorităţii liberale desfăşurată în acele zile, că
Marghiloman „se sacrifică primind să se înhame la o
operă tragică dar patriotică”, prevăzând faptul că mai
târziu acesta „va fi calomniat, ofensat, batjocorit”. Bră-
tianu a subliniat că „trebuie să se ştie că acest om a sal-
vat Coroana şi Moldova şi că acest lucru primează”, iar
el, în calitate de preşedinte al Partidului Naţional - Li-
beral, îi era „recunoscător în chip special d-lui Marghiloman, pentru marile
servicii pe care le-a adus Coroanei şi ţării”. Alexandru Marghiloman justifica
astfel semnarea acestui act: „Pacea de la Bucureşti este maximum de concesii
ce se putea obţine, care a salvat  armata şi dinastia”.

În timp ce la Bucureşti se purtau tratative dificile pentru încheierea
armistiţiului, primul ministru a fost martorul primei etape din procesul de fă-
urire a României Mari. La 27 martie/9 aprilie 1918, aflat la Chişinău, în calitate
de prim-ministru al României, Sfatul Ţării a hotărât cu majoritate de voturi
Unirea Basarabiei cu ţara-mamă. În mijlocul aclamaţiilor celor prezenţi în Sala
Sfatului Ţării, lui Alexandru Marghiloman i se înmânează Actul unirii Basara-
biei cu România. 

Cu acest prilej declara: „În numele poporului român şi al regelui Ro-
mâniei, cu adâncă emoţiune şi cu falnică mândrie, iau act de hotărârea unanimă
a Sfatului Ţării. La rândul meu, declar că de azi înainte Basarabia este pentru
vecie unită cu România”.

De menţionat că, pe tot parcursul guvernării, Al. Marghiloman a spri-
jinit acţiunile unioniste din Bucovina, în vederea unirii acesteia cu România.
În acest sens, la sfârşitul lunii octombrie 1918, la încheierea guvernării sale,
acesta spunea: „Retragerea mea nu e o dezertare. (...) Am păstrat ţării o dinas-
tie, o armată şi i-am dat Basarabia şi Bucovina cu integritatea teritoriului”. 

Parlamentul Marghiloman, controlat de majoritatea conservatorilor
progresişti, a supus Corpurilor Legiuitoare,
conform prescrierii Constituţiei, ratificarea
Tratatului de Pace de la Bucureşti, 15 iunie
1918, încheiat în condiţii umilitoare pentru
România.

Aplicarea reformei agrare, înscrisă
în programul electoral al conservatorilor,
reprezentând interesele marilor proprietari de
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terenuri, precum şi legea sindicatelor produc
nemulţumiri şi revolte în rândurile păturii ţă-
răneşti şi a proletariatului, iar trimiterea în ju-
decată a liberalilor care au decis intrarea Ro-
mâniei în război, alături de forţele Antantei, a
creat un curent anticonservator, cu repercusi-
uni asupra viitorului partidului.

În ceea ce priveşte Legea electorală, conservatorii-progresişti consi-
derau că „votul universal va face treptat educaţia politică a poporului”. În acest
sens, legea prevedea „votul universal pentru femei la nivelul judeţului şi comu-
nei”, precum şi coborârea limitei de vot pentru Senat de la 40 de ani la cea a
parlamentului”, declarându-se în final adepţi ai „votului plural”.

Pe fondul acestor nemulţumiri populare, la trei zile după capitularea
Austro-Ungariei şi în contextul înfrângerilor suferite de Puterile Centrale, Gu-
vernul condus de Alexandru Marghiloman şi-a încheiat misiunea, fiind înlă-
turat de rege, la 24 octombrie/6 noiembrie 1918. În aceste condiţii, fostul
prim-ministru şi şeful Partidului Conservator Progresist s-a simțit profund jig-
nit, socotindu-se victima unei „lovituri de stat” dată în favoarea lui I. C. Brăti-
anu. Însuși Nicolae Iorga, redutabil adversar al germanofililor și colaborați-
oniștilor, apreciază prin autoritatea sa că: „Alexandru Marghiloman a fost tra-
gica victimă a unor grozave împrejurări, […] o podoabă a vieții noastre po-
litice.”

După demiterea guvernului, au urmat o serie de atacuri furibunde ale
rivalilor politici, în special ale liberalilor şi averescanilor, care l-au stigmatizat
cu calificative precum „omul nemţilor”, „trădător de ţară”, „colaboraţionist”
etc. Totodată, se simt primele semne ale începutului dezintegrării Partidului
Conservator, căruia îi adăugase, la 1/14 decembrie 1918, sintagma de „Pro-
gresist”.

Cu o doctrină desuetă, neţinând pasul cu noua reconfigurare a eşi-
chierului politic românesc, Partidul Conservator-Progresist înregistrează eşec
după eşec în alegerile ce vor avea loc în anii 1919, 1920 şi 1922, la ultimele
neobţinând vreun mandat. În aceste condiţii, mulţi fruntaşi ai partidului mi-
grează către alte formaţiuni politice (Partidul Naţional, Partidul Poporului,
Partidul Naţionalist-Democrat ş.a.).

Ultima manifestare politică a conservatorilor progresişti a avut loc la
9 aprilie 1924, cu prilejul celor 70 de ani de viaţă ai lui Marghiloman, la ban-
chetul organizat la Hotelul Athenée Palace, la care au participat 300 de per-
soane, marea majoritate făcând parte din generaţia „în vârstă”. Cu acest prilej
a fost bătută o monedă comemorativă şi editat un volum omagial. Aceasta a
fost, practic, şi ultima ieşire în public a liderului conservatorilor progresişti.
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Eşecurile politice şi atacurile permanente ale adversarilor săi, din ul-
timii ani, au condus, implicit, şi la degradarea stării de sănătate a liderului con-
servatorilor progresişti.

Iată cum consemna ziarul Adevărul, din 12 mai 1925, decesul politici-
anului buzoian: „După o şedere de 4 luni, în Austria, unde a fost în căutarea
somităţilor de la facultatea de medicină din Viena, Al. Marghiloman s-a îna-
poiat în ţară, la 17 februarie a.c., descinzând direct la [Vila] Albatros, unde a
rămas până a închis ochii. Cu toate îngrijirile ce i s-au dat, necruţătoarea boală
n-a putut fi oprită. În ultimele săptămâni, starea fostului prim-ministru a fost
mult agravată. 

Defunctul, cu toată starea rea, şi-a păstrat cunoştinţa până aproape în
ultimele momente. Noaptea de sâmbătă spre duminică a fost grea. Spre dimi-
neaţă a adormit puţin. Agonia propriu-zisă a început duminică la amiază. A
fost o agonie lentă, liniştită. La orele 5,40 d.a., fostul preşedinte de consiliu
şi-a dat sfârşitul”.

La moartea sa, publicaţia prahoveană Săptămâna, din 17 mai 1925,
care „nu i-a împărtășit credințele politice, își mărturisește adânca-i părere de
rău ce o resimte în fața groapei deschise a aceluia care a fost Alexandru Mar-
ghiloman. Om de lume, de carte și de talent, șeful partidului progresist a avut
adesea un important rol de conducător în treburile politice ale țării. Orator cu-
ceritor, verbul lui elegant - aducea o notă de occidentalism și de superioară ci-
vilizație în parlamentul nostru. Cărturar de seamă și perfect cunoscător al tu-
turor problemelor de însemnătate politică, Al. Marghiloman, prin cuvântul său,
prin scrisul său, prin fapta sa, a adus extrem de importante servicii țării. Cu
moartea lui dispare un cap politic bine organizat, un perfect gentilom și o minte
de care țara ar fi avut, poate, încă nevoie”.

Mai mult sau mai puţin contestat, Alexandru Marghiloman va rămâne
în istorie, înainte de toate, prin faptul că, în calitate de prim-ministru, a fost
cel care a primit Actul Unirii Basarabiei cu România, la 27 martie 1918.

„Va veni dar ziua când serviciile ce a adus Ţării, nu le va mai contesta
nimeni. Atunci, Românimea recunoscătoare va aşeza la Chişinău pe soclul de
granit (...) monumentul lui Alexandru Marghiloman, eliberatorul!”

ALMANAH  202098



Ion Ifrim

EVANGHELIA DUPĂ
NEA DRAGU

sau
VALEA LUI IOSAFAT

Toată viaţa lui, nea Dragu - Isaiia -, cum îl poreclisem, citise o singură
carte: Biblia. De dimineaţa până seara pritocea „pasalmile”, aşa cum le zicea.
Îl găseam în izmene, stând pe un taburet la umbra casei vecinului, citind
(comme d'habitude, aşa cum mi-l aminteam din copilărie), din Sfânta Evan-
ghelie. Lângă el se auzeau stropii de apă ce cădeau în interiorul unui butoi pus
la umflat. Pe atunci, coborând de la munte, treceau dogarii prin sat. Le auzeai
vocea baritonală:

– Reeepar butoaieee! Reeepar butoaieee!
Aveai un butoi cu fundul spart, meşterul se punea cu gripca - o rangă

bifurcată, ciocanul şi rindeaua, şi tot ce-i mai trebuia, răzuindu-l pe dinăuntru,
lovindu-i cercurile cu o daltă, făcându-l ca nou, încât nu mai curgea o lacrimă.
Pe măsură ce papura, îndesată între doagele butoiului cu o lamă ascuţită de
bomfaier, se îmbiba, absorbind, ca o sugativă, umezeala, picăturile se auzeau
din ce în ce mai rar.

După marea naţionalizare, nea Dragu, făcuse şi el câteva norme în ca-
drul fostei Gospodării Agricole, cărând nutreţul de pe câmp la baza furajeră.
Într-o zi alunecase din car şi-şi rupsese tibia piciorului drept, rămânând beteag
pentru tot restul zilelor, şchiopătând, asemenea bătrânului Pantelei Proco-
vievici din Donul Liniştit a lui Mihail Şolohov. Căzut la pat, atunci a început
să citească şi primele versete din „Sfânta Scriptură”, cum obişnuia să-i zică,
împăienjenită şi plină de praf, descoperită pe o policioară. Soţia, o pisăloagă
şi-o intrigantă, pe deasupra şi rea de muscă, bodogănea toată ziua:  

– Stai ca un trântor. Nu te sinchiseşti să dai şi tu cu o mătură măcar,
să repari gardul ăla, care stă să se prăvălească, s-aduci şi tu o găleată cu apă.
Câte nu sunt de făcut la casa omului? Ca să evite certurile, răspundea de fiecare
dată:

– Mai taci odată, creştina lui Dumnezeu! (…) Decât să trăiască omul
cu tine, mai degrabă pe acoperiş, cum zice la Sfânta Scriptură. (...) Bine, bine,
aşa o fi, cum zici tu!

Într-o zi, zăluda, luă icoana Mântuitorului şi-o agăţă într-un cui înfipt
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în peretele unde se afla coteţul porcului. Văzând-o, nea Dragu, îşi mângâie
bărbia răsucită, dând dezaprobator din cap, gândindu-se: „Şi l-a întrebat Iisus,
zicând: Care-ţi este numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi intraseră
în el. Şi-L rugau pe El să nu le poruncească să meargă în adânc. Şi era acolo
o turmă mare de porci, care păşteau pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să
intre în ei; şi le-a îngăduit. Şi, ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar
turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a înecat. Iar păzitorii văzând ce s-a în-
tâmplat, au fugit şi au vestit în cetate şi prin sate. Şi au ieşit să vadă ce s-a în-
tâmplat şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră demonii, îm-
brăcat şi întreg la minte, şezând jos, la picioarele lui Iisus şi s-au înfricoşat. Şi
cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Şi L-a rugat pe El
toată mulţimea din ţinutul Gerghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi
de frică mare. Iar El, intrând în corabie, S-a înapoiat. Iar bărbatul din care
ieşiseră demonii Îl ruga să rămână cu El. Iisus însă i-a dat drumul zicând: În-
toarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi a plecat,
vestind în toată cetatea câte îi făcuse Iisus.”

De la accidentul acela, nea Dragu, tot restul vieţii avea să şi-l petreacă
citind Biblia, pe care o lua cu el într-o traistă, plecând şontâcăind pe o vale,
„valea lui Iosafat” de-a lungul unei ape, să-şi îngrijească cele zece ari cultivate
cu viţă de vie. Prăşea via aia, de care comuniştii nu se atinseseră, până toamna
când se culegeau strugurii. Aflată în pantă, via se ridica pe o movilă ce semăna
cu Golgota. Acolo se afla şi un parapet. După ce dădea câteva sape printre bu-
tuci, se retrăgea la umbra unui nuc, stând tolănit pe o hanţă, citind până se fă-
cea întuneric. Uneori îl apuca somnul. În somn, îi apărea David, spărgându-i
capul lui Goliat cu o piatră pornită din praştie, fercheşul Iosif, tălmăcitorul de
vise, căruia, într-o zi, supusă servituţii carnale, soţia faraonului, însoţită de o
slujnică, venită să facă baie într-un heleşteu, îi smulsese haina de pe el. Mete-
oriţi aprinşi în frecarea cu aerul se abăteau asupra Sodomei şi Gomorei. Venea
după-amiaza, umbrele se modificau, şopârlele şi aricii treceau pe la spatele
lui, soarele cobora pe nesimţite şi el continua să rămână cufundat în somn. În
vis îi apărea Moise, coborând de pe muntele Sinai, cu toiagul într-o mână, cu
Tabla de legi în cealaltă mână. Patruzeci de ani aveau să rătăcească israieliţii
prin pustie spre ţara făgăduinţei, vocifererând şi cârtind împotriva conducă-
torului lor, care mai era şi bâlbâit pe deasupra. Doar ploaia de potârnichi, ce
se abătuseră din ceruri asupra lor, avea să le mai potolească mânia.

Creierul îi era în permanenţă bântuit de visele aflate la antipodul apos-
taziei prin care semenii lui treceau. Cu excepţia duminicilor, în care mergea
la biserică, toată vara, nea Dragu, asta făcea: prăşea via şi citea Biblia, până
cădea în lumea viselor.

La biserică, preotul, în graţiile căruia intrase, îi rezervase în exclusivi-
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tate o strană. Chiar şi atunci, când nu făcea act de prezenţă, nimeni nu în-
drăznea să se aşeze în ea. De la el auzisem pentru prima dată cum faraonii îi
chinuiau pe evrei, punându-i să facă chirpici la douăsprezece noaptea.

Pe cât era de naiv pe atât de nezdruncinată-i era credinţa.
În capul lui era o adevărată babilonie. Bunăoară, susţinea că, opulentul

rege Nebucatneţar, cel ce benchetuise toată viaţa lui, sfârşind prin a merge în
patru labe, era contemporan cu Mihai Viteazul.

Şi acum îl am în faţa ochilor. Un bătrân cu părul alb, cu obrajii scofâl-
ciţi, care semăna în mod izbitor cu Samuel Beckett, adus de spate, sprijinindu-
se într-un băţ strâmb şi noduros, cu pantalonii rupţi în fund, abia şontâcăind,
cu sapa pe umăr şi traista în care avea Biblia, brânza şi mămăliga.

Au trecut mai bine de douăzeci de ani de când l-am văzut ultima dată.
Era toamnă. O toamnă magnifică, cu nimic mai prejos decât celelalte, pe care
le lăsasem în urmă, suspinând cu nostalgie după galbenul frunzelor de gutui,
arse de frigul nopţilor, de parcă ar fi fost puroaiele lui Iov, după cum versificase
odată un amic într-un poem. Micile tornade, ce se creau din senin, ridicau, în
vertijul lor, praful şi frunzele cocenilor căzute pe uliţele satului, dispărând în
înaltul cerului. Piramide de bostani portocalii, ca nişte mingi de rugbi, se
vedeau prin curţile oamenilor. Înfometaţi, câinii hămăiau fără întrerupere. Am
împins poarta putredă de atâtea ploi, dărăpănată, scoasă din balamale şi am
intrat fără să strig. Făcută din chirpici, casa în care locuia era spoită pe dinafară
cu var. Rândunicile îşi făcuseră cuiburi la streaşina casei. Viespile roiau peste
tot. Aveam cu mine o carte a lui Cioran, filozoful ce cunoscuse tristeţea me-
tafizică a postcoitului. Magistrul universităţilor mele ridică privirile, îndrep-
tându-le spre cartea pe care-o ţineam subsuară.

– Ce carte e aia, cumetraşule?
– Lacrimi şi sfinţi, scrisă de un filozof român fugit la Paris de teama

represaliilor comuniste, am zis. Un şmecher, ce se credea prea deştept ca să
accepte existenţa lui Dumnezeu. Un fachir, care făcea speculaţii, învârtind
metafizica în vârful degetului. Un narcisist care toată viaţa lui s-a sulemenit
făcând elogiul sinuciderii.

Prea multe, din ce-i spusesem, nu cred că înţelesese. În timp ce am
vrut să-i întind cartea l-am văzut cum schiţează un gest de apărare, răşchirând
degetele, ca şi cum cineva ar fi vrut să-l lovească şi el îşi apăra faţa. Cu privirile
în pământ dădea din cap a dezaprobare, în timp ce îşi molfăia saliva, de parcă
ar fi mâncat moşmoane între gingii.

– Cumetraşule! zise, tuşind uşor (o hârcâială rămasă de la Carpaţii şi
Naţionalele, şi mahorca, de care s-a lăsat în urmă cu vreo patruzeci de ani,
când, în vis, lângă o apă, pe o vale, la ieşirea din sat, lângă trei puţuri cu ciu-
turile legănate de vânt, îi apăruse un cârd de gâşte albe, ca nişte îngeri, pu-
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nându-i în vedere dacă n-o să se lase de fumat iarba dracului o să moară),
cumetraşule, în afară de Biblie, continuă, lovind-o uşor cu degetul îndoit ca o
cange, toate cărţile sunt venite de la Satana, zise şi-mi întinse Psaltirea în tra-
ducerea lui Gala Galaction, veche, jerpelită, plină de sublinieri şi foi îndoite.
Soioase, copertele erau roase de şoareci. Pe alocuri literele erau acoperite de
violetul creionului chimic, înmuiat pe vârful limbii, astfel încât făcea imposi-
bilă lectura, mai mult intuind-o. Un frison mă fulgeră pe coloana vertebrală la
contactul cu copertele acelei cărţi şi la gândul că, alte, cel puţin două-trei gene-
raţii înaintea mea, îşi plimbaseră privirile pe scrisul acela migălos.

Aia a fost ultima noastră întâlnire. Au trecut mai bine de două decenii
de atunci. Amintindu-mi de nea Dragu, mi-am adus aminte şi de Biblia dăruită.
O deschid la întâmplare. „Pasalmul” 39 e încercuit cu violetul creionului chi-
mic, înmuiat pe vârful limbii. „Am stat mut, în tăcere; am tăcut, măcar că eram
nenorocit; şi totuşi durerea mea nu era mai puţin mare. Îmi ardea inima în mi-
ne, un foc lăuntric mă mistuia; şi atunci mi-a venit cuvântul pe limbă şi am
zis: «Doamne, spune-mi care este sfârşitul vieţii mele, care este măsura zilelor
mele, ca să ştiu cât de trecător sunt.» Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână,
şi viaţa mea este ca o nimica înaintea Ta. Da, orice om este doar o suflare, ori-
cât de bine s-ar ţine. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge
la comori, şi nu ştie cine le va lua.”

Închid „Psaltirea”, aşa cum o numea mentorul şi mă gândesc la opu-
lenţa patriarhului Daniel, la ferocitatea privirilor lui, care se lăfăie într-o maşi-
nă nouă de 60 000 de euro - un Volkswagen Multiva argintiu. Oare preafericitul
patriarh s-a gândit vreodată la „pasalmul” 39, citit la întâmplare din Biblia,
dăruită cu două decenii în urmă de bătrânul, pe care şi acum îl am în faţa ochi-
lor, cu părul alb, cu obrajii scofâlciţi, ca ai sfinţilor din picturile bizantine, adus
de spate, sprijinindu-se într-un baston de alun, strâmb şi noduros (baston ce
avea să-l însoţească şi în sicriu), cu pantalonii rupţi în fund, abia şontâcăind?
Mira-m-aş!

Închid Cartea şi-o redeschid la întâmplare: „Nu aruncaţi mărgăritarele
voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-
se, să vă sfâşie pe voi.” Versetul acesta îmi aduce aminte de un citat din Dosto-
ievski: „Suntem şi buni şi răi de-a valma, în acelaş timp.”

Biata femeie, pe care o mai chema şi Tudora, soţia lui nea Dragu, men-
torul meu din copilărie! Tudora! Teodora - fiica dresorului de urşi, actriţă,
curtezană, prostituată, devenită împărăteasa Bizanţului. Mi-o închipui cu
mâinile crăpate de extenuantele munci ale câmpului, păcătoasă şi evlavioasă
în acelaşi timp, aşezând cu sfială sfânta icoana în coteţul porcului, cu care, an
de an, îşi hrănea cei patru „copchilaşi”, plecaţi cu toţii în lumea largă.
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Nicolae Gâlmeanu 

Versuri din volumul  
„Ascultă cum

zboară mormintele” 
(Ed. Editgraph, Buzău, 2019)

DOMNULE

Eu, subsemnatul de mai jos, cu numele de care
nu m-a deposedat nimeni niciodată,
din morţi strămorţi, angajat ca pompier,
la secţia de pompe funebre a unităţii pe care
o administraţi din tată-n fiu, fără
să fi lipsit vreodată de la locul de muncă 
sau să fi beneficiat de vreo scutire medicală, 
şi, neprecupeţind nimic din viaţă, ca societatea
mea muncitoare, să nu intre în incapacitate,
pentru toată contribuţia calendaristică,
vă rog să-mi aprobaţi concediul de înmormântare pentru odihnă.

DINCOLO DE BARIERĂ

Ca dintr-o dimineaţă împodobită cu negi, începe
să se risipească îndoiala că va ajunge, priveşte zborurile
şi n-are controlul plecării, se întreabă citind
certificatul de naştere, îşi face bocceaua ca
un condamnat pe care nu are cine să-l apere,
din pricină că pentru cel apărat nu există acuzator,
iese din pavilion, trece pe sub bariera care îl
desparte, şi se încumetă lipicios la drum, îşi
ascultă mersul unde se duce, ţărâna îşi scarpină
penele, trupul îşi vede umbra mergând înainte,
priveşte înapoi, mâinile n-au degete să scrie
simfonia barierei, cum se coboară, se opreşte
fugit ca dintr-o îmbrăţişare întoarsă cu spatele.
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NODURI ŞI SEMNE
după Nichita Stănescu

Spitalul are ochii stinşi, precum irişii trişti
ai copiilor şi, pavilioanele pitice, până ajung
oameni mari, bubele negre sunt la vedere, bubele
dulci le ţin ascunse sub limbă, ca pe nişte dropsuri
spirtoase, şi fiecare copil trebuie să stea în banca
bubelor lui, într-o zi soseşte divizia medicală,
să ia probe şi să evalueze coşul zilnic de medicamente,
la sfârşit, fiecare este promovat pentru
performanţă, după calitatea bubelor negre şi a bubelor
albe înscrise în catalog, astfel ei trec
de pe o falie pe alta, ca un cutremur şi cântă
dimpreună cântece de leagăn la sărbătoarea bolii
pe care a încheiat-o, cu coroniţe pe cap, 
ei au infirmiere care îi alăptează până fac 
burţile mari şi sugiuri la gură, uneori vin mame native 
şi îi cheamă pe nume aşa cum se cheamă mieii din strungă 
la imaş, şi toţi copiii aleargă speriaţi după infirmiere, 
stau singur, cu pletele albe, pe banca bolnavă, şi nu mai văd
nimic, nu-mi mai aud râsul şi-mi recidivează
huiduma în gât, e primăvară, au înviat
medicamentele în jurul meu,
astă-noapte toţi copiii au fugit din spital.

MORI DE VÂNT

Aruncat pe un pat de spital, las bubele
să se aerisească, sunt într-un tratament care
îmi dă voie să citesc pe o testamentară de carte,
pe care insomniile mele o mângâie şi o silabisesc,
bolnavilor le este interzis să citească, eu citesc în celula
mea prohibită, sub cearceafuri parfumate, ascunse-n
morminte de lampă cu gaz şi-n combinezoane cu
cloroform pân-la gură, citesc, hrană pentru
viaţă sunt, captiv în această libertate a bolii,
faţă în faţă cu cazne pe limbă, am să întârziu
mai departe boala de om, citind din orar
necrologul îmbălsămat în cuvinte, voi muri
mai aproape, voi zbura mai departe, bolborosind
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inspiraţia dintr-o prognoză de cer, ca şi
când mi-a fost trebuit să respir, fără
să-mi scriu numele pe vreo jartieră poetică
şi să port fulgarine cu floci de fulare gulerate
la gât, vei auzi clopotul despre mine cum bate,
ca o fiinţă ieşită din minţi, aruncând peste groapă
file rupte de carte, vuind quijoteşte 
ca nişte putrezite mori de vânt.

ZBOR DIN ENCLAVĂ

Văd fiecare scânteie că se aprinde, din
ţărâni maternale explodează comori, suflete
primate se prind de ţâţele acestui pământ, copiii
din incubatoare, copiii din leucoplaste, eclozaţi
din misterele oului, cu aură îngerească, copii sparţi
din prezervative şi lepădaţi prin canale de dren,
să se-nchine şi să cerşească din haruri mincinoase
de sânge, văd ca un vizionar orbecăind, în
viziuni sărbătoreşti coboară fraţii mei
să se bandajeze şi aripile bandajelor nasc aripi,
şi-l văd pe fiecare cum începe să zboare din enclava 
acestui pământ, îmi cuvântez evadarea lopată cu lopată.

CAMERA ETHERICĂ

O noapte într-un adăpost sunt, printre sufleurii
din paturile goale, suspectând de ce patul meu este
ocupat, ca o mireasmă de înger vine asistenta
de la contagioase, îmi aruncă bandajele și mă lasă
gol, căpătâiul meu este departe de capătul de pat
al infirmierei, „să nu ne contagiem, îmi zic, între noi
e o distanță de-un mort”, „începe să se developeze
noaptea”, zice, și îi descopăr prin bluza albă
mâncărimea de pe piept, „totul este doar
sentimentul atingerii, cu mult mai fatal decât
fidelitatea fatalității, citește biopsia lui Moise,
să deflorăm în noaptea asta boala de pe noi”, apăs
butonul alarmei, mângâi semnale etherice, dansăm
înainte de dans, dansăm și nu ne
vede nimeni, doar bubele care ne ung.
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Florentin Popescu

Reţetar literar
pentru uzul celor care vor să scrie

eseuri, prefeţe, cronici de 
întâmpinare, tabele cronologice,

fişe biobibliografice etc.
Ingrediente generale, valabile pentru oricare dintre preparatele

enunţate în titlu: Dicţionarul general al limbii române, Dicţionar de termeni
literari, Dicţionar de epitete şi comparaţii, Dicţionar de neologisme, Gramat-
ica limbii române, Dicţionar de compuneri.

De precizat că se pot folosi şi ediţii şcolare, cât mai simple, ale acestor
dicţionare. În cazul în care utilizatorul nu-şi poate procura unul dintre volumele
de mai sus, nu trebuie să intre în panică. Obligatoriu rămâne numai Dicţionarul
de neologisme, uşor de procurat din orice bibliotecă, librărie sau de la difuzorii
de pe stradă.

Reţeta nr. 1: Eseuri
Se află la îndemâna oricui. Nu vă lăsaţi impresionaţi de ceea ce vi s-a

spus în şcoală (dacă vi s-a spus!) despre ce înseamnă eseul şi ce vrea el. Şi
nici de comentariile pe marginea lucrării, Pseudo-Kynegetikos de Al. Odobes-
cu, dat peste tot ca exemplu. Societatea şi literatura de azi tind spre o cât mai
mare simplitate.

Dacă vă propuneţi să scrieţi un eseu despre cartea unui coleg, proce-
daţi astfel:

– în frazele început, esenţiale pentru întregul eseu, prezentaţi autorul.
Dar nu oricum, ci în termeni cât se poate de docţi (îi găsiţi din plin în Dicţiona-
rul de neologisme). Bunăoară, enumeraţi lucrările lui anterioare (dacă are),
subliniind empatia de care s-a bucurat autorul din partea cititorilor, dar şi
acianopsia unor critici care l-au judecat unilateral, ca şi entimima pe care o
provoacă fiecare pagină etc.

– în frazele următoare precizaţi că scriitorul n-a recurs la vreo antana-
gogă, atunci când a fost comentat şi că fiecare carte a lui a avut un ancolaj
corespunzător, că n-au produs niciodată algofilii cititorilor.

– în etapa următoare faceţi o trimitere la un pictor, pe cât se poate
foarte cunoscut. E imposibil ca în textul pe care-l comentaţi să nu găsiţi prilejul
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s-o faceţi. Nu contează că lucrurile nu prea se leagă şi că textul n-are nicio trea-
bă cu pictura despre care amintiţi. Lumea e prea grăbită şi nimeni n-are timp
să verifice. În schimb sugeraţi cât de deştept şi cult sunteţi. E musai ca, ajuns
la acest punct, să ziceţi ceva şi despre endofazia autorului, despre faptul că la
adresa lui n-a rostit nimeni şi niciodată un encomion.

– capacitatea celui pe care-l comentaţi de a fi coercitiv cu subiec-
tele/temele lui trebuie pusă şi ea în evidenţă. În context subliniaţi că origina-
litatea constă şi în faptul că bastardizarea temelor lipseşte, spre deosebire de
operele altora, că autorul este capabil de etopoezie, că ştie să scoată în evidenţă
distimiile umane - ceea ce e un lucru mare la un artist, fie el şi al cuvântului,
că înţelegerea textului nu presupune expletivitate etc. etc.

– ajunşi aci e musai să faceţi o trimitere şi la muzică. Ziceţi, de pildă,
că sonoritatea versurilor „Iubito, te-am simţit ca pe o adiere de zefir/ şi de asta
nu mă mir”, sau oricare alt vers (nu contează care) v-a amintit de Mozart sau
chiar de Beethoven. Nu spuneţi de care dintre compoziţiile lor, că n-o să vă
întrebe nimeni care. Şi apoi sunteţi liberi să vă amintiţi de oricine şi de orice,
nu-i aşa?

– scrieţi că lucrarea v-a impresionat într-atât încât vă vine să vă dezam-
poraţi şi să vă stabiliţi, imaginar desigur, în spaţiul sugerat de text.

– în fine, mai faceţi şi precizarea că lucrarea are o endoestezie cutre-
murătoare, că poate deveni de referinţă în domeniu, că aveţi a face cu o mare
valoare pe care viitorul o va confirma din plin (că doar viitorul altă treabă
n-are decât să confirme ce aţi scris dumneavoastră).

Mai adăugaţi, în chip de condiment, un citat-două şi câţiva termeni
pe care dicţionarul amintit vi-i oferă cu generozitate şi eseul e gata.

Mergeţi cu el la o revistă literară şi pariez că veţi primi felicitări pentru
el şi că textul dumneavoastră va fi publicat imediat ca o mare noutate, chit că
despre autorul şi cartea/cărţile despre care aţi scris n-a auzit nimeni şi nici nu
sunt şanse să audă…

Reţeta nr. 2: Cronică literară şi recenzie
Întrucât între cronică și recenzie nu sunt prea mari diferențe, poate

doar de dimensiuni, rețeta e comună pentru amândouă.
Se ia cartea prietenului, colegului sau, mă rog, a celui faţă de care ai

anume obligaţii sau pentru care te-a rugat cineva să scrii şi se parcurge mai
întâi prin simplă răsfoire, ca să vă daţi seama despre ce este vorba, apoi se
trece la treabă:

a) dacă e un volum de versuri se vede dacă este vreo legătură între ti-
tlul volumului, dacă are sau nu prefaţa cuiva, dacă există vreun citat pe ultima
copertă. De obicei acolo se publică şi o fotografie a autorului. E bine s-o priviţi
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cu atenţie, fiindcă s-ar putea să vă dea oarecari sugestii. Ţinuta, un zâmbet,
un cadru fotografic, o anume poziţie a capului pot fi interesante şi - de ce nu?!
- la o adică s-ar putea raporta şi la conţinutul cărţii, la universul autorului, la
tematica acestuia şi la altele.

– citiţi două-trei poezii de la începutul cărţii, apoi răsfoiţi mai departe
şi mai citiţi una de pe la mijloc, pe urmă pe cea de la sfârşit. Dacă vă grăbiţi,
opriţi-vă la atât. E suficient. Extrageţi trei-patru citate (o strofă sau două, mai
rar o poezie întreagă) apoi, având Dicţionarul de neologisme alături, treceţi la
redactarea textului.

– în cazul unui debutant precizaţi din capul locului cât de importantă
este venirea unui nou condei în literatură, cum trebuie el primit, cât de atenţi
trebuie să fie criticii care-l comentează. În cele mai multe şi cunoscute cazuri
se fac trimiteri la Maiorescu şi la Iosif Vulcan (subliniindu-se ce au însemnat
aceia pentru Eminescu), dar şi la critici şi istorici literari de mai încoace (în
funcţie de cunoştinţele pe care le aveţi în materie).

– dacă recenzaţi un autor care a mai publicat volume înainte, faceţi
neapărat trimitere la ele (anul de apariţie a cărţilor, editura, oraşul), dar şi la
buna primire de care s-au bucurat ele din partea criticilor X, Y, Z (dacă au fost,
iar dacă nu, renunţaţi la nominalizări şi lăsaţi informaţia aşa, la general).

Tot în acest al doilea caz pentru recenzent sau cronicar există mai
multe avantaje: poate argumenta opiniile lui şi cu ajutorul comentariilor de
mai înainte ale altora sau chiar prin eventualul (dacă există!) citat de pe ultima
copertă, care de regulă aparţine cuiva de care s-ar putea să fi auzit şi dumnea-
voastră.

– structura recenziei e simplă, iar pentru realizarea ei există, de aseme-
nea, mai multe variante: fie s-o începeţi abrupt, cu un citat din carte sau de pe
copertă, fie cu o frază prin care să vă exprimaţi bucuria (sau surpriza, evident
plăcută) pe care v-a produs-o lectura;

– comentariul propriu-zis trebuie să conţină citate bine şi meşteşugit
alese, încât să nu vă poată face vulnerabili în faţa cititorilor sau a colegilor
cronicari prin alte zări (citiţi reviste) de cronici pline.

– ca să fiţi în pas cu vremea şi cu nimic mai prejos decât colegii de
aiurea, folosiţi, pe cât posibil şi pe cât v-o permite textul comentat, un vocab-
ular critic care să vă confere o mare autoritate în domeniu. Un vocabular din
care ar fi bine să nu lipsească termeni ca: oniric, situaţie limită, stare abisală,
enditim,-ă, de referinţă, peisaj interior, casură, clamare, empiric, expurgare,
chintesenţă, eidetism, excepţional, unicat, pionierat, frazare, distimie, acredi-
tare, personalitate lirică, chietudine, nelinişte metafizică, endofazie şi alţii.

– în final faceţi precizarea că n-aţi vrut/nu vreţi să fiţi encomiastic şi
că numai lirismul cărţii v-a impus un anume elogiu, de altfel meritat de autor.
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Fireşte, pe tot parcursul cronicii (recenziei) nu vă opreşte nimeni să
faceţi referiri la mari poeţi, de preferinţă din literatura universală, fiindcă e
puţin probabil, ca lectorul dumneavoastră să fi citit în întregime opera acelora
şi să vă acuze de minciună.

În cazul comparaţiilor cu poeţi clasici sau contemporani de la noi e
foarte riscant, deoarece s-ar putea ca aceia să fie mult mai populari decât cre-
deţi şi atât vă trebuie: s-o daţi pe-alături, să citaţi greşit sau să faceţi cine ştie
ce altă gafă. Nu veţi fi iertaţi în vecii vecilor.

b) dacă vi s-a oferit un volum de proză şi vreţi ori vi s-a cerut în mod
insistent să scrieţi despre el, iar dumneavoastră n-aveţi încotro şi nu puteţi re-
fuza, procedaţi în felul următor:

– citiţi cu atenţie cartea, mai ales dacă e vorba de un roman. În cazul
prozelor scurte e ceva mai simplu:  nu trebuie să citiţi tot. Trei-patru texte sunt
de ajuns, vă dau o idee despre cine şi cu ce aveţi de-a face.

– după ce aţi citit romanul, răscoliţi-vă mintea şi căutaţi în „fişierul
memoriei” dumneavoastră o altă carte cu subiect asemănător, pe care aţi co-
mentat-o cândva. E musai să menţionaţi şi asta în recenzie, ca să se vadă că
sunteţi în temă, bine informat şi nu un ageamiu.

Căutaţi recenzia de atunci şi inspiraţi-vă de acolo: ca mod de tratare,
ca structură a textului şi chiar ca terminologie. Dacă e prima oară când vă con-
fruntaţi cu subiectul nu disperaţi! Experienţa dumneavoastră, acumulată, de-
a lungul anilor şi al multelor lecturi vă va ajuta.

În genere, romancierii noştri de azi merg pe cărări bătătorite de alţii
mai înainte. Pe unde taie lemne azi un romancier român (ca să folosim o veche
zicală din popor) Sadoveanu, Camil Petrescu, Hortensia Papadat Bengescu,
Cezar Petrescu, Zaharia Stancu, Marin Preda, Titus Popovici şi mulţi alţii au
cules surcele demult, aşa că vă stă oricând la dispoziţie o trimitere la ei, o com-
paraţie a romanului recent citit cu un altul, scris de cei numiţi mai sus. Dacă
nu ca tematică (fiindcă sunt totuşi subiecte - precum cele legate de evenimente
şi fenomene petrecute mai încoace, despre care aceia n-aveau cum să scrie,
comparaţia sau trimiterea la ei se justifică doar parţial)  - în ce priveşte con-
strucţia, stilul şi modul de a vedea lucrurile.

Terminologia cât mai savantă, sau măcar dusă până la un punct înalt
al elevaţiei critice se impune aproape de la sine. Dar cum văd că reţetarul meu
literar s-a întins cam mult, mă opresc aci.

P.S.:

Orice asemănare a textelor dumneavoastră critice cu cele care apar prin re-
vistele literare actuale ar putea fi sau nu întâmplătoare. Vă las să apreciaţi
singuri.
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Nicolae Pogonaru
o pâine mai albă

poem fluviu 
de la intrarea
Dunării în ţară 
şi cam până în
dreptul fostei 

insule Ada-Kaleh
acoperită de

apele lacului de
acumulare de la Porţile de Fier

cum nu se dă ursul scos din bârlog
țăranul de la munte strămutat 

la câmpie
violatorul de babe și pedofilul
la penintenciarul Rahova
așa nu se dădea dus băiețelul
înscris în clasa zero barat la școală
zilnic bunica dinspre mamă
îl depunea în curtea instituției
ca pe un plic în cutia poștală
mama sa divorțată l-a părăsit
când nici nu împlinise patru ani
și s-a dus s-a tot dus 
fără să se uite înapoi
să nu se facă stană de piatră 
spunând două puncte
fie pâinea cât de rea 
tot mai bine-n Spania
decât în țara natală în 
șomaj permanent
s-a dus s-a tot dus
până a rămas copilul ca o stană 

de piatră
după ce înainte de plecare

l-a pupat pe frunte așa într-o doară
ca pe un orfan cu părinții vii
vorba ceea
kiss and say nu-i bai
zicându-i că se va întoarce
când el va fi mare
vorbele ei îi răsună în urechi
ca strigarea darului cu ecou
la nunțile cu maneliști 
ale baronilor locali
de la socrul maree…ree…ree..
100 000 de eurooo…roo…roo
mă voi întoarce acasăăă..săă…să
când vei fi maree..ree…ree
ai grijă…ăăă…ăă
grijania ei de viață (vocea auctorială)
lacrimile i se-nodau în barbă
precum cașmirul bunicii
când pleca la biserică duminica
pe la înmormântări sau parastase
paranteză (cașmir - țesătură moale și
fină confecționată din lâna caprelor
din Cașmir,
2 wikipedia - Cașmir reprezintă un
fost principat din Himalaya 
azi teritoriu disputat de India 
și Pakistan; 3 kashmir – melodie 
interpretată de Robert Plant 
solistul vocal al trupei rock 
Led Zeppelin
și stătea copilul acum de șase ani
trist și speriat în fața sălii de clasă
pe care o vedea ca pe un cabinet
în care medicul de familie îl aștepta
cu seringa scoasă pentru a-i face

vaccin
după ore zicea în gândul lui
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mai lungă-mi pare calea
acum la-ntors acasă
aș vrea să zbor dar n-am delta plan
în prag îl aștepta bunica plictisită
și zâmbind fals
doamna învățătoare îl pârâse
că nu vrea să învețe și nu știe
ce s-o alege de capul lui
mă mamaie mă zise mă-sa mare
pune-te mamaie cu burta pe carte
s-ajungi și tu om mare
să mănânci o pâine mai albă
școlarul a început să pună cărțile 
sub cearceaf
mai mulți ani la rând
și dac-a văzut el că-l îmboldesc
ba în burtă ba în coaste
de avea un somn agitat plin 

de coșmaruri
deodată îi veni un imbold și începu
să învețe într-o lună
cât alții într-un an
a terminat școala din sat liceul
studiile superioare ce mai
a devenit doctor cu acte-n regulă
a venit mamă-sa din Barcelona
că doar îi promisese că vine acasă
când va fi el mare
a făcut un chef decent
și bunica bucuroasă îi zice
vezi mamaie dacă m-ai ascultat
acum ești cineva o să ai o groază 

de bani
casă mașină și-o să mănânci la 

pâine albă
câtă vrei tu
toată pâinea pe care aș mânca-o eu
cu familia mea ți-o las matale
și dacă îți mai rămâne poți 

s-o iei dincolo

că eu sunt medic nutriționist și 
nu recomand decât pâine integrală
apoi maică nu mai ai niciun haz
degeaba ai îmbătrânit prin școli
că nu știi ce-i bun

Manuela
Camelia Sava

NU ŞTIU 
DACĂ EXISTĂ TIMP

nu e timp dincolo de mare
nu există iubire dincolo de valuri
dincolo de albatros nu știu că
verdele e un anotimp e o secundă
ce poate fi o îmbrățișare când lumea
îți spune trebuie să fii curajos
definiția curajului o dă numai 

don quijote
ce poate să exprime un mesaj 
dintr-o sticlă pe care iona
o aruncă fără să-i pese
îți aduci aminte, vrăjitorule, ți-am
scris cât de mult o să-mi fie dor

în fiecare zi
palmele îmi cuprind inima cu multă
grijă să nu curgă sânge scriu 
nebunește tot ce-mi dictează adn-ul
nu există timp nici tu

ÎN FUGĂ

te dezinfectezi de fiecare dată timpul
e bolnavul care se clonează
e mai bine să nu se știe cine 

a trecut pe aici
tivul rochiei te ascunde într-un 

mod nerușinat
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te privesc în fugă pe hol
sunt spectatorul care își adoră 

actorul preferat
camera de filmat înregistrează cum
nisipul te îngroapă în cavoul cu vise
peste gândurile mele se depun în
straturi parfumuri întârziate

PEISAJ CU INIMI ŞI PESCĂRUŞI

tastez în grabă halucinant
marea șterge toate cuvintele rătăcite
desenez inimi la mal
e prea demodat îmi șoptești
doi pescăruși apar în fotografia 
din memoria telefonului 
ochii mă dor nu vreau să mai adaug

silabe
să plâng ce rost ar mai avea
sângerezi în lumina verde 

a amintirilor
îmi spui că nu ai citit toate mesajele
codul adn ne strică imaginea 

de pe facebook

POVESTEA UNUI  EROU ÎNTÂRZIAT

tu nu ești un parfum tu ești eroul
ajuns târziu la porțile cetății 
găsești zăvorul ruginit
ești un viteaz dar nu ți se cunoaște

numele
povestea a fost uitată ești liber
(văzusem de curând un film-Keoma)
ai venit fără arme fără speranță
fluturii îți dau târcoale
ziua când m-ai sărutat prima dată
e întipărită în amintirea mea 
urc la etajul doi într-o zi obișnuită
treptele până la cer scara e de mătase
ne bandajăm cum putem rănile
cântăm tremurat o melodie nouă 

în fiecare zi
poți lupta cu mâna goală
ești cel adorat
pistoalele nu mai au gloanțe
(Keoma e legat și lăsat pradă 

disperării)
nu mai e mult până să pălească
flăcările serafimilor

MELCI. UPU

Melcul păzește ușa
înfipt în carnea lemnului se simte
stăpân pe sine pe tot sângele tău
El e rege în țara melcilor
Aici nu face nimeni de gardă 
mergeți la UPU
Soldații păpădiilor au dezertat
cuvântul te arde țara te arde 0,9 ClNa
plutești între cer și pământ
Melcul tipărește în palmă 

un adn complicat
te culci obosit te scoli obosit
în țara unde soldații păpădiilor 

nu fac de gardă
nu mai e nimeni în sala de așteptare
la Upu nu se mai primesc melci
Apelați cu încredere - 112!

Mihai 
Marian

SITUAŢIA PARE
SUB CONTROL

amintirile cu tine sînt 
o dimineață rece

întîmplător un punct pe hartă
întîmplător mînerele tramvaiului 
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lucind de transpirație
absolut întîmplător terenul de fotbal
din spatele școlii
unii dintre locuitorii orașului stau 
ca frunzele zbîrcite
încrețiți ca o broșură turistică veche
pe care în cel mai bun caz poți

desluși umbrele
celor care au inventat praful 

de pușcă
de cealaltă parte a străzii un telefon
se îndreaptă spre altul
doi tineri cărora li s-a mai născut 

un copil
zîmbesc fericiți la adăpostul
crengilor unui copac care 

nu mai este
peste tot se vînd produse derivate

din petrol
și obiecte din plastic 
situația pare sub control
din vitrine se reflectă scenele 

unui film
în care balonașe colorate și aproape
transparente 
urcă spre cer
în memorie
cîteva versuri se tot joacă 

la un întrerupător
„eu vin din bukowski
tu vii din turgheniev
și nu avem nicio șansă
nicio șansă să ne întîlnim”
a doua zi îndelung soarele răsare 

din sfîrcul  
unui mall care a costat 26 

de milioane de dolari
și  din care cu toții ies flămînzi 

și digitalizați
în timp ce bahluiul aproape a secat

nu se întrevăd reduceri de prețuri 
în magazine

oricum viața este deja ieftină și 
cere upgrade mereu

încăperile și parcurile
oglinzile și hainele sînt umezite 

de atîta wi fi
dragostea e-ntinsă la uscat între
pasajul nicolina și gară
seara sub prelate imaginația 

pare a fi ocupația de bază 
a mașinilor parcate sub stele
a bătrînului care privește în ochi 

porumbeii
fără să cunoască numele orașului 

în care trăiește
dar își amintește  că
în tristele balade
erau multe case albe și tăcere
pentru mîine se anunță iarăși soare
va fi o lungă joacă de-a inocența
printre cafenele pînă pe strada fericirii 
nimeni nu va suferi de frig

ORAŞUL SEPTEMBRIE

noapte plină de lovituri de copite
de mușcături de câine
în întuneric, limpezimea lucrurilor
motiv serios să fii gelos
ca într-un joc de curling
luminile orașului
pietre îndelung lustruite între palme
alunecă pe culoarele minții
întuneric roșu întuneric albastru
întuneric roșu întuneric albastru
schelet dantelat și singur 
casa poporului 
prin toamnă trece
mâna mea ținută doar 
de cealaltă mână a mea.
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Mihai M Macovei

Femeia cu miros de rouă
Azi-noapte te-am văzut dansând pe un covor țesut

din spice de grâu. Erai atât de frumoasă! Ochii mei nesătui
de frumos, abia atunci au înțeles că tu vii din Nevăzutul Prim.
Erai floarea nopții - floarea care se dezbracă singură de floare
- petunia peste care căzuse roua iubirii.

Știu, și de aceea îți spun: viața terestră nu-i o întâmplare! Copilul pe
care-l vei naște mâine va fi un Păstor de stele. Tu niciodată nu poți fi o cămașă
cu guler de schimb! Eu te iubesc cu teamă, cu nădejde, cu bucurie. Vreau să ră-
mâi numai pentru mine femeia cu vedere la gleznă.

Cândva, cel care-ți scrie azi se va împiedica de o piatră cu semn divin.
Să nu uiți nimic despre zborul păsării albe, despre zborul păsării galbene -
zbor căzut pe solzii nopții, solzi care dau frâu vorbei amar de dulce. Și dacă
ți-am spus toate acestea, lasă-mi în pumni un izvor pitic din care să beau tăcut
un strop de apă.

Aproape de inima pietrei
Drumul visului s-a oprit pentru o clipă și pe Măgura Buzăului. Acolo

„realul” îmbrățișează viața ca pe o iubită, o așază la „masa ierbii”, dându-i să
bea din arta - sculpturii - pentru a trăi în veșnicie cu lumea munților, în lumea
lumii. Cerul mâinii aproape de inima pietrei crede în permanența omului iu-
bitor de frumos, și, piatra muntelui sărută locul unde poate dura și peste negura
timpului - uimind ochiul din lăuntrul aceluia care privește.

Din adevăr și dragoste să vorbești cu piatra, să o înțelegi, să-i mângâi
durerea, tu, cioplitor al ei, poți acoperi lumina minții cu sensuri întotdeauna
adânci, pe care, din graba timpului, „unii” nu le pot spune pe nume decât atunci
când privesc înțelept deasupra tuturor lucrurilor. Când te oprești în fața unui
bloc de piatră, răceala adâncului nu-i decât zborul pe verticală, pe care cu truda
minții și-a mâinii poți să-l dai atunci și numai atunci când simți nevoia de fru-
mos și-a pietrei, și-a omului.

Omul-sculptor, căruia piatra îi vorbește, căruia piatra-i ține făclia prin
noapte poartă în el neliniștea devenirii noastre, aici, pe Măgura Buzăului, unde
se ajunge numai chemat de furtuna albastră a munților. Odată ajuns, adâncul
pietrei îl roade până când acel fluviu nevăzut al creației își domolește demonic
curgerea odiseică spre și prin lume cu rememorări și vise, cu dor și nădejde
pentru a rămâne generațiilor viitoare. Ai înțeles și tu, cioplitorule, că fiind
aproape de inima pietrei, îi strecori vrând-nevrând un pumn de liniște pentru
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o posibilă plecare în lumea senzaționalului cu acel previzibil și imprevizibil
de care nu poate scăpa în timp, arta în genere. Atunci, Brâncuși a așezat la
„Masa tăcerii” omul și piatra pentru a se vorbi cum să aducă muntele mai
aproape de inima omului, inima pietrei mai aproape de sărutul cerului, lumina
minții peste lumina mâinii și toate mai aproape de istorie. Acolo unde poate
rodi și piatra și omul, întotdeauna, curgerea spre legendă și mit este de
necuprins, și toate curg ca o ploaie albă pe acest pământ; pentru care strigătul
din strigătul vremii chema mâinile tuturor românilor.’

Din veșnic se poate veni în prezent și din prezent se poate trece în
veșnic. Păstrați pământul, averea supremă a omului. Păstrați-l, păstrați-l!
(Comentariu după imaginile dela Tabăra de sculptură Măgura -1982/1983)

Aromă de pEŞte
Târziul nopții mușcă din mine precum n-aș fi. Blocul cu miros de pia-

tră a zburat peste lumina lumânărilor din biserica orașului. Acolo ne-am rugat
ca să rămână prin lume un braț rătăcitor. Atât, și numai atât! Ieri, neavând ce
face, m-am dus la pietrarul meu. Vorbind despre una și alta, mi-a spus: albul
acela scos din piatra de boltă - în noaptea nunții viitoare - îl poate cerne peste
mine. 

Fals, i-am spus? Și pulbere de-aș fi până la urmă, tot m-aș spânzura
de firul alb al mucegaiului din tine. Și dacă vrei, eu voi plânge - râzând a veșni-
cie. Iar tu ai să mă poți vedea în depărtările de mai.

Aseară, soarele s-a uitat înapoi. Semn a vânt. Felinarele de pe bolta ce-
rului nu s-au mai aprins ca altădat. M-am
trezit cu pâinea verde a amurgului pe ma-
sa de vis. La masă erau trei scaune îm-
pletite din coaja cireșului amar, și brodate
cu suharime.

Uitându-mă peste câmp, o haită
de câini lătra: dragostea e un câine șchiop
cu plută de lemn. Da, o plută abandonată
pe un râu care adapă mereu gura lumii.
Gura lumii e o lopată cu pământ galben.
Cu așa ceva se acoperă poetul. Ros de
dorul tău, curte-i fac străinului din mine.
Îngenunchez. Nu mai pot să dorm în hă-
uri fără tine. A venit timpul să te îmbrac
într-o cămașă roșie, țesută-n nopțile de
veghe la catarg. Plouă. Acum îi fac nopții
drum. Un drum cu aromă de pește.
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Numai lumii îi cer

Mă plouă cu frunze în flori
de paltin mai înalt decât cerul,
stau nemișcat cu barda în mână
și-l înjur pe Dumnezeu, eu, cel 
mai mare păcătos născut în a 
lumii dumnezeiască mișcare – 
și-i cer să plouă cu și din lacrimi
de pește, pentru a nu ști că mâine
dedesubtul meu va fi luat
de cel care azi mi s-a strecurat
ca un virus pe sub ușa, de acum
închisă, a luminii în care 
mă încred tot mai puțin.

Mihai M Mawcovei



Dumitru Scoroşanu

Un tezaur din secolul 
V d. Hr. descoperit 

pe teritoriul comunei
Pârscov

Un loc aparte în rândul descoperirilor de la Pârscov îl ocupă un tezaur
cuprinzând mai multe obiecte din aur, datat în secolul al V-lea d. Hr. În condiţii
rămase necunoscute, în anul 1941, Muzeul Naţional de Antichităţi a achiziţi-
onat mai multe piese de podoabă lucrate din aur, piese expuse după anul 1970
în secţia „tezaurul istoric naţional” de la Muzeul de Istorie a României. Făcând
cercetări în teren, arheologul Victor Teodorescu a stabilit ca loc al descoperirii
tezaurului comuna Pîrscov .

Tezaurul nu a fost publicat până în anul 1977, când cercetătoarea Cris-
tina Anton Manea a făcut primele consideraţii asupra pieselor descoperite .

Iată ce cuprinde respectiva descoperire: o pereche de pandantive, un
inel cu intaglie din sticlă, şapte aplice mici în formă de floare, mai multe frag-
mente de podoabă tot din aur (trei lănţişoare, două rame mici rombice, două
casete mici, trei pandantive cu găici) şi o cataramă cu almandine. Piesele cele
mai importante ale tezaurului sunt pandantivele cu lănţişoare.

Acestea reprezintă o grupare de casete, individualizate ca formă, îns-
crise pe o foaie de aur triunghiulară pe care sunt suspendate opt lănţişoare ter-
minate cu clopoţei mici, tot din aur. Casetele care formează partea superioară
a pandantivului sunt: două mari, rotunde, completate spre colţurile triunghiului
de câte una, în formă de sâmbure de măr, cu turcoaze, deasupra lor este o alta
rombică, flancată de câte două flori mici din fir de aur răsucit în spirală. În
vârful triunghiului se află o casetă mare, ovală, la care este sudat inelul de
prindere al pandantivului. Casetele, cu excepţia celor în formă de sâmbure de
măr, cu muchia tivită cu granule mici de aur. În casetele rotunde se află câte o
pastilă din sticlă cafenie, fixată central printr-o rondelă de aur. La baza plăcii
triunghiulare este sudată o împletitură din două fire de aur, aplatizată. Lănţişoa-
rele au capetele superioare sudate pe spatele plăcii; din cele libere atârnă clo-
poţei din foaie de aur de forma florilor de lăcrămioară. Casetele rombică şi
cea ovală, în prezent goale, erau odinioară decorate cu pastă de sticlă sau pietre
semipreţioase, în aceeaşi montare ca la casetele rotunde. Pandantivele aveau
astfel, pe lângă linia elegantă şi strălucirea metalului preţios, o mare bogăţie
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cromatică. Lungimea totală este de 81,9 mm, lăţimea maximă de 33 mm, iar
greutatea de 11,5 grame şi respectiv 10,1 grame.

Cele două piese prezintă însă o lipsă de unitate în ceea ce priveşte exe-
cuţia, partea superioară fiind o realizare de mare fineţe, în vreme ce lănţişoarele
şi modul lor de fixare atestă o lucrătură mai stângace. Cerceii din tezaurul de
Pîrscov se situează prin structura lor între podoabele datate spre sfârşitul seco-
lului al IV-lea, când pandantivele triunghiulare se utilizau din regiunile Crimeei
până în Cipru şi când lănţişoarele cu clopoţei erau folosite în acelaşi scop şi
în Italia sudică. 

A doua piesă a tezaurului de la Pîrscov este inelul cu aspect masiv, a
cărui verigă groasă a fost lucrată în foaie de aur umplută cu substanţă albă,
calcaroasă. Veriga uşor evazată formează un locaş rotund, bine conturat, în ca-
re este prinsă o pastilă de un verde închis, gravată, în intaglie, reprezentând
un patruped, probabil o capră (diametrul de 24/26mm, greutatea de 4,8 g). 

Cele şapte aplice din foaie de aur decupate în mici margarete cu şase
petale, perforate în centru, au fost menite probabil împodobirii unui veşmânt
sau diademe, oricum pentru a fi prinse pe un material textil (diametrul – 12,4
mm, greutatea totală – 1 gram). Este foarte probabil ca aplicele să fi fost
ştanţate în tiparele descoperite în apropierea locului unde fusese ascuns tezau-
rul, la Aldeni - Buzău. În urma datării tiparului, aplicele se pot plasa în secolul
al V-lea.

Floricelele de aur decorate în mijloc cu o piatră micuţă, portocalie,
formează înşirate, pandantivele unui cercel de la începutul secolului al V-lea,
păstrat la Muzeul Benaki din Atena.

Fragmentele de podoabe de aur cuprinse în tezaurul de la Pîrscov sunt:
1 – trei tubuşoare (lungime - 10 mm) foarte fine, cu caneluri transver-

sale, fisurate longitudinal, des întâlnite între elementele înşirate ale colierelor
sau la îmbinarea elementelor articulate ale unor podoabe, asemenea amintitului
cercel de la Benaki. Dimensiunile reduse, precum şi fisura longitudinală a tu-
buşoarelor de faţă, ne îndeamnă să le atribuim cea de a doua funcţionalitate.

2 – o ramă mică, rombică ce avea locul de a fixa piatra pe foaia de
aur a unei bijuterii.

3 – două casete mici (lungimea – 10 mm) în formă de bob de grâu cu
două perforaţii.

4 – trei pandantive în formă de casete tronconice cu gaică de prindere.
Din cauza fragmentării şi a deformării este greu, ca şi pentru piesele anterioare,
să la atribuim o funcţionalitate precisă.

Aceste fragmente reprezintă părţi componente ale uneia sau ale mai
multor bijuterii care au format tezaurul de la Pîrscov din care nu ne-au parvenit
decât piese mai mult sau mai puţin disparate.
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Un loc aparte îl ocupă catarama de aur cu almandină. Ea este compusă
dintr-o placă riniformă în care s-a decupat lăcaşul almandinei (piatră semi-
preţioasă, larg folosită în ornamentarea podoabelor din foiţă de aur din secolul
V d. Hr.).

Ulterior publicării tezaurului s-au emis păreri care exclud catarama
cu almandină (aflată în momentul achiziţionării respectivului tezaur - 1941 în
U.R.S.S. împreună cu Cloşca cu puii de aur) din tezaurul de la Pîrscov .

Referitor la apartenenţa tezaurului se poate concluziona că el reflectă
o modă internaţională ce caracterizează complexele funerare ale secolului al
V-lea d. Hr., rezultat al contactului dintre civilizaţiile romană, imperială târzie
şi iraniană – sasanidă cu culturile altor populaţii (barbare după R. Harhoiu).

Influenţa puternică a civilizaţiei Imperiului Roman târziu la nord de
Dunăre va contribui la întărirea populaţiei romanice, dar în acelaşi timp începe
în aceste zone şi procesul de romanizare al unor populaţii nomade. Părerea
specialiştilor este că respectivul tezaur a putut fi lucrat de meşterii localnici,
care posedau o tradiţie în orfevrărie remarcabilă, tradiţie cu rădăcini încă în
epoca bronzului. Referitor la tehnicile de lucru adoptate, modelele de lucru şi
materialul folosit, este normal ca acestea să se fi înscris în moda timpului, ve-
hiculată şi de elementele etnoculturale cu care populaţia romanizată de la nor-
dul Dunării a venit în contact. Mulajul matriţei nr.1 din tiparul de la Aldeni,
punctul Turţudău se poate asemăna până la identitate cu cele şapte aplice pre-
sate din tezaur. Descoperirea unor tipare asemănătoare la Izvorul Dulce (com.
Merei, jud. Buzău), Poeniţa (jud. Vrancea), Budureasa şi Târgşor (jud. Praho-
va), atestă din plin că în secolul al V-lea d. Hr., pe aceste meleaguri, existau
puternice centre meşteşugăreşti . Evident, nu putem cunoaşte dacă la Pîrscov
a fost un asemenea centru, dar tezaurul, ca şi descoperirile arheologice făcute,
ne atestă prezenţa unei populaţii localnice cu destule resurse materiale şi un
deosebit simţ al frumosului. În cele din urmă nu putem pune numai pe seama
migratorilor îngroparea atâtor tezaure în ţinuturile româneşti, când avem ates-
tată o populaţie romanică, posesoarea unei civilizaţii superioare şi a unor
tradiţii strălucite în domeniul artei prelucrării metalelor scumpe. Este posibil
doar că asemenea tezaure să fi aparţinut unor şefi, de cele mai multe ori străini
de naţiunea băştinaşă, dar bogăţia lor reprezintă tocmai exploatarea localnicilor
şi în cele mai multe cazuri sunt lucrate chiar de meseriaşii de aici.

Valoarea descoperirii ar fi şi mai mare dacă am putea găsi locul în
care a fost făcută şi am cunoaşte alte aspecte ale civilizaţiei acelor vremuri.
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Aida-Oana Drugău

Despre artă 
şi credinţă 
în poezia 

lui Vasile Voiculescu

Monahul preot şi om de litere Bartolomeu (Valeriu ) Anania, cel care
îl cunoscuse la Mănăstirea Antim pe omul, medicul şi scriitorul Vasile Voicu-
lescu scria în volumul său Din spumele mării, în capitolul Poezia religioasă
modernă. Mari poeţi de inspiraţie creştină astfel: „Expresia cea mai înaltă şi
pură a credinţei şi sentimentului religios din întreaga literatură română se află
în opera marelui poet Vasile Voiculescu”.

Studiind cu aplecare, mai ales poezia voiculesciană, cunoscându-i
destul de mult viaţa şi frământările artistice în mod special, scriitorul Valeriu
Anania reuşeşte să realizeze o clasificare a poeziei marelui scriitor şi medic.
Separă creaţiile poetice ale acestuia în funcţie de cronologia realizării lor astfel:
cele publicate până în anul 1944 şi cele apărute după 1944, aflate aşadar sub
auspiciile Rugului Aprins, totodată identificând şi modalităţile de expresie di-
ferită de exprimare a sentimentului religos. Observaţia pe care o face Barto-
lomeu (Valeriu) Anania în urma acestui studiu literar şi teologic chiar, este
aceea că pe măsură ce poetul se apropia, îl descoperea cu adevărat pe Dumne-
zeu, crescându-şi aripile suişului lăuntric, scriind o poezie mai umană, mai va-
loroasă, mai plăcută culturii adevărate, semenilor sinceri şi mai ales lui Dum-
nezeu. Se ridică astfel o întrebare referitoare la impactul pe care l-a avut parti-
ciparea, nu atât a omului, cât mai ales a creatorului, a poetului Vasile Voicu-
lescu la Mişcarea Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim, reflectat în mod
deosebit în poeziile pe care acesta le-a scris în perioada 1948-1958, până la
arestarea sa. Astfel că poezia voiculesciană a urmat întocmai direcţia urmată
de toţi cei care au participat la întâlnirile organizate la Antim şi anume a căutat
şi a reuşit foarte bine să păstreze valorile ortodoxe, dreapta credinţă ro-
mânească, opunându-se tăvălugului rusesc.

Perioada în care Vasile Voiculescu a creat majoritatea poeziilor sale
de inspiraţie religioasă este aşadar aceea în care, culmea, religia trebuia să dis-
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pară din viaţa oamenilor, din orice tip de instituţie şi dacă era posibil chiar din
istoria şi conştiinţa atâtor generaţii de români adevăraţi. Laolaltă cu ea se cerea
înlăturarea întregii culturi naţionale, în care se mai găsea pomenit, cumva, nu-
mele lui Dumnezeu

Se pare că, prin intermediul Rugului Aprins, Vasile Voiculescu a reali-
zat, mai ales prin poezie, un salt calitativ, acest moment reprezentând pentru
el o adevărată aventură spirituală, observându-se anumite modificări între poe-
ziile primelor sale volume (Pîrgă în 1921, Poeme cu îngeri în 1927, Destin
în 1933) şi poemele apărute postum, în volumele Clepsidra din 1983, Călă-
torie spre drumul inimii din 1994 şi În grădina Ghetsemani, volum apărut
în anul 2009.

Părintele Bartolomeu Anania, în volumul Din spumele mării, observă
că poeziile de inspirație religioasă din primele volume ale lui Vasile Voiculescu
sunt „mai mult exterioare, neangajate, abordând doar câteva teme biblice pe
marginea cărora se brodează un comentariu sau o semnificaţie. În volumul Po-
eme cu îngeri apare sacralitatea mediului autohton, universul poetic transfi-
gurându-se prin prezenţa fiinţelor cereşti, văzute pretutindeni. Îngerul este mai
mult decât un simbol, este firul care-l leagă pe om de divinitate, prilej al încăr-
cării lumii cu o dimensiune în plus, cea transcendentă.” 

Poezia voiculesciană, însă, subliniază Bartolomeu (Valeriu) Anania
este „încă departe de a-l  reprezenta plenar pe poetul religios. Doar prin mijlo-
cirea reuniunilor spirituale de la Mănăstirea Antim, poetul face din isihasm nu
numai un obiect de studiu, ci şi universul unei aventuri spirituale din care po-
ezia sa va beneficia din plin... El nu trăieşte starea de extaz, adică de revărsare
a spiritului înafară, ci pe aceea de înmănunchere a sufletului în propriul său
interior, o perpetuă angajare în urcuşul lăuntric, până acolo unde se consumă
punctul de întâlnire şi de uniune a omului cu Dumnezeu... Arta însăşi devine
rugăciune.”

O precizare necesară în privinţa înţelesului isihiei găsim tot la Barto-
lomeu Anania, în volumul Rotonda plopilor aprinşi, după cum urmează: „E
vorba de o pace interioară care este, în acelaşi timp, nepace, nelinişte... Isihia
e o linişte creatoare, neastâmpărată, în continuă mişcare, dar nu rotire pe ori-
zontală, ca aceea a vulturilor, ci o largă înşurubare pe verticală, ca învârtirea
iederii, un urcuş în spirală către înălţimile cele mai de sus”. Mitropolitul Anto-
nie Plămădeală defineşte isihasmul ca fiind: „rugăciunea neîncetată care con-
duce sufletul către isihie, către liniştire”. Reliefând ideile expuse mai sus am
putea extrapola, folosind o posibilă definiţie a isihiei, de fapt  printr-un vers
minunat al lui Vasile Voiculescu: „Să trăieşti eternul timp interior”.

Cine oare, dintre marii poeţi, în afară de Vasile Voiculescu a mai adus
isihasmul în poezie? Poate doar Daniel Turcea, fiu duhovnicesc al părintelui
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Arsenie Papacioc de la Mănăstirea „Sf. Maria” din Techirghiol, condamnat la
rândul său ca membru al Rugului Aprins la 20 de ani de temniţă.

Revenind la robusta gândire şi personalitate a preotului-călugăr, a lite-
ratului împătimit Bartolomeu (Valeriu) Anania, acesta afirma despre poeziile
voiculesciene că „ele au girul unei persoane înduhovnicite” şi că „poetul, la
rândul său a încercat să pună în pagină o experienţă aproape cu neputinţă de
împărtăşit altora, să dea expresie unui zbucium pe care Fericitul Augustin îl
definea ca fiind nefericit până la întâlnirea cu Dumnezeu. Aşa că sentimentul
care domină poezia religioasă a lui Vasile Voiculescu, notează tot Bartolomeu
(Valeriu) Anania, este cu adevărat iubirea dintre Dumnezeu şi om. Exemplicăm
astfel cu câteva versuri voiculesciene din poezia Tâlharul: „Cucernic
tâlhar./Aşsări hoţeşte pe o fereastră.../ Doamne, numai dragostea ta aş fura”.

Iubirea omului pentru Dumnezeu este, la Vasile Voiculescu, deplină,
chiar atunci când este vorba de o dramă a omului, aceasta nu se poate consuma
decât înăuntrul veşnicului Dumnezeu. Aceasta, precizează scriitorul Valeriu
Anania, este una din cheile majore ale înţelegerii poeziei lui Vasile Voiculescu,
o particularitate a textului poetic voiculescian.
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Petruţa Niţă

SUNT

sunt un filozof 
trudesc pentru a afla
sensul nemulțumirilor 
scriitorul ce scrie cu cerneală 
torturile libertăților mele
poetul care-şi bea propriile lacrimi
transpirând otravă
furtuna din inima nopții
nervura din ghemul de foc
sunt forma fără formă
cântecul vântului
şi limba lui mută
gesturile fierbinți 
strigătul din miezul de noapte
moașă și paracliser
inimă cu niciun corp
sufletul cu nicio esenţă
nașterea şi plânsul
războiul şi pacea
moartea
sunt întrebarea şi răspunsul
Sunt?

PREATÂRZIULUI DIN MINE

peste zilele albastre
înghesuite în culoarele gândurilor
răvăşite de arşiţa neiubirii
se rostogolesc sfere lăptoase
spre oazele deşertului
şoaptele de altădată
construiesc turnuri de aer şi fildeş
pe calea regăsirii mele
pavată cu sclipiri din nopţi fluide
între aşteptările mele 

şi nesosirile tale
ridic mâna în semn de la revedere

prea-târziului din mine
mă deprind cu arta inventării
unor amintiri din vieţile altora
când trecutul a îmbătrânit
într-o secundă în care am învăţat
să nu te mai aştept

PUTERE FEMEIASCĂ

o femeie bună
are deja propria-i junglă
copii un bărbat o pisică şi un câine
în fiecare noapte se furişează
în spatele somnului  
unde masca îi cade fără sunet 
în lumina lunii 
cu un apetit feroce
dungile de tigroaică îi sunt revelate...
mii de sunete o conduc
ea se execută 
după ceva ce nu-i poate da nume
aici este în libertate
nu poartă nicio mască
îşi ia puteri pentru ziua de mâine 
când va hrăni un câine o pisică 
un bărbat şi copiii
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(parcă nu în ordinea asta)
merge mai departe

CONTUR 

închid ochii să-ţi pot urmări corpul 
pe vârful degetelor mele
o hartă peste care îmi trec venele 
de care îți prind inima
te fac parte din mine
mai mult decât îmi sunt
mai mult decât mă am 
şi mă dau şi te am şi te iau
îți urmăresc toate liniile din palme
ca o gitană care îşi vede norocul
după chip şi asemănare de sânge 
eşti cântecul de leagăn din 

oasele mele 
unde soarele atârnă cu cerul 
sprijinit de umerii mei
nu-i aşa că te cauți şi tu în mine?

VIAŢĂ MORŢII MOARTE

ne-am născut cu frica de moarte
naivi cum suntem la spaima ei
adăugăm în ceas aniversar
încă un pas spre întâmpinare-i
purtăm cununia 

„până ce moartea ne va...”
naştem prunci să-i dăruim înainte

sau după noi
ne îmbrăcăm hainele de rugă 
de parcă am aştepta întâia moarte

din lume
şi ne sperie când auzim că merge 

în vizită la cineva 
cum să nu-ți pese de ea?
ne salută într-un ceremonial riguros
iar noi o primim fără bocitori
ne plângem singuri morții 

pragmatici cum suntem
nu mai plătim alte guri să ni-i strige:
„un' te duci tu...?” suntem nisip
vrem să ne schimbăm rolul 

pe-o stâncă 
ne plângem noi pe noi să ne ridicăm
de pe umeri propria cruce
de ce să plângem moartea cuiva
nici măcar noi nu trăim

MĂTURÂND UITAREA

am strecurat anii sub cerul plumbuit
mi-au lăsat numai parfumul 
de muşcate la-ncheieturi de lacrimi 
umerii mi s-au prelins până-n căuşul

palmelor
m-am învelit cu abur de pâine 
coaptă în cuptorul din 
mijlocul bătăturii
lipit cu lut şi balegă

Doamne, cum mirosea pâinea 
scăldată-n must dulce-acrișor!
cum e călăvia din noaptea 

de priveghi
când mortul stă la poveşti 
sub boabe de ceară
am poruncit anilor să-şi frângă 

aripile
să pot rescrie o eglogă a amintirilor 
strângând mirarea într-o oglindă
Doamne, cât zbucium 
ne dăruiește golgota
când măturăm așteptarea
uitând!
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Passionaria 
Stoicescu

Mâine

Mărturisesc, mă disperă oricând
unul şi acelaşi cuvânt: „Mâine”,
un fel de început de cap fără trunchi,
care există, dar nu există, care dă 
de-a dreptul sau cu straniu ocol,
care e plin pe cât e de gol...

„Mâine” - zădărnicind sau născând
adevăruri/ poveşti,
o promisiune de puşti imberb,
ticăitul neauzitului ceas,
nici substantiv, nici adverb,
în care nu ştii dacă mori sau trăieşti,
încremeneşti sau faci înc-un pas.

Gândurile cad ca-ntr-o ceaţă... 
Despre „Mâine” nimeni nu ştie
nici în eter, nici pe hârtie -
sau ce ştie, n-ar vrea să spună,
cum că el e cealaltă faţă,
cea nevăzută din Lună...

„Mâine”, un fel de cifru în Braille,
fiindcă e orb cine citeşte,
fiindcă e mut cine-l pronunţă,
fiindcă e surd cine-l ascultă...

Te pipăi cu bucurie ocultă
şi nu-ţi rămâne decât în rugă să cazi
murmurând: „Mulţumesc, Doamne, 
pentru  Ieri, pentru Azi!”

Biblică

Cine şi din care pricină
a rostuit întrebarea ca feminină,
iar răspunsul neutru ?
Pe când şarpele 
încă din raiul divin
s-a declinat masculin?
Iartă-mă, Doamne, 
de gândul venin  -
dar cui a muşcat din măr
îi e foame de adevăr
(niciodată deplin)...

Despre negru

„Eşti în doliu”? m-a  întrebat el.
„Şi da şi nu... 
Mi-e atâta dor de căldură,
măcar veşmintele s-o absoarbă...”
„Eşti în doliu?” m-a întrebat ea.
„Şi da şi nu... Mă protejez 
cu sobrietatea negrului
de aerul  grosolan şi pestriţ 
al acestei lumi...”
„Dar şi tu faci parte din ea...” 
mi-au zis ei.
„Şi nu şi da, de aceea 
mi-am ucis de bunăvoie culorile,
pentru că n-am cui le da...”
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NU MĂ STROPIŢI CU ISOP !

…am luat ce-a mai rămas din
juneţea torpilată;
iată-mă indezirabilul pustnic
înlăuntrul unei peşteri ursit
să rămân neruşinat de tânăr
cu trofeul sfârtecat-
învingător  claustrat sub bariera
de gheaţă fără ură
fără nicio dorinţă hulpavă
în braţele lucidităţii glaciale ...

MORALĂ ÎNTOARSĂ

...ajus-am totuşi adeptul
nefericitlui Platon plecat în moarte
cu condeiul în  levitaţie...
Veşnicia grăia: 
„Morala determină politica.”
Prezentul iritat rosteşte agonic:
„Politica determină morala.”

Mă tratez permanent cu Răbdare...
uneori răbufnesc explodez n-o îndur
m-adâncesc în revoltă...
Zadarnic!

MĂ CAUT...

...râvnesc mă-ndoiesc mă-nzecesc
îmbrăcat în veghe în greaţă 

în spleen...

haru-mi dă brânci „dinspre”
„înspre” moarte ...
cad în extazul unor splendori trădate;

...ia-mă, Stăpâne, de-aici du-mă-n
pustiu în uitări
în departe...
bolnav de iubire de-nserare
de-nălţări-sublime trădări!
Ia-mă şi du-mă...

Încotro suflete-n arşiţi în temeri,
Încotro? 

BIRUITOR ÎN CANDOARE 
ŞI DISPERĂRI

…O, Cronos! iubirile toate 
săpate-n  fibrele fiinţei… 
Aici sub seiful din stânga 
sub ridurile chipului 
mereu  altul… pitite când  
sub zâmbetul albastru când 
de culoarea sictirului;
aici le am în sinele înviat 
invidiat stigmatizat totuşi 
biruitor în candoare şi disperări!

DILEME ŞI CHINURI

…ţin la piept invizibile pesticide 
din mărul minciunii…
tembela credulitate mi-a fost dăruită 
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pare-se drept şansă…
cuşca trupului îmi este 

deja îndopată 
cu dileme cu rădăcini - 

blestemat cadou!

Of, nemuritorule Tagore!,
mai poţi sculpta pe ticăloşia noastră 
lumina cuvintelor sacre?

„Binele poate rezista înfrângerilor.
Răul, nu.“

SĂLBATICUL HAZARD 
MOTTO

ignoranţei noastre 
Henri Poincare

...zbucium în mine,  afară - luptă... 
mai sus de sus - arşiţă !
...sunt un supravieţuitor 
atât de nătâng
încât mă-ncumet  
să port cerul în mine!

...nu mă plâng  nu mă frâng 
în al hazardului sălbatic crâng… 

CE TAINĂ CLIPEA… ?

…am coborât din paradisul 
Mamei când semaforul numit viaţă  
oscila cu zgârcenie între verde 
şi roşu aprins;  
...ursitoarele respirau invidie 
ciudă… albă muţenie;

…n-am scâncit n-am urlat 
n-am clipit 

voiam doar să domesticesc lumina 
care tocmai se-nfiripa pe pleoape…

Nici acum nu ştiu ce taină 
îmi clipea în stropul unei iubiri 

de pe tipsia primului nume…?

FALSĂ TEMERE 

...nu cutez să-mi accept judecăţile 
fără să deretic în adânc de mine;
...temere n-am de apocalipsa 
de-afară când ştiu ce-i în puls;  
lăuntric în mine - praf de cuget stelar 
de infern de erori;
mă copilăresc zicând  
„D-nă Simone de Beauvoir,
bătrâneţea nu-i mai rea 
decât moartea… 
achită  doar nişte poliţe.”  

TIMP TRĂDĂTOR !

...cine a avut dreptate  şi cine nu? 
frauda s-a produs: adevărul 
fost-a împănat fardat tatuat cu 
neguroasă opulenţă; 
curcubeu - ghioc de ghicit suflete: 
am putea fi plini de geniu, însă 
iată-ne besmetici...  
comori puteri ignorate avem
divizate sub frunte ... 
Ah - nerozie  soră bună cu moartea...

Vai mie, preapocalipsă lăuntrică! 
Vai mie, nebunie - timp trădător!

ÎN CINE SĂ MAI CREZI ?

...atât am  progresat încât 
ne-au adormit sentimentele
din trezoreria stăpânului ucis;
laptop-ul  a-nghiţit tabla înmulţirii... 
rămas-au umbroase trufaşe obeze
talgere-cu două  cu infinite feţe... 
Ce chip ciudat are progresul!

În cine să mai crezi?

ALMANAH  2020126



REMEMBER George Băiculescu

Răzbunarea
Toporul lovi scurt, înfundat: O dată, de două ori, de trei ori... Într-o

jumătate de oră trunchiul salcâmului se prăbuşi la pământ, cu un vuiet surd,
dureros... Era încă tânăr şi în putere. Înflorea în fiecare primăvară şi florile lui
albe răspândeau o aromă puternică, mereu proaspătă, adunând droaie de albine.
Ion a lu Gheorghe Stroie, hotărâse să-l taie; aici urma să dureze o casă, pentru
băiatul lui ăl mare, Constantin. Cum naiba se nimerise, tocmai pe locul salcâ-
mului, pica un colţ al viitoarei case. Neavând încotro, într-o zi, pe la jumatea
lui martie, Ion îi spuse lui fiu-său:

– Mă, io tai salcâmul! N-am ce-i face!
– Taie-l, bre, ce mai aştepţi?! fu de acord Constantin, ca şi cum fuse-

seră înţeleşi dinainte. Îl doborî lovind în salcâm des, icnind - apropia, de-acum
şaizeci de ani - cu toporul.

N-a trecut mult timp şi crengile au fost şi ele tăiate de pe trunchi, apoi
tocate scurt, numai bune să-ncapă în sobă. Iar trunchiul a rămas singur, numai
el, în viitoarea curte. Ion al lu Gheorghe Stroie l-a privit îngândurat; îi părea
rău de salcâm. Apoi şi-a adus aminte că are de reparat un gard şi n-avea doi
bulumaci de care să prindă lanţii. A stat câteva clipe pe gânduri, s-a mai scăr-
pinat puţin după ceafă, spunându-şi în cele din urmă:

„Mă, n-ar fi rău salcâmul!... Da, n-ar fi rău salcâmul!...“
Au trecut zilele, chiar câteva săptămâni - oho, săptămâni bune! Primă-

vara îşi isprăvise rosturile, venea vara. Uitase de salcâmul tăiat, de bulumacii
gardului. Veniseră zidarii şi puseseră temelia casei, înălţând-o; dulgherii aşezau
grinzile şi căpriorii iar tâmplarii trudeau ziua toată, uşile şi ferestrele.

Într-una din zile, Ion a lu Gheorghe Stroie se opri, din întâmplare, în
dreptul gardului reparat în primăvară. În faţa lui se aflau chiar bulumacii de
salcâm. Din capetele lor se iviseră câteva mlădiţe mici, firave, cu muguri şi
frunze verzi. Nedumerit, omul nu se dezlipide de gard; privi uimit mlădiţele
de-un verde crud, sănătos, plin de viaţă.

– Mă...ăăă! făcu el tulburat, minunându-se.
Scoase din pachet o mărăşească. Era ceva neclar... ceva căruia - se

părea - el nu-i găsea înţelegere, nu-i descifra sensul. Ca, după câteva clipe,
chipul lui, nebărbierit de câteva zile, să se lumineze de străfulgerarea unei bu-
curii, venită pe neaşteptate, să-i cuprindă întreaga fiinţă.
– Constantine! strigă cu glas gâtuit de emoţie. Hei, mă, Constantine!...
– Ce-i, tată?! răspunse fi-su din fundul curţii.
– Ia vin, mă... Vin să vezi cum salcâmul îşi răzbună moartea.
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Ioan Stoica

Povestiri din tranziţie

VÂNĂTOARE ÎN 
ŢiNUTUL CRIVĂŢULUI... 

Era clar pentru toată lumea că cel de al Doilea
Război Mondial intrase deja pe ultima turnantă. Câte o
răbufnitură de armă se mai auzea pe ici, pe colo. În rest,
liniștea își reintra, treptat, în drepturi. Oamenii se reașezau la casele lor. Unii
își oblojeau încă rănile cu care se pricopsiseră de pe front. Nu se văicărea ni-
meni, nici când se gândeau la cei căzuți pe pământuri străine, rămași acolo.
Suportau cu dârzenie în sinea lor. Erau fericiți că au ajuns acasă... 

Cam așa stăteau lucrurile și la Rușețu, fascinantă localitate din Câmpia
Bărăganului, aflată la aproximativ jumătatea distanței dintre Buzău și Brăila,
unde localnicii au avut dintotdeana parte de pământuri mănoase, de veri toride
și ierni friguroase, deseori mânate de geruri crâncene. E parcă Ținutul Crivățu-
lui. Un Crivăț care bate în rafale spulberând zăpezile, ori stârnind nisipurile
zburătoare. Uneori, pe anumite porțiuni de teren, fie vara, fie iarna, trebuie să
închizi ochii, ca să poți înainta în vârtejul nisipurilor. Sunt clipe care îți dau
iluzia că te afli pe îndepărtate țărmuri de mare, sau pe nesfârșite deșerturi. Așa
a fost și cam la fel a rămas. Uluitoare sunt aici și primăverile, când lunca te
năucește. Nu se sfârșesc bine zilele cu frig și, până te dumirești, te trezești cu
ea înverzită, acoperită cu iarbă mustind de un verde-crud. Acum, trilurile pă-
săretului învăluie cerul , semn că vremea se va încălzi și mai tare, ceea ce va
duce la triumful soarelui și al vieții!

Căldurile sufocante ale verii te fac să regreți lipsa la câmpie a copa-
cilor, în special a pomilor fructiferi, excepție cei de prin curțile oamenilor. E
o plăcere să zăreșți, pe nemărginiri de șesuri, chiar și numai preț de o privire,
sporadice liziere de salcâmi, încărcate cu flori albe, însuflețite - miraculoasă
simfonie! - de zumzetul albinelor. Fie și doar binecuvântata umbră a unui sin-
gur copac e o fericire cînd o întâlnești aici!... Oamenii șesului acordă însă o
atenție maximă suprafețelor întinse de pământ, spre a le cultiva cu legume,
dar mai ales cu porumb și grâu, drumul pâinii având în zonă puternice rădăcini
și ramificații. Opusă luncii, pe zeci de hectare - caz fericit pentru Rușețu - se
întinde, ca un echilibru, vestita pădure de salcâmi, supranumită Pădurea Co-
roanei, marcată și de un impresionant conac, cândva loc de refugiu pentru
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membrii Casei Regale, acum o... deprimantă ruină!
Dar regalitatea a avut și alte influențe faste asupra vieții oamenilor

acestor locuri, cu resurse puține de venituri: hotărârea ca Rușețu să găzduiască,
la nivel național, Stațiunea zootehnică de experimentare a unor rase superioare
de ovine și cabaline. Concret, aici au apărut Herghelia pentru cai pursânge en-
glez, crescuți prioritar cu scopul de a participa la cursele hipice, dar și pentru
ameliorarea unor rase (semigreul de Rușețu), precum și Ferma zootehnică de
ovine, care ajunsese să medieze chiar celebra rasă de oi, Avassi, din Israel.

Așadar, două unități de gradul zero, celebre în timp, beneficiare de
interesul „la vârf” al Coroanei României, menținute și pe vremea comunistă,
însă tot mai ignorate, din păcate, în perioada postdecembristă, când s-a cam
ales praful de ele.

Chiar și fioroasa Valea Mare e legată cu fire văzute și nevăzute de Ru-
șețu. Cândva, doar simpla rostire a numelui, provoca frisoane. Rămasă sălba-
tică multă vreme, s-a constituit în veritabilă sursă a unor povești fabuloase
despre hoții de cai, ori despre bandiții la drumul mare. Spuneau bătrânii că pe
aici a hălăduit însuși vestitul Terente care, plecat din Carcaliul natal, trecea
clandestin Dunărea, la Brăila, prin apă, respirând cu ajutorul unei trestii. Se
afunda apoi în imensul Bărăgan, pentru a se ține de pozne, dând lovituri de
finețe, care mai de care mai hazlii, multe devenind proverbiale. Cu alură de
haiduc, Terente îi lua în vizor pe cei bogați, fără a se atinge de năpăstuiți. Sunt
numai câteva din premisele care te înfiorau ori de câte ori erai nevoit să treci
prin acele locuri lovite de mirosul părului de lup, pe care doar aparitia șoselei
le-a mai umanizat si simplificat. Mai pe scurt, se poate spune că localitatea
aceasta de câmpie avea ce oferi oamenilor născuți și crescuți aici, obișnuiți
doar cu munca pământului si creșterea vitelor; comună mândră, cu obiceiuri
și tradiții străvechi, conservate în timp.

Cam acesta era, în linii mari, climatul socio-cultural și administrativ
din Rușețu, unde, precum în întrega țară de altfel, îsi contura profilul politic
noul regim comunist care avea să se impună treptat. Atunci, prin ’45, își înce-
pea slujba duhovnicească tânărul Constantin Rotaru, originar din localitate.
Plin de entuziasm, preotul încerca să se implice tot mai intens în viața obștei
și să atragă respectul oamenilor, atât prin pilde presărate în slujbele sale de la
biserică, dar și prin puterea exemplului personal. Pe lângă harul preoțesc în-
născut, preotul era animat și de dorința fierbinte de a contribui la luminarea
sătenilor și la propășirea comunei. Atât de mult era implicat, încât a fost numit
chiar președintele Comisiei pentru agriculură Brăila, la care, administrativ, era
arondat Rușețul acelor ani. 

Fire prietenoasă, comunicativă și sociabilă, preotul, om tânăr pe vre-
mea aceea, răspunse pozitiv într-o zi invitației unor cadre din domeniul teh-
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nico-sanitar de la Ferma zootehnică și de la Herghelie, pentru a participa, pe
câmp, la un fel de vânătoare, mai mult o întâlnire distractivă... Unul dintre ti-
neri avea o armă, pe care spera să o pună în slujba tuturor. Preotul a plecat la
acea întrunire însoțit de Ion Buescu, om de încredere în gospodăria sa. Vânat
nu „a căzut” cu niciun chip. În schimb, cei din grup au început să se amuze
ochind în...ciori, stârnind stoluri ce înnegreau zarea. L-au îndemnat și pe preot
să tragă un foc-două. Chiar au insistat, astfel încât acesta s-a lăsat înduplecat.
A tras și el câteva focuri, apoi, după un timp, au plecat cu toții către sat. Preotul
a mers acasă, însoțit de același Ion Buescu. Odată consumat, episodul a fost
dat uitării. Cel puțin, pe moment, nimeni nu-i dădea vreo importanță... 

Să amintim că, prin anii ’50, tot mai mulți cetățeni erau ‚,convocați”
la Securitate. Anchetați, unii dintre ei - deloc puțini - nu se mai întorceau acasă.
Uneori, ani de zile. Ca într-o năucitoare vânătoare de vrăjitoare! Începea ceea
ce, în timp, avea să fie numit  „obsedantul deceniu”... Comuniștii nu glumeau:
începuseră  „jocul” strânsului cu ușa și al intimidării. Însuși părintele Con-
stantin Rotaru fu  „invitat”, chiar reținut. Prima dată, trei săptămâni. Apoi, o
nouă  „invitație”și o a doua reținere, de cinci luni. Care s-ar fi putut prelungi
mult mai mult, dacă nu interveneau în grup enoriașii, cerându-l la parohie... 

Un timp, preotul a fost lăsat în pace. A urmat însă omul său de casă,
Ion Buescu, anchetat și arestat. Constrâns, i se ceru să spună ce știe, mai ales
tot ce are legătură cu preotul.  „Să nu uiți nimic - a fost avertizat - fiindcă altfel
nu mai ajungi acasă!” Văzând că  „jocul”nu se mai sfârșește, Buescu face efor-
turi să nu uite ceva. Deodată își amintește  „episodul”cu pușca de vânătoare
și... ciorile.  „Doamne, cum de-am uitat?”, se mustră el ca trezit din somn.
„Poate că tocmai asta așteptau să le spun”, își zise sincer naivul Buescu. Așa
că se grăbi să declare... După care, încrezător, așteaptă. Spre surprinderea lui,
vede că nimeni nu dă fuga să-l elibereze. Dezamăgit, suferă în tăcere încă mult
timp. Când deja își pierduse nădejdea, într-un târziu, securiștii îl lăsă liber să
plece acasă, Dar declarația dată de el a rămas acolo, într-un sertar...

Era prin’70. După modelul China, Ceaușescu a dat dispoziție, la toate
nivelurile, să se verifice la sânge evidențele, dosarele de cadre și pașapoartele
de serviciu. Fără îndoială, a fost simplu să fie găsită și declarația lui Buescu,
dată mai demult, dar dată! Preotul își vedea de slujbele de la biserică, de sat,
de enoriașii săi, de gospodărie. Era fericit că-și regăsise echilibrul. De om, cu
rostul său de familist, cu preoteasă și copil... Părea că o perioadă fastă va ferici
viața preotului Rotaru.

Numai că, într-una din zilele acelea, ce păreau tot mai senine, este
chemat la Buzău, de către același aparat represiv: Securitatea! Au urmat ore
chinuitoare de interogatoriu,  „pigmentate” invariabil cu meschina și perversa
întrebare:  „Unde e pușca, părinte?”  „Care pușcă?”, replică surprins preotul.
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„Cea de trăgeai cu ea prin ’45!”  „Era o armă de vânătoare, care nu-mi
aparținea”,încercă preotul să explice cum a stat situația. Degeaba. Securistul
acela cu privire fixă o ținea pe-a lui, obsedant și enervant: „Unde e pușca, pă-
rinte?”.Totuși, spre sfârșitul programului, îl lăsă liber... 

Preotul plecă trist și îngândurat către Rușețu. Deocamdată, scăpă; era
bucuros că ajunge acasă. „Dar data viitoare, ce se va întâmpla?”, vorbea preo-
tul cu sine însuși. „Căci, sigur, va mai fi și o «data viitoare», nu-și  făcea iluzii
că a scăpat. Însuși securistul îl avertiză la plecare: „Vezi, până data viitoare,
gândește-te bine! Să ne spui exact!” „Oare cum a ajuns în actualitate, după
atâția ani, acea întâmplare din’45?”, se întreba nedumerit preotul Rotaru. 

Devenise o regulă ca părintele să fie chemat de mai multe ori pe an,
uneori lunar, la Buzău sau la Rușețu, pentru a purta - și a suporta - același dia-
log absurd, bolnăvicios, cu omul aparatului represiv. Uneori, „întrevederea”
se reducea doar la sinistra întrebare: „Unde e pușca, părinte?” E de la sine înțe-
les că securistul acela ursuz, cu numele G. (cum își aminteau unii săteni) avea
fixurile lui, dacă nu studiate, cel puțin provenind dintr-un sentiment nebunesc,
demențial. Căci cum i-am putea califica hotărârea de a chema la județ un om
de-acasă, de la 45 de km distanță, pe ploaie sau pe viscol, pentru a-i rânji în
față și a-l năuci cu idioata întrebare: „Unde e pușca, părinte?” În asemenea
circumstanțe, nu e greu de înțeles de ce, la o astfel de întâlnire, părintele Rota-
ru, exasperat, a izbucnit ca ieșit din minți: „Lăsați-mă! Îmi ajunge! Dacă chiar
credeți cu adevărat în ceea ce susțineți, făceți-mi proces, să ne judecăm cinstit,
cu martori, după toate regulile. Și apoi, cum o vrea Dumnezeu; fiecare să o ia
în direcția lui”. Instalat comod la biroul său, securistul rămase insensibil, ur-
mând același scenariu, în care era convins că rolul principal îl juca el... Și
aceasta chiar de-ar fi fost „în joc” fie și numai doar rostirea singurei, penibilei
și înveninatei replici: „Unde e pușca, părinte?”

În ’76, dl. Teodor Vărzaru, un reputat inginer din București, ginerele
preotului Rotaru, urma să plece în străinătate în fruntea unei delegații. Dar nu
a mai plecat. A fost stopat, fără nicio explicație... După un timp, încă extrem
de afectat, dl.inginer Vărzaru merse la directorul general al Centralei, la care
era subordonată unitatea sa, și, în virtutea unui respect instituit între cei doi,
cristalizat în timp, îl rugă să-i spună pentru ce a fost exclus din delegația cu
pricina. „O încurcătură cu socrul tău, spuse directorul, ceva în legătură cu o
pușcă...” Atât. Și așa spusese prea multe... Într-o astfel de împrejurare, era
firesc ca, la prima ocazie, ginerele să-și întrebe socrul despre povestea cu...
pușca. Evident, preotul mărturisi toată întâmplarea, în pofida confidențialității
care i se impusese. Mai mult, preciză că problema nu e încheiată...

Om de acum matur, preotul e nevoit să-și reia locul în același joc ab-
surd de-a șoarecele cu pisica, „joc” în care căpitanul cu privire fixă și gesturi
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automatizate a fost mereu „la post”, un fel de stăpân absolut, unde nimeni nu
avea acces la replică... Iată însă că, prin ’78, după una din acele penibile con-
vocări, preotul Rotaru se decide să vorbească, mai exact să adreseze un me-
moriu primului-secretar al județului, cu rugămintea de a se face cercetări
temeinice, pentru a se verifica în amănunt ipoteza potrivit căreia, încă din ’45,
că el ar fi deținătorul unei arme. „Nu din alte pricini - sublinia preotul - ci spre
a se lămuri, odată pentru totdeauna, această insuportabilă hărțuire, provenită
dintr-o falsă învinuire care, de-acum, făcea rău și altora”. Apoi, a așteptat... în
zadar. Niciun răspuns! Așadar, situația a rămas în continuare neschimbată, iar
securistul acela sumbru își probă în continuare cinismul cu și mai mare în-
verșunare. 

Era în ’79, către toamnă. Secerișul grâului se terminase. Porumbul,
îngălbenit, era încă „în picioare” păstrându-și verticalitatea. Securistul G. nu
plecase de la sediu câteva zile. Avea chef să iasă pe teren, să ia, zicea el, o
gură de aer. Dar unde să meargă?, era întrebarea care, preț de câteva clipe, îi
domină gândurile. „A, la Rușețu”, se dezmetici. „ Și să ne și destindem puțin!”,
conchise, cu o anume bucurie. Pe drum, nu avu chef să vorbească, nu adresă
șoferului niciun cuvânt. Mai curând, fu atras de întinsele miriști, care luminau
acum câmpia. Își aminti că, în vară, înainte de seceriș, lanurile îl nelinișteau
când trecea printre ele. Îndeosebi, în zilele noroase, cu cer închis, era distrus.
Îl bântuia gândul că dușmanii poporului pot ieși oricând din lanurile de grâu
să-i atace mașina și pe el în primul rând. Frica îl înnebunea și ,atunci, instinctiv,
ducea măna la spate, mângâind tocul pistolului... 

Absorbit de gânduri, calea ferată dintre Largu și Scărlătești fu traver-
sată pe neobservate; la fel trecu și de Valea-Mare. Șansa lui, fiindcă depăși
mai ușor disconfortul de care era cuprins ori de câte ori se deplasa prin astfel
de locuri. Abia când, după depășirea marelui frunziș rămas în stânga șoselei,
deveni mai atent unde se află, era prea târziu să se indispună, fiindcă tot atunci
începură a se vedea casele din Rușețu. Sosirea la destinație avu loc după câteva
minute. Șeful de post, un plutonier major plictisit, îl întâmpină ușor nervos,
într-o rigidă poziție de drepți, însoțită de zgomotosul „Să trăiți!” Vizitatorul
schiță un gest de răspuns la salut, apoi se instală comod într-un fotoliu din a-
propiere; bău un pahar cu apă, turnându-și singur din sticla pregătită din timp
de către subalternul său. Apoi, îl căută din priviri pe milițian, ajutorul șefului
de post, ca să-l trimită după preot. Nu o făcu imediat, fiindcă mai întâi repetă
mental ce nuanță să dea glasului său, când, nemilos, își va lovi adversarul cu
teribila sa invenție, rod al unei îndelungi reflecții, de care nu-și mai încăpea
în piele de mândrie: „Unde e pușca, părinte?”,exclamă belicos. „Nimeni nu-
mi poate lua această plăcere, își zicea, mai ales că trebuie să-i dau lovitura de
grație răzvrătitului preot. Auzi, să-și ceară drepturile la județeana de partid! Îi
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arăt eu drepturi, de n-o să le poată duce !...” Și, plescăind de plăcere, în timp
ce mai sorbi o dată din paharul cu apă, își îndreptă privirea către al doilea om
din miliția locală, dorind să-i dea, în sfârșit, mult râvnitul ordin, de a i-l aduce
cât mai repede pe recalcitrantul preot. Numai că milițianul de serviciu, intuind
ce avea șă urmeze - că doar nu era pentru prima dată când șeful proceda așa -
i-o luă înainte și-i spuse:  

– Tovarășe căpitan, preotul Rotaru nu vine!... 
– Ce vorbă este asta, sergent? 
– Nu, nu poate să mai vină... 
– Dar de ce, sergent? A fugit?, răcni căpitanul de la centru. 
– Nu, nu a fugit, ci a... murit, bâgui milițianul... 

*Povestea prezentată nu e o „poveste”, ci caz real, dur, sălbatică vâ-
nătoare de destine umane; nici coincidența morții nu e ficțiune... Ci este viața
unui om, tracasat nouă ani cu o întrebare fără noimă, viață relatată cu obidă
de însuși dl. ing. Teodor Vărzaru din București, ginerele preotului Rotaru, ve-
nit în comuna natală a soției, unde, după evenimentele din decembrie’89, de-
scindea tot mai des. L-am cunoscut prin intermediul regretatului Emil Țepeluș,
un om cu totul remarcabil, secretarul Primăriei Rușețu, unde se aflau împreu-
nă, convenind cu amabilitate, atunci, să-mi destăinuie dramatica întâmplare,
pe care mă încumet să o fac cunoscută pe o scară mai largă.
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Constantin Petcu

Piramidele

eu am lucrat la piramide
mă încovoiam printre sclavii aceia
căram cu spinările asprele lespezi
le zideam cu sudoare cu sânge
se înălţa piramida şi pe măsură
ce se apropia de cer 
spinarea mea se încovoia 
pătrundea lent în pământ

devenea astfel neînduplecată şi
obişnuită cu pământul ridicat spre cer
răsărea în alte ere şi continente
până aici acum născut pe acest

pământ
sunt gata de lucru, priviţi

cum se înalţă în jurul meu 
piramidele.

Peron

împotriva spațiului
un pas o secundă un gând
la capăt tu mă aștepți
ca o pasăre fără aripi ca un timp
care moare în noi neparcurs

și poemul se întoarce în sine 
ca un melc
iar tu ești aerul lui

un poem în care nimic nu
se sfârșește care nu există în afară
în care te-am închis / fiindcă
așteptareaeste singurul lui paradis



Aurel Anghel

AM FOST ÎN CER
Motto: Oraș cu zgârie nori
Turnuri de veghe
Se-ntrec s-ajungă în cer
Cu-ntreaga lume.

Am intitulat prima mea carte despre China - O clipă în cer. Atunci
era construit și dat în folosință unul din cele existente astazi, simbol al orașului.
Jing Mao Dasha, la care s-a lucrat câțiva ani, dat în folosință în anul 1998.
Având o înălțime de 420,5 m, astăzi el a devenit principalul centru financiar
într-un oraș cu guvern propriu.

Jing Mao Da Sha era cea mai înaltă clădire din China şi a treia din
lume, după una aflată în Malaezia şi după dărâmarea turnurilor din New York.
Am fost azi pentru 2 ore într-un punct pe care fizic, dar şi metaforic îl pot numi
punctul meu cel mai înalt, pe care nu l-am visat, dar l-am atins. Am avut timp
de două ore senzaţia că, întinzând o mână - aflat deasupra unei machete -, pot
mângâia cu degetul, vârfurile aproape ireale ale clădirilor, că pot muta din loc
pentru o clipă câteva clădiri mai încolo, să se vadă toate mai bine, să îndrept
pe cât posibil liniile ondulate ale marilor artere de circulaţie din Shanghai.

Eram într-o siguranţă deplină, temeinicia construcţiei se poate vedea
cel mai bine aici în interior, unde înţelegi încă o dată genialitatea minţii unor
arhitecţi, ingineri, proiectanţi şi a unor simpli muncitori, care au pus la locul
potrivit ultima piuliţă din acest colos aflat în inima Shanghaiului. De la pământ
am fost propulsaţi până la al 88-lea etaj în 50 de secunde. Ca să poţi urmări
viteza de urcare şi coborâre a lifturilor, etajele erau afişate din 5 în 5. Altfel
cred că nici nu le-ai putea citi. Senzaţia de presiune în urechi îi cuprinde pe
toţi după primele secunde, fiecare căutând să înlăture disconfortul din sine
cum poate mai bine. Eu am înghiţit de câteva ori şi eram deja sus. Mă aflam
ca într-un titirez uriaş, mersul în jur, priveliştea circulară dau impresia unei
pauze dinaintea marii rotiri. Şi în mod sigur, un mecanism uriaş a declanşat
ideea acestei clădiri, devenită simbolul oraşului. Prima dorinţă pe care o simţi
este să te asiguri că vei avea amintiri concrete. Toată lumea se pozează. Inclu-
siv micul nostru grup de patru români. Eram singurii români la acea oră, atât
de sus faţă de pământ, în interiorul unei clădiri. Poate să mai fi fost careva din
neamul meu în Malaezia, unde e acum cea mai înaltă clădire. Ceva îmi spune
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că nu, eram „cei mai sus” reprezentanţi ai neamului meu la acea oră. 
Cunosc din copilărie imaginea orizontului şi senzaţia acută a unirii

cerului cu pământul. O am de la cea mai fragedă vârstă. La noi, orizontul e o
linie care uneşte cerul cu pământul, aşa cum ai trasa-o în jurul unei farfurii,
sub care te-ai aflat o clipă. Aici, orizontul capătă profunzime, nadirul e departe,
departe. Totul se miceşte în zare, clădirile se teșesc, întreaga imagine se bom-
bează. Ne-am aflat două ore în punctul cel mai de sus al unei jumătăţi de sferă,
cealaltă părând ascunsă în pământ. Senzaţia e sublimată şi de prezenţa celor
două sfere uriaşe ale turnului televiziunii aflat în imediata apropiere. De aici,
de la etajul 88, mergând şi urmărind bara de protecţie a uriaşelor ferestre, mergi
în cerc şi recompui cu fiecare pas imaginea unuia dintre cele mai mari oraşe
ale lumii. „- Priviţi clădirea aceea cu acoperişul verde, chiar în marginea falezei
fluviului. A fost construită de un evreu care şi-a lăsat aici o avere uriaşă. Acolo,
în dreapta acelei clădiri, poteca aceea care abia se zăreşte este începutul celei
mai mari străzi pietonale, Nanjing Lu, pe care orice turist se plimbă fascinat
din primele ore ale şederii sale la Shanghai.” 

Jos, maşinile şi autobuzele sunt de dimensiunea maşinuţelor pentru
copii, iar oamenii, alte jucării de câţiva cm care se mişcă de colo-colo ca furni-
cile între doi stejari de la noi din Crâng. Fluviul şerpuieşte leneş, vapoarele şi
barjele sunt alte jucării dintr-un film de desene animate. Ajungem într-un punct
ceva mai animat. Aici este o poştă aflată la cea mai mare înălţime din întreaga
lume. Cumpăr o vedere, o scriu şi o trimit la Buzău, la mine acasă. Cineva îşi
va aminti că a fost aici cu un an în urmă şi va retrăi clipa de şedere în cer. Cred
că am dat roată de câteva ori acestui spaţiu suspendat la nivelul norilor. Am
văzut de aici grupul celor trei blocuri de 18 etaje, în care locuiesc de aproape
o lună. O senzaţie de nimicnicie mă stăpâneşte la gândul că mă voi întoarce
acolo şi voi fi de la această înălţime, o anonimă vietate din acest uriaş furnicar
omenesc. 

Mă trezesc din visare, vocile turiştilor în majoritate chinezi, al căror
ciripit vesel mă face să mă cred o pasăre ce a rătăcit o clipă în cuibar străin.
Nu înţeleg nimic din ce se vorbeşte, înţeleg doar că toţi sunt bucuroşi şi mulţu-
miţi să se afle pe aici, să-şi aducă aici copiii dar şi bătrânii să stea „o clipă în
cer.” Poate şi ei sunt pentru prima oară aici pentru a înţelege lecţia simbolurilor
verticale. Suntem aşa de sus, tensiunea momentului ne ia graiul. Nu mai întreb
nimic, privesc spectacolul oraşului de sub noi desfăşurat ca în poveste şi ca să
revin în realitate cumpăr şi câteva amintiri, un breloc şi un tricou cu celebra
clădire, mă fotografiez la un calculator, unde pentru 10 yuani am imortalizat
trecerea pe aici. Pentru chinezi suntem loai, adică străini. Mulţi doresc să se
pozeze cu noi. Sunt aici şi ei, ca şi noi, plini de bunăvoinţă şi dornici să dilate
clipa şi să o fixeze pe celuloid pentru eternitate. O tensiune venită din necunos-
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cut se acumulează cu fiecare clipă. Încet, încet se lasă seara şi ceea ce vedem
este de-a dreptul de domeniul fantasticului. Rând pe rând se aprind luminile
multicolore ale clădirilor, e timpul reclamelor luminoase, e declanşată feeria
nocturnă a Shanghaiului. Luminile farurilor conturează clar marile magistrale,
străzi şi bulevarde. Pornind de sub privirea noastră, acestea şerpuiesc în toate
direcţiile până se pierd în linia orizontului, unde departe, foarte departe, la zeci
de km, licăresc ca stelele în zorii unei zile, dispărând definitiv în întunericul
nopţii ce s-a lăsat peste marele oraş.

Undeva sub privirea noastră se aprind brusc luminile în  cea mai veche
parte a oraşului. E o imagine ce nu se poate descrie în cuvinte, care îţi taie res-
piraţia. Din când în când ne aşezăm pe blocurile de marmură neagră, fiecare
privind acolo unde i se pare mai interesant. Privirea alunecă iar pe luciul apei
marelui fluviu, pe care jucăriile îşi aprind şi ele luminile spre a participa la
acest mare spectacol pe care îl oferă generos Shanghaiului, locuitorilor lui dar
şi numeroşilor turişti, aflaţi în flux neîntrerupt aici. Ne apropiem de o bară
metalică din oţel inox şi privim în jos. Ce vedem este iarăşi de domeniul ire-
alului. La etajul 25 se află un cilindru cu diametrul de câteva zeci de metri, cu
o ţesătură de metal din care se compune sofisticata structură interioară a clă-
dirii, care susţine coridoarele şi balcoanele etajelor, la care se află cele 500 de
camere ale hotelului. Încet, încet se instalează o plăcută oboseală. E timpul să
coborâm, ne îndreptăm spre ieşire. Asemănarea perfectă dintre liftieră şi o ne-
poată de-a mea de la Ploieşti, mă întoarce acasă şi nu am timp să continui gân-
dul pentru că în alte 50 de secunde ne aflăm din nou pe uriaşa esplanadă a clă-
dirii, coborâţi cu acest insolit „hârzob” din cerul pe care l-am părăsit. Mă întorc
în realitate sau visez că am fost „o clipă în cer”?

A DOUA CLIPĂ ÎN CER

„Shanghai este cel mai mare oraș al Chinei. Are 24 de milioane de
locuitori. Cred că mai mulți decât suntem noi, românii, în toata lumea. Îmi
imaginez că ne strângem cu toții într-un loc și că încăpem fără probleme în
această metropolă. Prima senzație este de aer! Da, aer curat! Atât cât se poate
într-o metropolă, desigur. Pe măsură ce ne-am apropiat de coastă, vânturile au
măturat stratul de smog, lăsând un oraș construit pe verticală, precum Shang-
hai-ul, să strălucească în lumina soarelui. Chiar dacă sunt fabrici și în această
zonă, amplasarea lângă apă face o diferență considerabilă.

Lumea s-a schimbat și ea. Mult mai mulți tineri, mai mult stil și efer-
vescență. Shanghai are alura de metropolă internațională, clar! Să locuiască
aici, este visul fiecărui tânăr din China, se pare. Greu de împlinit, când un
apartament de 70 mp în suburbii costă 1,5 – 2 milioane de yuani (245.000 –
330.000 USD), iar către centru, prețul se dublează, ne spune ghidul. Dar visul
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este vis și uneori devine realitate, așa că merită! (Însemnări ale unui călător în
excursie)”

Cu cinci ani în urmă, în acest centru al Shanghiului începuse edificarea
celui de al doilea turn. Era un șantier uriaș, un furnicar de muncitori care
ajunseseră cu uriașul cam la nivelul unui bloc turn. Am trecut atunci de multe
ori prin acest punct fierbinte. Ne opream la unul dintre cele mai mari magazine
despre care am scris în cărțile mele - SUPER BRAND MALL. Întoarcerea
în China mi se părea atunci un vis irealizabil. Dar iată cum planurile pe care
ni le facem noi, oamenii, sunt copii infidele ale acelor pe care le face pentru
noi CEL DE SUS care ne iubește. Cum spunea scumpa mea mamă: „lui Dum-
nezeu doar să-I mulțumești, să nu-I ceri nimic, El știe cel mai bine ce să-ți
dea”. Iată cum vorbele ei au împlinit un vis pe care-l trecusem la tabla de ma-
terii a vieții în capitolul „Nu se va mai întâmpla niciodată”. Și s-a întâmplat.

Pe la începutul lui noiembrie 2017, într-o convorbire pe chat cu Cris-
tina, fiica noastră, ne-a dat o veste uluitoare : „Stiți ce m-am gândit, mamă, că
mai bine veniți voi aici la noi”. Urma să vină de sărbatori pentru câteva zile.
Ne-a lăsat cam o saptămână să ne gândim. Eram foarte nehotărâți să mai ple-
căm. Ne gândeam la multe, la câte nu se gândesc oamenii la vârsta noastră, în
curând eu 80, Matilda peste 75. Am primit un alt telefon și ne-a spus că a înce-
put demersurile pentru procurarea biletelor de avion, care sunt mult mai con-
venabile în această perioada a anului. Și chiar așa a fost. Pe data de 14 no-
iembrie porneam spre China, prin Londra apoi Shanghai cu totul 15 ore de
zbor.

Am ajuns aici, am trăit acea clipă de nedescris a bucuriilor ce urmau
să se întâmple. Ieri, în ajun de An Nou 2018, am plecat spre centrul Shangha-
iului. În cam 30 de minute, trecând pe sub râul Huangpu, printr-o șosea subte-
rană, taxiul s-a oprit într-un loc pe care l-am recunoscut. Văzând Jing Mao Ta-
sa, pe care am recunoscut-o înainte de a coborî din taxi,
privirea s-a ridicat spre cer, trasă parcă de un magnet. Eram
chiar între cele trei turnuri. În cel construit al treilea, vom
urca în cateva minute. Ca la toate marile obiective turistice,
am trecut cam zece minute prin coridoarele de gradene…
privind uluit, cu telefonul în mână, luând imgini. Cele trei
turnuri, uriași din povești dădeau împreună cel mai uluitor
spectacol care poate fi văzut aici. A fost o zi minunată, cu
soare, dar din păcate cu smogul déjà specific orașului. Eram
furnicile care priveau bradul pe care vor urca, eram ființe
omenești copleșite de spectacolul acestor trei clădiri care
sus, la punctul ultim arhitectonic, erau cam la 1 m distanta,
o iluzie optica, încercată tot aici cu câţiva ani în urmă, între
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alți zgârie nori. Întreaga zonă este ca într-o poveste, o pădure nesfârșită.
Ne-am așezat la rând, ca să găsim capătul cozii a trebuit sa dăm roată

clădirii, mergând în pas normal, urmând fluxul în care am intrat și am ajuns
după zece minute. A fost primul șoc, uriaşul este la bază un colos arhitectonic,
cu fiecare pas înălțam privirea către cer, fără să ieșim de sub vraja acestei clipe
cu trei uriași care își dau mâna acolo, sus, în cer. La coadă, tăcere ca de pri-
veghi. Din când în când câte un glas de copil, tulbură liniștea creând în minte
imaginea sonora a unei pietre aruncate într-o apă adîncă. La coadă sunt  majo-
ritatea chinezi, aveam să aflăm de la fiica mea. Vedeți câte grupuri cu bătrâni,
sunt aici? Chinezii își aduc aici bătrânii. I-am văzut chiar și în scaune cu rotile.
De ce vin? Vin să înțeleagă un străvechi proverb chinezesc: „Urcă cât mai sus,
ca să vezi departe” Îi aduc, oferindu-le această perspectivă, în semn de recu-
noștință pentru cei care i-au adus pe lume și i-au crescut.

Coada, suvoiul s-a scurs repede. Am ajuns într-un hol uriaș, unde am
fost îndrumați spre o scară rulantă, care ne-a coborât un etaj subteran, de unde
pleca liftul. În cinzeci de secunde ne-a dus sus, străbătând în viteză verticala
uriașei clădiri. Pe un monitor din lift se afișează numerele etajelor, viteza de
deplasare. Urechile ni se înfundă, înghițim în sec, spre a scăpa de senzatia ne-
plăcută. Am ajuns, suntem la ultimul etaj, o esplanadă uriașă în formă de cerc.
Oamenii pășesc încet, se apropie de balustradă, încearcă să privească, să foto-
grafieze, introduc câte doi yuani ca să poată avea acces la binoclurile care te
pot ajuta să vezi departe. Privirea este blocată de ceața groasă, abia zărim sub
noi, o adevarată pădure de clădiri zgârie nori. La un moment dat, am văzut jos
câteva mașini care erau la dimensiunea jucăriilor pentru copii. Ne străduim să
prindem imagini. Prind și eu mai multă ceață decât imagine, una publicabilă,
jos printre uriașii zgârie nori zăresc o mașină de dimensiunea celor cu care se
joacă copiii. Sunt impresionat câți oameni încap în acest minunat belvedere…
și încep să formulez în minte câteva propoziții… nimic nu se leagă, nu găsesc
măcar un cuvânt, un superlativ absolut care să semnifice realitatea și emoția
într-un singur text. Am cautat mijloace cât mai expresive pentru a exprima ad-
miraţia... Am găsit câteva...

Nu cred că vreuna dintre aceste modalități să se potrivească celor
văzute ieri în această clădire, care stă pe niște piloni uriași, în care nu am avut
nicio clipă emoții privind siguranța mea și a familiei aflată înăuntrul acestui
uriaș, în care încap mii de oameni, în același timp. Negăsind nimic potrivit mă
rezum să spun simplu, o minune în interiorul căreia mă aflu și pe care nu o
voi uita. Am început să observ că faceam parte dintre cei care sunt aduși de
copii, poate, ca o ultimă șansă ce ți se oferă. Nu eram singurul grup cu bătrâni,
aș putea spune chiar că erau și alții, mult mai în vârstă, unii chiar împinși de
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la spate în scune cu rotile. M-am gândit de unde au chinezii atâta forță, atâta
putere de a realiza în câțiva ani ceea ce la noi pare o imposibilitate. Guvernanții
noştri, ca să ajungă la putere din patru în patru ani, în mod democratic, chel-
tuiesc sume uriaşe, plătesc lenea cu bani grei, apoi fură fără jenă, fără rușine.
Aici politicienii care fură, primesc ani grei de pușcărie și de la o sumă prea
mare, li se dau gloanțe pe care le plătește familia, pentru care primesc fapiao,
să se știe că au fost folosite. Desigur voi fi învinuit, voi fi considerat nebun că
scriu aceste lucruri, dar cum să nu scriu când văd cu ochii larg deschiși ce s-a
putut face în cinci ani aici, în orașul-dragon… și cum să nu înțeleg ce rădăcini
adânci de cultură milenară susțin aceste explozii economice din ultimii ani în
China.

M-am gândit și la șansa pe care a avut-o familia mea - de a ajunge
aici prin efortul incredibil al unuia dintre copii, care a învățat una dintre cele
mai dificile limbi de pe glob, pe care o vorbeşte perfect și pe care a dat-o ca
moștenire de preț celor două copile ale ei, Miruna de 8 ani, Ioana de 19 ani.
Cu Miruna, aflata în clasa a doua, merg prin oraș și mă ajută ca un veritabil
translator, uimind pe chinezul de lângă mine, deoarece vorbește ca un copil
chinez. S-a născut aici, a avut ca și Ioana, aceeași bonă care vorbește cu ea,
care o ajută, care o tratează ca pe propriul copil. Încerc și eu să spun câteva
cuvinte și de fiecare dată sunt corectat, mai ales în privința tonurilor pe care
le nimeresc greu. M-am gândit și la faptul că nu avem suficientă responsabili-
tate ca să antrenăm oamenii de afaceri chinezi, care sunt cu buzunarele doldora
de bani, care își oferă serviciile, dar nouă, probabil nu ne convine că nu putem
să-i amețim, să le luăm șpăgi groase ca de la cei din vest…

M-am gândit la părinții mei, la străbunii mei care nu aveau nici scân-
duri pe jos, nici dulapuri pentru haine, aici unde e placare cu gresii, cu mar-
mora strălucitoare este ceva obișnuit… mi-am adus aminte cuvintele fiicei
mele de acum câțiva ani când a venit aici:

– Tată, eu știu de unde ai plecat tu. Ai făcut un pas mare față de cei
din familia nostră, dar eu sunt datoare să fac unul și mai mare. 

Și iată că l-a făcut, trăiește aici muncind pe rupte, trăieşte aici în con-
diții foarte bune pentru ea și fetele ei, pentru noi care venim din când în când
aici, unde neam de neamul nostru nu a visat niciodată… Iată dragii mei pri-
eteni, cititori și neprieteni, care veți zice că… a luat-o razna și ăsta cu chinezoii
lor. Nu sunt chinezoi, sunt oameni ca și noi, sunt oameni care își continuă cu
tenacitate o istorie străveche. Sunt cei care au descoperit busola, numărul Pi -
3,14 în același timp cu grecii antici la o singură cifră a patra, altfel după vir-
gule, cei care au inventat praful de puşcă, compasul, care au lăsat prin Confu-
cius și Dao o filozofie pragmatic valabilă și astăzi. Cunoaște bine locul în care
trăiești , folosește tot ce întâlnești, mulțumește-te cu ce ai, și…vei fi fericit. 
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Marius C. Nica
LACRIMA DE SÂNGE

Verde de paris, otravă tristă
când iubirea noastră nu există,
iar în vis cu buzele subțiri
inventăm o mie de iubiri.

Verde de paris, otravă blândă
moartea în iubire stă la pândă,
nu mai trec prin viață 

ca un cer deschis-
Tu iubire,verde de paris.

EPISTOLĂ I
Lui Francois Villon

Nici n-a vrut să treacă strada,
Doamna mea Alcibiada
va pleca spre alt tărâm,
a găsit iarăși un drum...
Este criză de zăpadă
Mă întreb când o să cadă...?
Doar un alb imaculat
ca să fiu iarăși bărbat
o dezmierd pe Beatrice,
să-mi dea gura-n loc de spice,
într-o ardere totală,
sânii ei nicicând de smoală,
ar vrea doar să fiu conviv,

prin zăpadă să o strig,
suntem astăzi în tandem,
să oprim un nou bestem...
Sunt din nou într-un impas
voi bea vin de ananas,
cules în ritm de menuet,
ce te face iar cadet...
Pentru ce acum să ard...?
Nu mai vreau să fiu stindard,
mă distruge Abelard...!

Am primit floara de Stei,
să mă satur de femei.

Dar nu cred că sunt învinsul,
voi cutremura Parisul...!

FLOAREA DE SILICIU
Lui Ion Nicolescu

Pentru ce, ilustre,
toate îmi displac...?
sunt Aedul tandru
și nu vreau să tac.
Fumegânde clipe
urcă-n derizoriu,
am pierdut răbdarea
chiar și portofoliu.
Am dimensiunea
stării generoase
când fervoarea nopții
îmi pătrunde-n oase...
Astăzi doar eclipsa
urcă-n sarcofag
umblet de paiață
e gându-mi pribeag...
Nu cunosc trădarea,
iarăși o desfid,
sunt poetul tandru
nu sunt un perfid;
ce preumblă gloata
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ca un mercenar
suflet de cămilă 
e mersul precar.
Doar prin arabescuri
pătrund în cochilie,
marmura-i deșertul
ce nu vrea să știe.
Cine suntem oare...?
strigă Epsilonul,
când pătrunde-n mine
iar Decameronul.
Eu am scris tabu
Mioritiada,
impotenții astăzi
îmi arată strada.

Am în buzunare
floarea de siliciu,
pentru mine viața
este un capriciu.

CÂND DESCĂLECAU STRĂBUNII
lui George Florin Cozma

Câmpulunge, Câmpulunge,
Sânul nopții mă străpunge, 
nu mă las nicicum înfrânt
printre ierburi și cuvânt...
versul meu plin de-nstelare
amiroase a uitare,
ca o lacrimă de sânge,
numai cerul azi mă plânge,
Câpulunge,Câmpulunge.

Câmpulunge, Câmpulung,
abur de poem prelung,
tare-aș vrea să mai ajung
pe cărarea dintr-un crâng
de uitare să ma-ascund.
Voi pleca înspre departe,
sunt doar pagină de carte,

sunt străpuns de colțul lunii
când descălecau străbunii.

ÎNTR-O APĂ TÂRZIE
Lui Petru Hrișcanu

Am convocat de urgență consiliul 
familial,

am vorbit cu multă tandrețe,
am adus ca probă un întreg arsenal
ce veghea în balcon, plin de tristețe.
Am rostit ca un om la durere:
Nu mai suport atâta îngenunchere,
Bătrânul Nevermore se luptă pe ape
iar eu mă răsfăț în vorbe deșarte...?
Am primit o depeșa de pe râul 

Sultana,
cine credeți că a adus diagrama...?
Un ciortan hămesit ce-și rupsese gura,
pus de farisei să producă trăsătura...

Au plâns vecinii când l-au văzut
cu părul vâlvoi,
au strigat disperați: Poezia e cu noi...!
Taximetriștii au rupt, din mașini, 

rovignete,
așezând în parbriz, în semn
de protest, mulinete...

Brânduşa a ghicit în bobi ca-ntr-o 
apă târzie,

Doamne, câtă zbatere, câtă insomnie!

APOTEOTICII

Devenisem prea oniric,
consumam acid clorhidric
și din când în când mercur,
pentru toate-acestea, jur...!
Alergam prin intersecții,
unde tropăiau abjecții,
vorbeau despre impostură
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ucigând câte-o nervură,
obosiți de așteptare
în antologii sumare....
Spunând că sunt sicofanți
de critici împăunați
ne privesc din alte spații,
se produc din nou mutații
îngropăm voit talanții.
Nu-i ajungi nicicum la nas,
ipohondri de pripas,
au dureri diamantine,
nu au un gram de rușine...
Sunt doar clasicii în viață
te inundă iar o greață,
trepăduși autohtoni,
pentru noi sunt avortoni...
Uneori sunt inefabili,
dar rămân mereu gonflabili,
am să beau acid clorhidric,

să fiu iarăși un oniric.

Nu-i nimic, acesta-i mersul
nu ucid eu Universul...!

VENEŢIA CU EPOLEŢI DE GENERAL

Poete, îți trimit un vaporetto,
să-ți aducă noaptea la mal,
gondolierii au îmbrăcat ținuta de gală
în seara aceasta este ultimul bal.

Au venit generalii să-i încorporeze,
Il Doge ar vrea să devină locotenent,
m-a rugat să intervin la ministru,
o să-ți trimită toată Veneția, 

cu primul colet...

Poete, aș vrea să-ți mai scriu 
dar nu pot

aici e grandoare, tangaj și insomnie,
gondolierii au intrat în șomaj;

am să le dedic câte-o parodie.

Doar generalii trăiesc în răsfăț
și mă pândesc cu fiece val,
Poete, am să-ți trimit o gondolă
să-ți aducă luceferi la mal.

STREPEZINDU-ŢI MEMORIA 
Lui V. Voiculescu

L-au împroșcat cu atâta venin,
l-au îmbălsămat într-o cerneală 
sterilă și amară
de parcă cineva ar fi vrut
să-l arunce din istoria literaturii,
atât de precară...!

l-au îmbrăcat în atâtea sudălmi,
dar plăti-vor prea multe vămi...
Au adus trâmbițe, au adus cnutu’
Doamne, cum îi suportă pământu’…!

Această tagmă, hulpavă și tristă
ce impietrează tot ce există
s-a făcut de ocară
strepezindu-și memoria 
cu o imensă povară.

Vor rămâne o simplă erată,
prin gândirea lor perimată...!
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I. ALDENIU

116 ani de la naşterea poetului, a
traducătorului şi publicistului

MIHAIL STERIADE
- ,,un mare cultivator de gând românesc“-

Motto: ,,Cum mai arată comuna Pârscov, pământ românesc pe care,
copil fiind, l-am călcat în lung şi lat? Mai sunt meri şi pruni pe acele dealuri?“
(,,Viaţa Buzăului“)

,,Voi fi curând sub pământ,/ Dar mort, am să fiu tot afară,/ Căci solul
natal o să-mi pară/ Ca oarba lumină-n mormânt.// Şi pajişti m-or acoperi/ Cu
gingaşe flori, dar străine./ Întregi vor fi forţele în mine/ Când vremea de-apoi
va sosi.// De sevele morţilor care/ Se urcă în grâu, depărtat,/ La pândă voi
sta-n aşteptare.// Ca un îndoit exilat/ Şi fi-voi veghiat la sculare/ De tot ce-am
iubit, ce-am visat.“ (,,Je serais bientot sous la terre“) 

Al. Piru ne spune1 că Mihail Steriade ,,era aproape necunoscut până
în 1967, dar ne-a atras atenţia de astă dată cu «Le journal roumaine des poetes»
din Bruxelles, periodic bilingv al Institutului particular de limbă şi literatură
română ,,Mihai Eminescu” înfiinţat de el în capitala Belgiei, în 1966. Nu-l
pomenise decât E. Lovinescu în «Istoria literaturii române contemporane»,
19272. Preşedinte al «Asociaţiei mondiale a prietenilor lui Mihai Eminescu»
din Bruxelles, M. S. începuse să popularizeze încă din 1963 peisajul şi cultura
României într-o «Breve connaissance de la Roumanie» (ed. Leclerc, Bruxelles)
şi se dedică din 1966 întreţinerii cultului lui Eminescu în lume, publicând întâi
o culegere de traduceri în limba franceză sub titlul, «Destin roumain, voix uni-
verselle: Michel Eminesco»“. 

Mihail Steriade (n. 12 aprilie 1904, Focşani - m. 4 octombrie 1993,
Louvain, Belgia) a fost un poet, publicist, traducător. Buzoian, prin filiaţie, ta-
tăl, Gheorghe Steriade, fiind originar din Robeşti-Pârscov, unde viitorul scriitor
şi-a petrecut copilaria şi vacanţele şcolare. Între 1915 şi 1923 urmează cursu-
rile Liceului «Unirea» din oraşul natal, având ca profesor şi mentor pe poetul
simbolist I. M. Raşcu. A fost membru al Societăţii Literare «Grigore Alexan-
drescu» a elevilor din cursul superior, iar în 1922, a debutat în anuarul acesteia.
La 19 ani, în 1923, îi apare volumul de versuri, «Pajiştile sufletului». În acelaşi
an se înscrie la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti,
devenind, tot acum, membru al Institutului de Literatură condus de Mihail
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Dragomirescu. Călăuzit de profesor (în casa căruia locuia),
tot la Focşani va scoate plachetele: «Vremelnicii» (1924);
«Meduza» (1925) şi «Rumeurs sans aurores» (1926).

În octombrie 1925 imprimă la Focşani o revistă într-
un singur număr, «Meduza», un fel de publicaţie personală,
unde semnează versuri, proză şi critică literară. E prezent cu
versuri în «Convorbiri literare», «Bilete de papagal» şi «Fa-
langa», pe care le va grupa într-un volum reprezentativ: «Ce-
ramică», 1928 (,,Pasăre de smalţ, atât de vie/ în jocul tău cu
moarte întrerupt,/ pe blidul vechi, cu margini de vecie,/ cu crengi deasupra,
cerul dedesubt,/ cum prinsă-n zbor, cu zborul laolaltă/ stai şi frămânţi cu ciocu-
ncondeiat/ nuferi de fier şi fierea de pe baltă,/ simt cum te roade zborul tău
sculp/tat,/ sau cum te zbaţi în împietrirea scumpă/ şi smalţul vrei să-l rupi, bli-
dul să-l spargi,/ asemeni inimii avântul să-ţi irumpă/ şi să te pierzi spre zări
mereu mai largi,/ acolo unde zăgazul lumii în lumini s-ascunde.../ Pasăre
moartă, inima mea - unde?“ (,,Ceramică“)  

După susţinerea licenţei, cu magna cum laude, în anul 1928 este numit
profesor de limba franceză la Liceul „Matei Basarab”, de unde se transferă la
Liceul „Sf. Sava”. La 14 februarie 1929, fondează Gruparea Generaţiei Tinere
(menită să promoveze talentele în formare) împreună cu N.Crevedia, Radu
Boureanu, Virgil Huzum şi Mircea Damian. Iar în toamnă se va înscrie la Sor-
bona, pentru obţinerea doctoratului în litere, frecventând cursurile lui Mario
Roques şi Paul Hazard.

Poetului Paul Valery îi va adresa o scrisoare, de la care nu va primi
nici un răspuns, totuşi va traduce din  poeziile acestuia. În 1930 tipăreşte la
Paris volumul de poeme «Soveja ou le retour du coeur», care include, alterna-
tiv, poezii proprii, cât şi traduceri din poeţii Tudor Arghezi, Ion Barbu şi Adrian
Maniu. Introduce în avant-propos şi un text encomiastic intitulat «Michel I-er
ou Le Visage royal de la Roumanie». Îşi va încearca talentul şi în pictură, des-
chizând expoziţii, atât la Bucureşti, cât şi la Cannes, care stârnesc oarecare in-
teres pentru noul procedeu exploatat, denumit «foto-pictură». Îi trimite zece
tablouri proprii lui Tristan Tzara, dar acesta, într-un elan de negaţie publicitară,
le arde în întregime.

Mihail Steriade se înrolează în anul 1939 în armata franceză. După
ocuparea Parisului, în 1940, adoptă numele Simon Boissenot, refugiindu-se
în provincie, pentru a scăpa de represaliile trupelor germane asupra voluntari-
lor de război. Sub acest nume de împrumut va semna, în 1941, două plachete:
«Aux Ordres du destin» şi «Clamonde», 1941. După război se va afla în prea-
jma unor scriitori,  precum Jean Bouhier, Robert Giraud, Yves Salgnes, Jean
Rousselot etc., cu care scoate revista de poezie «Meduse», titlul amintind de
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mai vechea sa foiţă de la Focşani, şi i se publică câteva pagini în «Couronne
de vent», o antologie a lui Robert Giraud. În anul 1945 tipăreşte volumul de
versuri «Louange a  Marie».

În 1947 i se acordă cetăţenia franceză. Peste un an, pleacă în Anglia,
apoi în Irlanda. Spirit inventiv, Steriade găseşte repede relaţiile necesare printre
membrii coloniei franceze, pentru a fonda un club France-Irlande, o asociaţie
culturală Lutece (Irish-French Association for Arts and Cultural Activities) şi
chiar o revistă culturală bilunară, «Le Courrier du Dublin». În anul 1952 se
mută în Olanda. Organizează la Flessingue (1953) o expoziţie de pictură în
ulei, cu peisaje şi tipuri de ţărani români. Tipăreşte două plachete: «Des Reves
aux portes de la mer» (1954) şi, în  neerlandeză, «De muze tussen twee woor-
denboeken» (1955).

Din 1956 se stabileşte în Belgia, cu speranţa că va putea promova mai
uşor cultura română. Fondează societăţi, îşi publică versurile, traduce din lite-
ratura română în franceză şi flamandă. Înfiinţează o editură proprie: «Soveja».
În anul 1966 inaugurează la Bruxelles «L'Institut Prive Michel Eminesco» de
«Langue et de Litterature Roumaines». Sub egida noului aşezământ, iese peste
un an periodicul trilingv «Le Journal roumain des poetes - Roemeens blad van
de poezie - Jurnalul român al poeţilor», care va fi editat până în 1972.

Revine în ţară, în iulie 1968, după o absenţă de cîteva decenii, fiind
primit cu onoruri şi cu o explicabilă simpatie din partea presei şi a autorităţilor
române.

Un grup de intelectuali belgieni, în 1973, pun bazele Asociaţiei «Prie-
tenii lui Mihail Steriade», dar poetul cere şi obţine schimbarea denumirii în
Asociaţia «Prietenii României». Institutul pe care îl crease se transformă în
1974 în Centrul Cultural Român, cu sediul la Louvain-la-Neuve. În propria
editură, «Steriade», tipăreşte ghiduri turistice despre România şi câteva volume
de poezie în  limba română, precum «Anthologie inachevee de la poesie rou-
maine» (1970), care îi va netezi calea spre postul de maître de conferences la
Universitatea din Liege. La Bucureşti, în 1973, îi apare volumul antologic
«Poeme», 

După 1980 este tot mai mult tentat de memorialistică. În 1987-1988
scrie lucrarea «La Monarchie democratique de Ferdinand et Marie de Rou-
manie» (1914-1927). «Recherches et souvenirs», editată în 1990, la Louvain.
În Avertisment ţine să precizeze că nu este un oportunist, fiindcă documentele
publicate şi relaţiile personale cu  regina Maria dovedesc că «a fost totdeauna
un regalist». În 1991 iese de sub tipar o antologie conţinând traduceri din Mihai
Eminescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, George Bacovia, la care Steriade
adaugă un florilegiu de poezii proprii, în limba franceză, ca o încununare a
activităţii sale de «ambasador al culturii române în Occident». A mai semnat
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George Poenaru, Michel Steriade-Boissenot.
Critica a fost tentată să eticheteze poezia lui Steriade ca tradiţionalistă,

versul fiind, aşa cum se scria pe la 1900, sub zodia epigonismului eminescian.
Într-adevăr, în lirica de început sunt invocate predilect plaiurile natale, cu un
patetism demn de pana poetului Al. Vlahuţă, cultivându-se «claritatea» şi for-
ma impecabilă tehnic. Dar autorul face parte din generaţia de după Arghezi şi
Blaga. De aceea, poezia sa de factură clasică este traversată de întrebări  asupra
existenţei, a morţii şi a dumnezeirii.

În poezia românească de început a lui Mihail Steriade, tipărită în pro-
vincie şi de aceea neintrată în atenţia criticii (G. Călinescu îl trece la biblio-
grafie în «Istoria literaturii române...») sunt ecouri din simbolişii I. M. Raşcu,
Ion Minulescu), precum acel dor de pribegie, de migraţie, pe care îl experi-
mentează de timpuriu: ,,Simţeam un dor nelămurit de a pleca/ spre «undeva»/
în zi de vară,/ când paserile-n sân de crâng/ aleanurile-n cânt îşi plâng./ O,
doru-n strai de melodie clară!.../ Şi am pornit; nu ştiu/ de-aveam în minte grija
ca s-ajung/ spre-un sat, nici gândul că-o să fiu/ pribeag/ pe-un drum necunoscut
şi lung/ Şi m-am lăsat în voia lui ca să  mă poarte...» (,,Pribegie“)
„În emigraţie, versurile în limba franceză adaugă o nouă coardă, cea a dorului
de acasă, poetul încercând, doar exterior, fără vibraţie, să asimileze experienţa
metafizică a unui Paul Claudel sau entuziasmul umanist al lui Saint- Exupery.
Mihail Steriade a fost un autentic şi neobosit ambasador al literaturii şi culturii
române în spaţiul lingvistic francez. Poetul Steriade a fost un elegiac deschis,
dornic de claritate şi lumină, relizate în latura confesivă de mare sinceritate.
Ca mulţi alţii, plecat de pe meleagurile natale, nostalgia locurilor revine şi la
Steriade în infuzii lirice libere.
Cu prilejul centenarului naşterii, despre Mihail Steriade au mai scris: Al.
Deşliu3, Constantin Ciopraga4, Lazăr Băciucu5, Florentin Popescu6 ş.a.

Note bibliografice:

1. Al. Piru, ,Varia, 1972, pg. 438-442; 
2. E. Lovinescu, ,Istoria literaturii române contemporane,  vol. III, 1927, pg. 674; 
3. Al. Deşliu, Un mare cultivator de gând românesc, Mihail Steriade, în Pro
Saeculum, nr.9/ 2004, pg.1;
4. Constantin Ciopraga, Mihail Steriade – conştiinţa unei biruinţe, Pro Saeculum,
nr. 9/ 2004; pg. 2-3;
5. Lazăr Baciucu, Mesager al spiritualităţii române, în Pro Saeculum, nr. 9/ 2004,
pg.4 
6. Florentin Popescu, Mihail Steriade mi-a răspuns după 25 de ani, în Pro Saecu-
lum, nr. 9/ 2004, pg. 5
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Ana Androne

Coborâre în
adâncuri

Fiecare trântea poarta în felul lui. La noi în curte era un du-te-vino de
vecini care nu veneau neapărat pentru mamaie și tataie, ci pentru a lua apă din
fântână și poarta noastră nu era încuiată niciodată. Doar când se înnopta tataie
mergea prin întuneric încet spre poartă, ca un șef de magazin care încuie pră-
vălia și dimineața foarte devreme era prima grijă, să descuiem poarta ca să
poată veni vecinii la apă. Îi cunoșteam pe cei care intrau pe poartă după felul
cum o închideau. Tanti Rica nici nu se făcea auzită, intra tiptil de parcă ar fi
vrut să surprindă o conversație de familie. Tanti Dorina închidea poarta cu
nerv, tocmai să se audă că a intrat în curte, să nu cumva să surprindă vreo con-
versație de familie. Dragoș intra alergând ca și cum l-ar fi urmărit vreun câine
și trântea poarta, care se închidea singură în urma lui.

Oamenii intrau în curte ca să ia apă. La noi era singura fântână din
zonă și oamenii veneau ca și cum li se cuvenea, apa era sursa vieții și sursa
vieții e a tuturor. Fântâna noastră unea satul. Apa noastră nu era a noastră. Nici
curtea nu mai era numai a noastră. Cei mai mulți se opreau și la discuții cu
mamaie sau tataie, înainte sau după ce dădeau drumul în fântână găleții meta-
lice care lovea apa ca o ghiulea. Unsprezece rotiri de manivelă și găleata ajun-
ge în fântână, treisprezece rotiri și a intrat în adâncuri, mai multe rotiri deja
nu e bine, iese cu mâl și se tulbură apa. 

Nici eu, nici Dragoș nu aveam voie să scoatem singuri apă din fântână.
Ne fascinau și fântâna și apa din adâncuri și interdicția. Ne învârteam numai
pe lângă ea și adesea ne aplecam mult uitându-ne la reflexia chipului nostru
în apa îndepărtată ca la un frate geamăn de pe celălalt tărâm.  Ne strigam nu-
mele și ne amuzam de ecoul scurt întrerupt de stropii de apă. Deasupra fântânii
era un acoperiș de țiglă ca la o casă și în jurul ei mamaie plantase cârciumărese.
Fântâna părea macheta unui castel cu secrete adânci prin care treci cât ai bate
din palme în alt regn, în alt timp, în cealaltă lume.

Bunica respecta fântâna ca pe un dar de la Dumnezeu, trimis direct la
noi în curte. Ne spunea cum căra ea apă în tinerețe de la o fântână de pe dea-
luri, chiar și iarna cu picioarele desculțe, că nu avea pantofi, cu cobilița, când
diminețile nici nu se rupeau încă de noapte. Noi nu înțelegeam mare lucru din
poveștile ei și respectul ei pentru apă, habar nu aveam că istoria are straturi și
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că o felie din ea deja a dispărut în timp ce bunica povestește, iar cobiliță nu
mai exista de mult la noi în curte. Acum apa era veșnică, la îndemână, o scoteam
de pe lumea cealaltă cu o manivelă. Îmi plăcea să văd cum intrau vecinii în curte
cu mers uscat și cu câte o găleată goală în fiecare mână, bălăngănindu-se ca
niște cercei mari de-o parte și de alta a celui care le ducea. Îi urmăream și la
plecare, cum ies din curte cu gălețile pline, pășeau apăsat, mersul parcă era ud
și duceau cu ei mai departe sursa vieții, ca la Înviere când vii de la biserică și
ocrotești în palme flacăra care ți-l aduce pe Isus în casă. Mergeau cu privirea
în jos, fericiți și tăcuți, semn că și ei respectau apa.

O dată pe an fântâna era curățată. Nenea Ionel, vecinul de peste drum,
era singurul care îndrăznea să coboare în adâncuri. Pentru Dragoș și pentru
mine, nenea Ionel era un erou. Exista ceva ritualic în această curățare a fân-
tânii. Tataie îi dădea indicații toată ziua, mamaie se ruga la Dumnezeu să nu
vină beat și să facă vreo prostie fix la noi în fântână, bunica asista la ritual cu
evlavie, ca la înălțarea unei biserici. Eu și Dragoș nu aveam voie să ne învârtim
prea mult pe lângă fântână în acea zi, ca și cum fântâna, aflată în plin tratament,
avea nevoie de liniște și discreție. Cum se desfășura în detaliu operațiunea de
curățare, nu știu. Știu doar că din când în când nenea Ionel urca la suprafață
plin de noroi si aburii celeilalte lumi, transfigurat, cu ochii umflați, și ne aducea
câte o farfurie, un cuțitaș, un coș mic de fructe și alte obiecte mici căzute de-a
lungul anului în fântână, de pe colacul ei. Le aducea de jos în sus, la noi, ca
pe niște ființe vii îmbrăcate în pământ ud și le înmâna solemn bunicii.

– Ia uite, bre, castronu' matale, unde era! Și ziceai că l-au spart copiii!
Bunica lua în primire toate obiectele pierdute de-a lungul anului și

chipul i se lumina intens, nici riduri nu mai avea, că în micul ei univers gospo-
dăresc toate își găseau echilibrul și obiectele reveneau acasă. Se mira și se bu-
cura de parcă ieșise din fântână, viu, tatăl ei mort în război. Încă de atunci îmi
doream ca morții, dacă tot trebuie neapărat să moară, să coboare în fântână și
să ajungă direct pe lumea cealaltă, dar să rămână cumva și lângă noi mereu,
când ți-e dor de ei, să îi scoată nenea Ionel la suprafață ca pe farfuriile pierdute
și tristețea să nu fie profundă și perdeaua dintre noi și ei să nu fie grea și defi-
nitivă. Să plece, dar să rămână cu noi. Îi spuneam lui Dragoș ce frumos ar fi.

– Fă Anamario, ej cu capu', răspundea el ferm și plin de înțelegere.
Nici nu-mi mai vine să beau apă de la voi din fântână.

Acum oamenii au chiuvete și robinete și apă curentă în Măgura. Sursa
vieții vine printr-o simplă răsucire, rece sau caldă. Fântâna noastră e încă în
picioare, în mijlocul curţii, manivela merge, deși nu o mai învârte nimeni, iar
găleata a rămas suspendată deasupra fântânii, puțin într-o parte, pe picior de
plecare ca un animal de uscat și de apă, care la bătrânețe nu se poate hotărî pe
care din cele două tărâmuri să se retragă.
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Paul Androne

În Alpi, mai apoape
de cer, mai aproape

de vis

,,Minunat lucru sunt călătoriile” suna un motto dintr-o carte mai ve-
che, afirmaţie căreia chiar din prima tinereţe i-am acordat tot creditul, deşi la
vremea aceea ţarcul graniţelor transforma în utopie orice gând de ducă. Citeam
cu nesecată pasiune jurnale sau note de călătorie ale unor români norocoşi sau
ale străinilor fericiţi să se bucure de libertăţi imposibile pentru noi. Invidiam
pe cei câţiva care reuşeau mici escapade peste frontiere sub pretextul unor ges-
turi patriotice, de genul ,,pe urmele eroilor din Al Doilea Război Mondial”,
utilizând variate formule de deplasare, pe jos, cu bicicletele, ba chiar şi cu plu-
ta pe mare. Cărţi precum ,,America ogarului cenuşiu” de Romulus Rusan sau
,,La nord de noi înşine” de Radu Tudoran deveniseră cărţi de căpătâi aproape
în sens propriu fiindcă erau nelipsite de pe noptiera mea. 

Toată această foame de evadare am reuşit să o domolesc imediat ce
gardurile au căzut şi în vara-toamna lui 1990 am întreprins o expediţie în Asia
Centrală, în deşertul Karakum şi în munţii Pamir, aventură spectaculoasă des-
pre care am scris mai târziu în revista ,,Ardealul literar” şi pe care o consider
şi azi o experienţă capitală din biografia mea. 

În mod ciudat, după aceasta, foamea de călătorii nu s-a mai manifestat
în forme acute, libertatea absolută de deplasare n-a mai avut puterea aceea te-
ribilă de provocare pe care o genera interdicţia. Am călătorit totuşi, dar m-am
simţit mai mult turist şi mai puţin călător, în timp ce eu îmi doream postura de
drumeţ fără orar fix, liber să se oprească unde vrea, să observe atent, să intre
în vorbă, să descopere, să reflecteze. Ceva mai atipic, în sensul acesta, am rea-
lizat în urmă cu doi ani, în Alpii elveţieni, ca o acoladă uriaşă în timp, legând
Pamirul asiatic de înălţimile europene.

Călătorisem atunci cu avioane, trenuri, autobuze, motocicletă, acum,
confortabil, cu propria maşină, tranzitând Ungaria şi Austria pe autostrăzi de
mare viteză care m-au umplut de ciudă în ceea ce priveşte inerţia noastră în
materie de drumuri moderne. Cu un mic grup de prieteni am stabilit un traseu
care să îmbine vizitarea câtorva oraşe reprezentative, cu o ascensiune în Alpi,
culminând chiar cu al doilea vârf ca altitudine, Matterhorn klein, aproape 4000
de metri. 
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În primul rând, impactul cu civilizaţia elveţiană, sub toate aspectele
ei, ne-a ilustrat uriaşa distanţă în timp care ne desparte. Ordinea desăvârşită,
teh-nologia extremă, automatizarea serviciilor dovedesc clar că la ei totul
funcţio-nează ca ...un ceas elveţian. Informaţiile sunt oferite în cele mai diverse
chi- puri, sub formă de pliante foarte clare, aflate la dispoziţie, gratuit, în
trenuri sau în gări ori în chip de desene şi imagini sugestive, ingenioase, în
locuri publice şi la puncte speciale de informare, birouri etc. La un astfel de
birou, la ora 8 fix, conform orarului afişat, un tânăr angajat ne-a oferit detaliat
informaţii legate de traseele montane din zonă, de distanţe, grad de dificultate,
timp, dife-renţa de altitudine, variante pentru drumul de întoarcere cu mijloace
auto, orare de funcţionare a acestora, hărţi etc.  

Pe cărările Alpilor, din loc în loc, întâlneşti panouri cu date despre tra-
seu şi cu fotografii reprezentând istoria amenajării acelui drum în urmă cu o
sută sau mai mulţi ani, cu oameni suspendaţi în corzi, deasupra abisurilor, lu-
crând cu târnăcopul în granitul stâncilor. În punctele de belvedere sunt instalate
telescoape mobile prin care priveşti spre ţintele urmărite şi pe lentilă apar afi-
şate distanţele şi timpul până la ele, ba chiar şi până la destinaţii invizibile,
cum ar fi diverse capitale europene. Despre grija pentru starea cărărilor şi sigu-
ranţa celor care le parcurg ar fi multe de spus. Izvoarele, destul de numeroase,
sunt captate şi dirijate prin jgheaburi de lemn sau beton şi trecute prin conducte
pe sub potecă, în locurile dificile sau periculoase sunt parapeţi, balustrade sau
şufe puternice prinse în stâncă, buştenii şi crengile căzute sunt îndepărtate din
cale, cioturile copacilor rupţi sunt tăiate rotunjit cu drujba pentru a îndepărta
orice aşchie care te-ar putea răni etc. Spre fiecare creastă sau vârf circulă linii
de teleferic, aşa încât poţi recurge la variate combinaţii, să urci pe jos şi să co-
bori cu telecabina ori invers, să treci de la un teleferic la altul pentru a urma
un nou traseu etc.

Automatizarea serviciilor este impresionantă. Spre vârful Matterhorn
circulă o lungă linie de teleferic, cu patru staţii la altitudini diferite, cu un  nu-
măr foarte mare de telecabine din materiale transparente pentru o vedere pano-
ramică şi cu ele urcă şi coboară zilnic mii de oameni. Toată această forfotă
umană este guvernată de un singur angajat, mecanicul care preia turiştii de la
penultima staţie unde aceştia coboară din telecabina de 4-6 persoane şi se urcă
în alta, de 100 de persoane. În rest, procurarea biletelor, accesul în staţii şi în
cabine, urcarea şi coborârea din ele se face automat, prin cardul obţinut de la
automatul de bilete. Pe traseu, în staţii, poţi coborî din cabină pentru a face o
plimbare în zonă sau pentru a te întoarce şi, dacă vrei, te plimbi toată ziua în
sus şi în jos, în baza aceluiaşi tichet sau card. În telecabină te afli când foarte
sus, ameţitor, când foarte aproape de peretele stâncos pe lângă care urci verti-
cal, asemenea unui lift. Imaginile ce se perindă prin faţa ochilor sunt greu de
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descris. De jur împrejur numai creste stâncoase, vârfuri ascuţite învelite în ză-
padă strălucitoare, deşi este doar jumătatea lui august, gheţari haşuraţi de cre-
vase curgând invizibil printre pereţii abrupţi, perdele de ceaţă care acund un
timp peisajul dar care se dau apoi brusc la o parte ca să-ţi taie respiraţia prin
ceea ce dezvăluie. 

Vârful cel mai înalt, Matterhorn, de 4400 m, domină auster şi autoritar
această lume de piatră, tulburător prin forma sa perfect conică, cu pereţi aproa-
pe verticali către vârful ascuns sub o căciulă de ceaţă. Eşti atât de mărunt în
atâta grandoare încât trăieşti cu adevărat sentimentul că te afli într-o altă lume,
suspendat deasupra timpului, într-un amestec de ireal, de fabulos, de suprao-
menesc şi totuşi de realitate imediată, căci pretutindeni sunt prezente dovezile
forţei şi îndrăznelii umane: linii de teleferic, căi ferate cu cremaliere care ajung
până aproape de vârf, poduri şi tunele. Chiar pe Matterhorn klein, pe vârf, o
macara uriaşă era montată pentru lucrări de construcţie şi imaginea ei în acest
loc era impresionantă în sine, părându-ţi imposibil ca un asemenea mastodont
să fie adus şi montat aici, într-un relief fără nicio suprafaţă plată. Gheţarul urcă
până pe acest vârf şi elveţienii l-au sfredelit cu un labirint de galerii luminate,
o peşteră de gheaţă cu multe sculpturi animaliere sau florale, evident, din ghea-
ţă. Un restaurant impunător, cocoţat în vârf, completează minunea şi îţi per-
mite, cu o cafea fierbinte în faţă, să admiri zecile de piscuri, şirurile de cute-
zători, ca nişte furnici multicolore pe luciul zăpezii, înaintând lent către creste,
iar în plan apropiat pârtiile pline de schiori. Pe terasa restaurantului hărţi foarte
clare te ajutau să identifici vârfurile din cele patru zări cardinale şi, evident,
nelipsitul telescop care ţi le aducea la vârful nasului..

Dacă pentru Matterhorn am apelat la facilităţile tehnice moderne, pen-
tru un alt vârf, mai modest, ne-am aventurat per pedes ca să măsurăm cu pasul
un traseu ce pleca din renumita staţiune de schi Crans Montana şi ajungea într-
o căldare glaciară cu un uriaş lac zăgăzuit de un baraj ameţitor. După două ore
de urcuş  prin pădure poteca ne-a condus în golul alpin care închidea linia or-
izontului printr-un perete stâncos vertical, ca o imensă cortină fumurie, pătată
pe alocuri de albul zăpezii. Încă două ore şi am ajuns la baraj şi la lac a cărui
culoare nu seamănă cu a niciunui lac de la noi. Pretutindeni în Alpi lacurile şi
izvoarele au un verde aparte, uşor lăptos, un verde oliv sau smarald, indiferent
de întinderea sau adâncimea apei. Cineva considera că această culoare este
dată de nişte alge specifice zonelor înalte, iar altă explicaţie n-am aflat. Timpul
pe care îl aveam la dispoziţie sau mai degrabă pe care nu-l aveam ne-a obligat
să ne întoarcem la Crans Montana unde ne lăsasem maşina, pe un alt traseu,
cu un autobuz ultramodern, cu un bord de rachetă interstelară, cu monitoare
şi afişaje cu fel de fel de informaţii legate de drumul ce trecea prin mici aşezări
montane, toate ca nişte bijuterii arhitectonice şi peisagistice. Pe pantele extrem

RENAŞTEREA BUZOIANĂ 151



de înclinate şi de pietroase spânzurau pur şi simplu întinse culturi de viţă de
vie pline de struguri, le vedeam şi ni se păreau ireale, căci nu ne puteam imagi-
na cum pot fi îngrijite şi culese fără să fii legat în corzi şi mai ales cum pot ele
creşte şi rodi în solul acela, mai mult piatră decât pământ. Dezavantajul altitu-
dinii este compensat de soarele surprinzător de puternic multe ore din zi şi de
curenţii care ventilează constant plantaţiile, aşa că recoltele se arătau impre-
sionante.

Deşi foarte scump, ne-am răsfăţat şi cu un alt traseu alpin, de data asta
cu trenul panoramic Glacier expresse până la izvoarele Rinului şi ale Rhonului.
În afara podelei şi a unei  mici porţiuni din pereţii laterali, totul este din mate-
rial transparent, o sticlă specială, în aşa fel încât poţi vedea pretutindeni, în
dreapta, în stânga sau în sus, tot peisajul, versanţii abrupţi, crestele înzăpezite,
râurile, lacurile, păşunile păscute de vaci, cabane tradiţionale sau diverse con-
strucţii din lemn şi piatră, cerul când incredibil de albastru, când pictat de nori,
în timp ce în căşti asculţi muzica preferată, fiindcă îţi poţi alege singur piesele.
Văi ameţitor de adânci sunt traversate de viaducte suple, minuni inginereşti,
tunelurile străpung pe lungimi considerabile muntele, pante abrupte sunt urcate
pe şine cu cremalieră, totul oferind nu doar confort, ci şi o stare de siguranţă.
Ai vrea să nu se mai sfârşească aceasă plutire între vis şi realitate, şi totuşi bu-
zunarul nu ne-a permis decât două ore de călătorie cu un asemenea tren. Într-
adevăr, în Elveţia totul e scump. Există însă mijloace de a face mai accesibile
vacanţele aici. Birourile de turism oferă contra cost vaucere care îţi permit re-
duceri substanţiale pe mijloace de transport, la muzee, la unele spectacole sau
servicii, iar parcările în zone mai periferice sunt incomparabil mai suportabile
decât în centru sau în faţa instituţiilor..

Şoselele asfaltate urcă şi coboară la nesfârşit, în toate direcţiile, într-
o reţea  care prinde în ţesătura ei, de la un capăt la altul, toţi Alpii. Am traversat
cu Loganul două culmi la peste 2000 m altitudine, Furkapass şi Griemsel, ur-
mând serpentine strânse pe versanţi prăpăstioşi, treabă nerecomandată celor
sensibili, într-un zigzag ce nu se mai sfârşea, într-un urcuş continuu, pe unele
porţiuni extrem de accentuat. Cam greu să te încânţi de vederea locurilor când
simţi inima în gât şi un gol apăsător în stomac fiindcă la o jumătate de metru
de roata maşinii se deschide prăpastia. Grija elveţienilor pentru ordine şi
curăţenie este prezentă şi aici, în sălbăticia înaltă. Ierburile de pe marginea
drumului sunt cosite mecanic şi sunt imediat strânse cu aspiratorul şi nu
rămâne pe asfalt nici măcar o frunză. Dacă ai rău de înălţime sau eşti grăbit,
poţi traversa  mun-tele nu pe deasupra, ci printr-un tunel special pe unde cir-
culă doar feribotul. Chiar aşa, nu e o greşeală, feribotul e un convoi de vagoane
în care te urci cu maşina şi, tractaţi de locomotivă, ajungi în partea cealaltă
foarte repede. Este de prisos să menţonez că şi aici urcarea şi coborârea, de-
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schiderea şi închiderea barierelor se face automat, pe baza tichetului cumpărat
tot de la automat.

Respectul pentru curăţenie, pentru protejarea mediului, pentru frumos
capătă uneori aspecte care ne-au surprins în primă instanţă. Deşi plouă destul
de frecvent şi umiditatea din atmosferă este accentuată, aspersoarele nu se
opresc niciodată, nici pe ploaie, şi sunt plantate chiar şi în păduri. Se rotesc şi
aruncă jeturi uriaşe, la distanţe mari, sunt programate să funcţioneze alternativ
şi de aceea şi aerul, şi vegetaţia sunt mereu proaspete, fără urmă de praf. Guno-
iul se colectează diferenţiat, cu mare stricteţe, în pungi cu destinaţie specială,
colorate şi inscripţionate vizibil. Sunt foarte scumpe şi m-am mirat conside-
rând că asta descurajează colectarea gunoiului. Mi s-a răspuns că măsura a
fost luată tocmai pentru a determina oamenii să producă gunoi mai puţin. Nu
am văzut nicăieri, pe niciun lac sau râu peturi, plastice, mizerii. Râul Aare care
străbate Berna, oraş cosmopolit, foarte aglomerat, are limpezimea lacrimei,
vezi de sus, de pe pod, fiecare pietricică de pe fundul apei, deşi este destul de
adâncă. Se încheiase o competiţie cu bărci pneumatice şi acum toate materi-
alelel erau stivuite pe malul înierbat într-o ordine desăvârşită, fără pungi, sticle,
folii aruncate oriunde. La poalele Matterhornului, în orăşelul Zermatt, un fel
de Sinaia sau de Predeal elveţian, nu poţi ajunge decât cu trenul, accesul ori-
cărui autoturism sau autocar pe motorină ori benzină fiind interzis. În cochetul
orăşel se circulă numai ,,zu fuss”, pe jos, ori cu taxiul electric şi asta îi conferă
un aspect sărbătoresc, de duminică neîntreruptă, animată de sutele de oameni
ieşiţi la plimbare. Toate clădirile, recondiţionate şi modernizate discret, păs-
treză aspectul autentic, tradiţional, de case de munte, înnobilate de trecerea
timpului: bârne şi stâlpi groşi de lemn plin de crăpături şi înnegrit de vreme,
piatră acoperită de muşchi şi licheni, obloane vopsite şi cu decupaje în formă
de inimi pentru ferestre, acoperişuri din plăci mari de ardezie şi de pretutindeni,
de la orice balcon, fereastră, terasă, cascade de flori, în special muşcate roşii
încălzesc şi înveselesc atmosfera sugerându-ţi subtil cum ar arăta Paradisul.

Elveţia a însemnat nu
numai Alpi, ci şi câteva oraşe
emblematice: Berna, Mon-
treux, Lausanne, Brig. Ele
necesită un alt capitol fiindcă
se înscriu într-un alt registru
cultural şi afectiv. Am decupat
din experienţa elve-ţiană doar
secvenţa alpină pentru sem-
nificaţia ei de aventură simet-
rică în existenţa mea: munţii
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Iuliana Paloda-Popescu

LITANII
Litania-ntâi, a iubirii

Doamne, 
în cumpăna nopţii m-am 

ivit pe Pământ, cu o pasăre albă 
pe umărul stâng şi în aburul 

apelor aşteptam zorile!... 

Au trecut ani 
şi am învăţat să scriu poeme 

pe vălul de mătase din care se 
iveau păsări şi-mi strigau 

numele!... 

Închide ochii-mi 
spuneai şi îmi aşezai în palme 

o floare de măceş, amintindu-mi 
un cântec străvechi din 

care se-nălţau

cununi de martiri
ce binecuvântau Cerul!... 

Pentru Tine îmbrăcam veşmintele 
albe şi îngândurată aşteptam 

ploile şi mă închinam, 

iar la marginea 
visului mă rugam pentru 

sănătatea Pământului, pentru cei 
plecaţi, pentru păsările 
ce înfiorau mările!...

Lângă Schitul de rouă 
căutam Crucea şi aflam Chipul 
Tău, sângele  din care se înălţau 
macii şi Litania-ntâi, a iubirii!...
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Litania visului

Doamne, 
pentru Tine îmbrăcam 

veşmintele albe, îmi acopeream fața 
cu vălul înserării şi mă înălțam către Cer, 

pe câmpia în care pogorau Îngerii!... Pentru 
Tine treceam pe sub merii înfloriți, legănam 

în inimă foșnetul frunzelor, amintirile, 
viața, până când îmi secau potirele 

ochilor, iar pe apele cerului 
vedeam cum se 

aprindeau stelele şi 
mă învăţau să alung umbrele!... 

Doar pentru Tine uitam vânătoarea şi 
îndrăgostită străbăteam pădurile visului, 

până când, însetată, beam roua din urmele 
cerbilor, în care Îţi zăream Chipul şi îmi 

tresărea inima!... Lumină Sfântă erai și mă 
însoțeai pretutindeni, doar în cântecul 

Tău adormeam, împreună cu 
Tine visam zorile!... 

Peste iarnă, 
Îngerii mă găseau cu 

sufletul nins şi-ncepeau să îmi 
numere anii!... Fără speranță scriam 

poeme pe frunze de lauri și le dam foc, 
apoi, aruncam cenuşa pe ape, în sorbul 
uitării şi înfrigurată aşteptam Himerele 

nopţii, să-mi aducă pe aripi tăcerea
plămădită în Litania 

visului!...

Litania toamnei

În toamna aceea 
ploua mult, îmi spuneai, 

părea că intram împreună în 
memoria apei, zâmbetul tău îmi 

amintea parfumul arborilor de ceai, 
pe când alergam spre pavilionul 
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îndepărtat, unde speram 
că vom înnopta!... 

În amurgul  
de foc, vânătorii hăituiau 

vietăţile câmpului, strigătul lor 
străbătea râul, pădurea şi înfiora 

vântul... ochii mei legănau stelele, 
vălul alb de mireasă luneca peste 

ierburi, ca un cântec şoptit 
în  Litania toamnei!...

Litania îndurării

Astăzi,  
este o nouă zi, 

dar eu nu mă pot trezi, îmi 
spuneai!... Ninge sălbatic, fereastra 
camerei piere în vălul durerii, trupul 

nu mă ascultă, nu mă pot ridica 
din aşternuturile grele!... 

Aş vrea 
să trag draperia, să 

intre lumina prin geamul îngheţat, 
să îmi mângâie faţa, să îmi amintesc 

de Tine cum scrii cu degetele 
fierbinți pe florile frigului 

Litania îndurării!...

Litania împăcării
Suflete bun, 

toată noaptea am stins 
şi-am aprins o lumină albă!... 
Singură îți vegheam somnul, 

pleoapele roşii ce clipeau în răstimpuri... 
mâinile mele osteniseră deschizând

ferestrele-nalte 
pentru 

a-ţi aduce 
aerul proaspăt!...  

Mă rugam să rămâi, mă prindeam 
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cu înverșunare de lacrima visului 
şi înfrigurată urmam vântul ce înfiora frunzele, 

pasărea ce vestea zorile, iar din 
lacrima Ta învăţam cum se 
naşte Litania împăcării!...

Litania încrederii oarbe

Suflete, în zadar mă strigai, 
uşa mea era încuiată, nu puteam 

să-ţi răspund, să trec pragul, să ies 
din ascunzişurile firii, din cuşca zidită 

pe temeri mari şi închisă cu zăbrele albe, 
arcuite din coastele mele, din lacrimi 

amare, din speranţele stinse 
în tăcerile grele!... 

Este prea târziu 
să mă strigi, să-mi rosteşti 

numele,  îţi spuneam!... Gura mea 
este mută, cuvintele au rămas dincolo 

de voie, atunci când îmi ţineam respiraţia 
şi-ncercam să respir odată cu tine, când 

închideam ochii şi-nvăţam 
să-i deschid 

odată cu tine, 
când îţi cuprindeam palmele 

în albastrul zorilor şi speram să 
te-nalţi, să te mântui de-amar!... Este 
prea târziu să mai sper, îmi șopteai, 
uite, lacrima Lunii tremură-n Cer, 

visul meu piere pe un ţărm 
călător!...

Niciodată 
nu este târziu, dragostea 

pleacă şi vine pe ape, visul îţi 
cerne lumina sub pleoape - spuneau 

Îngerii, pe când eu încercam să te văd,
să m-apropii de tine şi cu pana de 

aur scriam pe o cupă de crin 
Litania încrederii oarbe!...
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Tudor Cicu

CÂNTECUL 
AMINTIRILOR

Parcă nu demult venise toamna și iată cum iarna, speri-
ind câinii în somn, îi dă stupȧi toamnei să-i facă și ei loc. Cam toate au fost
atunci, demult... Parcă mai ieri, cam a doua zi după fuga dictatorului cu un
elicopter de pe acoperișul Comitetul Central, am ajuns în biserică tocmai când
preotul le vorbea enoriașilor despre orânduielile lumești. Stând la slujbă, gân-
durile îmi erau către anii din copilărie și cred că încercam să retrăiesc în a-
mintire imaginea acelui copil de patru-cinci ani, când mama mă aducea aici
la biserica din Cimitirul Eroilor și mă purta de mână, spre altar, pentru a primi
împărtășania. Printre acele gânduri ale zilei care tocmai trecuse, acum încer-
cam să privesc tot ce trăisem ca pe niște imagini mult îndepărtate. Dar mă atra-
seră privirile părintelui, care mă fixau în toată adunarea aceea, și am simțit în
clipa aceea, mai mult ca oricând, că mai erau unele părți tulburi și întunecate
în sufletul meu.

Pe 22 decembrie, încă nu se înserase, generalul de brigadă Costea,
doar colonel pe atunci, urca strada, cu bicicleta, spre Primărie în drumul către
casă, când privirile i s-au oprit pe un grup de cetățeni care luaseră cu asalt
primăria și câțiva tineri tocmai se urcaseră pe clădire cu gând, pesemne, să
dea jos drapelul cu stema comunistă. Însă nu înaintau din dreptul hornului
pentru că de jos se arunca cu bucăți de cărămidă și ciment pentru a frânge
bățul de lemn și a-l doborî la pământ. Se auziră și câteva geamuri sparte la
clădirea Miliției, aflată lângă Primărie, unde știa că locuia și sergentul Vrabie,
cu soția și copila lor de numai doi anișori. Temându-se că va fi lovită și casa
ei, femeia fugi pe stradă să ceară ajutor. Nu mai era însă nimeni. Toți locatarii
de pe strada aceea se adunaseră în fața Primăriei. Praful de moloz şi de ce-
nuşă cădea ca o ploaie cernită peste tot. Femeia se opri în loc fiindcă i se pă-
ru că dintr-un pasaj al străzii izbucneau primele răcnete. Un câine slobod lă-
tra și el tot mai aproape. Femeia fugi înapoi în casă și trase ușa după ea,
proptind-o cu un par. Deodată un suflu năpraznic o trânti la pământ. Dacă ar
fi fost afară ar fi văzut că în locul unde fusese hornul Primăriei, rămăsese o
gaură enormă care mai apoi se umplu cu resturi din acoperiș şi moloz. Fugi
la o ferăstruică de pe hol, fiindcă niște glasuri înfierbântate se apropiau și de
locuința ei. Câțiva participanți la asaltul Miliției, care i se păru a fi niște indi-
vizi aproape beți, tocmai izbiseră cu un drug de lemn ușa de tablă. Una dintre
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pietrele rătăcite lovi și gemulețul femeii din clădirea de serviciu a Miliției.
Zgomotul surd al pietrei o făcu să se arunce la pământ. Stătu câteva secunde
doborâtă jos, crezând că-şi pierduse cunoştinţa, dar se ridică, constatând că
fusese izbită doar de un suflu care se simți și în peretele zidului. Auzi sirena
urlând în oraș și vântul care se pornise fără motiv. Își aduse aminte pentru ce
se întorsese acasă și, ridicându-se de jos, ajunse până la patul fetiței, care în-
cepu să plângă la vederea femeii. O luă în brațe și reuși să iasă prin bucătăria
de vară, spre poarta care dădea în grădină. Dacă ar fi putut să mai facă doi-
trei pași, ar fi fost salvată... O piatră zbură prin aer şi o lovi la tâmplă. Căzu
între buruieni, cu fetița strânsă în brațe, la piept…

Faptul că se oprise atunci, cu bicicleta, pe strada unde căzuse femeia
cu fetița în buruieni, ăsta fusese și norocul copilei. Moloz și bucăți din acoperi-
șul ce sărise în aer îi ascundeau femeii picioarele. Fetița țipa de zor în brațele
protectoare ale femeii. În dreptul omului cu bicicleta se mai oprise cineva. Îl
recunoscu după vorbă. Era un vecin de bloc. Cei doi se priviră miraţi și unul
dintre ei spuse că ar face bine să arunce o privire, să vadă ce se întâmplă.
Celălalt încuviință și se apropiară amândoi la un pas de locul unde se găsea
trupul fără viaţă. Micuța suspina, agățată de brațul moartei. Unul dintre ei o
ridică și începu să-i vorbească. Celălalt se duse prin împrejurimi, pentru a
încerca să găsească pe cineva care să sune măcar după o salvare. Când se
întoarse, raportă că nu găsise pe nimeni și fascicolul lanternei i se opri pe si-
lueta nedeslușită, ghemuită la pământ. Primul lui gând a fost să ducă fetița
acasă la el, asta aveau să facă mai întâi, apoi împreună cu vecinul lui să cer-
ceteze prin împrejurimi, un reprezentant al noii Primării să declare al cui era
copilul și ce e de făcut cu cadavrul femeii.

Între timp enoriașii trecuseră, rând pe rând, pe sub icoana ridicată de
părinte; se închinau smeriți și părăseau, cu capetele plecate, incinta bisericii.
Părintele tocmai stingea lumânările din sfeșnice cu două degete strânse pe mu-
cul lumânărilor, când, deodată, se întoarse observând că acel bătrân colonel,
sosit recent în biserică, nici nu se clintește din loc, ci doar privea nelămurit la
icoane. 

– Părinte! Dați-mi binecuvântarea și pentru copila nou venită în casa
noastră, l-am auzit. A rămas fără mamă, acum două zile, odată cu asediul Pri-
măriei și Miliției, iar tatăl ei a fost prins și omorât la capătul podului de la Mă-
răcineni. Când se vor liniști vremurile o vom aduce pentru împărtășanie. Acum
nu se poate. Doar în brațele soției mele mai găsește, cât-de-cât, alinare. 

– Doamne-ajută, domnule colonel Costea! Dumnezeu îi iubește pe
toți...

Se părea că uitasem de acea întâmplare din biserica noastră, când
Dumnezeu, „care-i iubește pe toți ”, cum spunea părintele acela, avea să mi-l
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scoată din nou în cale pe acel colonel și să-i ascult cutremurătoarea poveste.
Când veţi asculta (atât cât m-am învrednicit eu a o scrie), până la capăt, poves-
tea acestui veteran de război, contemporan cu noi, se va înnora cu păsări şi
gânduri şi peste sufletele voastre, aşa cum a rămas sufletul meu, cu mâna în-
tinsă deasupra acestei coli de hârtie, neştiind de unde să înceapă a se rosti. Cu
ceva ani în urmă, la o emisiune TV Buzau (locală), de unde nu te puteai dezlipi
de ecran, un buzoian (acest colonel Petre Costea) îşi spunea povestea ade-
vărată, trăită cam pe la 20 de ani, pe frontul sovietic, în timpul celui de al Doi-
lea Război Mondial. Aţipisem cu televizorul aprins pe unul din canale, alese
la întâmplare, dar vocea bătrânului, aflat în prag de 90 de ani, mărturisirile sa-
le de pe frontul sovietic, m-au pus în gardă. Parcă îl vedeam pe tata (şapte ani
făcuse, lunga armată şi război, de credea că se afla acolo de când se născuse),
aflat din nou la căpătâiul patului meu, depănându-şi amintirile. Ce era trist, în
toată povestea bătrânului veteran, era pensia sa de veteran, de 429 lei. La atât
se situa recunoştinţa statului român pentru cei împinşi, carne de tun, în acel
război al absurdului pentru trupele noastre româneşti - cam astfel, reieşea din
povestea bătrânului. Mi-am amintit că, cu ceva ani în urmă, nişte revoluţionari
(după acel faimos 22 decembrie 1989) protestau şi ţipau la fostul preşedinte
Iliescu că nu li se mai recunosc drepturile pe viaţă, că dintr-o dată se văd lipsiţi
de sutele de milioane încasate până acum, după urma unei caricaturi de revo-
luţie, cum îi ziceam eu. Şi nu-mi poate lua nimeni dreptul de a gândi astfel. Şi
iată de ce! 22 Decembrie 1989 m-a prins în funcţia de şef secţie la o fabrică
de materiale de construcţii, din judeţul Buzău. În comuna unde locuiam, se
instaurase, la Primărie, comitetul revoluţionarilor. Într-o noapte, cineva a dat
alarma la comitetul din comună că, pe platoul dealului din faţa fabricii, ascunşi
printre tufele sălbatice, imediat cum se termina pădurea de tei şi stejari, au
apărut teroriştii. În mare grabă, un „pluton” al gărzilor patriotice, decretate a
se înfiinţa pretutindeni în ţară, s-a deplasat la marginea lizierei şi s-a pornit
focul armelor către fiinţele ce „viermuiau” şi mişcau tufele. A doua zi au con-
statat că nu fusese decât un măgar slobod, încurcat printre tufe şi răgăţâni verzi
şi uscate. Eroii acelei nopţi, revoluţionari acum, îşi savurează, pesemne, ispră-
vile. Şi unde mai pui că a ieşit la iveală, după aceea, şi „istoria” celui care dă-
duse alarma la Primărie. Fusese un lucrător din fabrică, din aceia care „dispă-
reau” cu „doamnele” de pe schimb, prin boschete şi tufele crescute pe dealul
din faţa uzinei. Să lupţi, însă, cu armamentul din dotare, mult sub cel al ruşilor
(cum povestea bătrânul la emisiunea televiziunii locale), să cazi ca muştele
secerate, sub un ger de minus 30 de grade, dinaintea oraşului Stalingrad (bătă-
lia Stalingradului) „că au avut lupii, câinii şi urşii destulă carne de om, după
acea bătălie” (cum plastic, se exprima bătrânul), parcă nu se compară cu is-
prăvile Revoluţiei din '89. Bătrânul îşi notase pe 6-7 pagini, cam ce i se în-
tâmplase în război, hârtii pe care le tot învârtea moderatorul, neştiind de unde
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să înceapă cu întrebările. Şi, apoi, cum să nu fie aşa, de vreme ce fiecare rând,
scris acolo de bătrân, făcea cât un roman de Ilya Ehrenburg despre războiul
acela. Să fii luat prizonier, săltat dintr-o colibă (sub minus 30 grade) din acele
tranşee ostile iernii anului 1942, să-ţi urmezi duşmanul, în persoana unui sin-
gur ostaş, el, înainte, restul prizonierilor, după acesta, parcă te îndeamnă să-l
întrebi şi tu, aşa cum a făcut-o moderatorul emisiunii: „Da, de ce-l urmaţi? Nu
puteaţi fugi, în spatele lui?”. Şi răspunsul uluitor: „Unde să fugi? Nămeţii erau
pe toată întinderea. Scăpai, poate, de ei, dar gerul, te dobora. Gândeşte-te că
eram flămânzi, că nu cunoşteam locurile, că acel ostaş poate era singura şansă
să mai rămâi în viaţă… Unul, se zice, a reuşit să fugă. Că ar fi ajuns în ţară,
după multă vreme. Dar, toată viaţa nu s-a mai putut deplasa. Îi degeraseră tăl-
pile picioarelor şi i-au fost amputate. Acela a fost un preţ prea mare pentru
sărmanul acela”. Apoi, să ajungi într-o gară (Mihailovka, zicea bătrânul) şi să
strângi, de pe podeaua trenurilor din gară, seminţele de in, să te hrăneşti cu
orice găseai prin ele, mi se pare mai ceva ca-n romanul lui Ehrenburg. Încărcaţi
în vagoane „puneam la uşile vagoanelor, hainele de pe trupurile celor care mu-
reau pe drum, să nu intre frigul, apoi ne dezbrăcam până la piele, de luam pă-
duchii, cu pumnul, de sub braţ. Ne dădeau un fel de peşte, scrumbii, pare-
mi-se, că erau atât de sărate, de lingeam şuruburile îngheţate şi niturile vagoa-
nelor, sorbind gheaţa, în loc de apă… până am ajuns în Siberia, în lagărele lor,
de ne-au pus la muncă”. Întrebat de moderator, dacă a ucis sau a văzut morţi,
bătrânul a spus: „N-aveai cum altfel. Eram slab dotaţi. Ce să faci cu un pistol,
în faţa tancurilor? Ne ascundeam în gropi, pe care tot noi le săpam şi, cum tre-
cea tancul peste noi, scoteam capul la trecerea lui, vedeam că nu erau însoţite
de infanterie, şi le aruncam, în zona radiatoarelor, cocteilul „molotov” pregătit
dinainte. Nu auzeai decât ţipete şi răcnete de durere, după care se lăsa tăcerea
şi tancul amuţea pe loc. Un camarad, de la noi, mi-a căzut în braţe. Avea maţele
scoase din burtă. I le-au vârât tovarăşii la loc şi l-au legat, cu feşe din cârpe,
peste abdomen. Stătea în braţele mele şi-mi spunea: „Să nu mă uiţi, camarade.
Uite, ceasul meu, şi scrisorile către casă. Să le duci alor mei. I-am promis că
aşa voi face. După asta, a murit în braţele mele”. „Şi, i-ai dus lucrurile, aca-
să?”- a întrebat moderatorul. „Îmi pare rău că nu i-am găsit rudele şi pe ai săi
la sfârşitul războiului, se mutaseră din acele locuri. Nu am mai insistat să-i
mai caut. Unde să-i cauţi, când toţi plecaseră din locurile lor, care încotro, că
se iscase o bulibăşeală mare... Aşa erau timpurile. Aş fi putut să-i duc măcar
scrisorile, că ceasul l-am dat unui ţăran rus pentru două pâini mari, ne era şi
nouă foame în timpul călătoriei, pe vremea prizonieratului. Dacă n-aş fi făcut
asta, muream de foame”. Trist, nu-i aşa? Cum să nu ţi se înnoreze sufletul?
Bătrânul a povestit, cu sforţare maximă şi greutate în glas, timp de o oră şi ju-
mătate din emisiune. Nu e dreptul meu de a comenta, aici, toată această epopee
a bătrânului veteran de război. Un singur „off” (dorinţei sale putem să-i spu-
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nem şi aşa) avea bătrânul. Că, poate, îl ascultă şi preşedintele Băsescu, să-l
facă general. General pentru o noapte, măcar. Ştia moşul, de prin presă, că au
mai fost făcuţi generali unii care nici măcar arma n-au văzut-o, în viaţa lor,
dar o grozăvie de aşa război? Şi, mai ştia bătrânul, o vorbă: după o noapte de
umilinţă, cu un braţ de coceni dinainte, la amurgul zilei, ce-i pasă boului, pen-
tru cine şi-a rupt grumazii în jug? Chiar, aşa! Pentru 429 lei, drept recunoş-
tinţă pentru că ţi-ai apărat ţara, cu maţele goale, unii, cu maţele pe afară, alţii,
a te gândi, acum, la dreptul revoluţionarilor de la '89, e strigător la cer. Dina-
intea unei astfel de poveşti adevărate, să mai ai pretenţia vitejească de a scoate
capul afară, mi se pare obrăznicia de a-l mânia pe Dumnezeu.

Într-o bună zi mi-am zis că va trebui să-l caut pe bătrân, să-mi poves-
tească de-a fir a păr, că altfel nu mai urcă soarele pe cer în toată scriitura asta.
Și au mai trecut ceva ani până să mă hotărăsc eu a spune că rostul peniței nu
e să-și găsească locul său în toc, ci numai pe coala de scris, dar, întrebând de
veteranul nostru la Comenduirea Garnizoanei, mi s-a spus că decedase în urmă
cu câteva luni și că fusese înmormântat la Cimitirul Eroilor. Ca să vezi, mai
vine pe capul omului și-o astfel de cumpănă. Și hai la cimitir, măcar vrednic
a-i aprinde omului o lumânare la căpătâi. Am găsit ușor, în stânga bisericii, pe
aleea principală, cavoul familiei Costea și o domnișoară tocmai aprinsese lu-
mânarea și-o vârâse într-o firidă. Apoi a îngenunchiat lângă crucea de marmură
pentru a se ruga. Am luat loc pe băncuța de alături și am privit la dânsa. Să tot
fi avut douăzeci și ceva de ani, mi-am zis. Când a dat cu ochii de mine, cu lu-
mânarea în mâini, a ridicat mirată sprâncenele și mi s-a adresat, domol, ca
omul care știe el multe despre vecinul de alături: 

– Și dumneavoastră aveți pe cineva drag aici?
– Am venit să aprind o lumânare pentru domnul general. (Tocmai vă-

zusem scris pe crucea de marmură titlul de „general de brigadă” al defunctu-
lui.) Dumneata, domnișoară, cine ești? am întrebat-o.

– Petruța, fata lor. Dumneavoastră l-ați cunoscut pe tata?
– De la televizor... Și cred că și aici în biserică, doar așa cum le orân-

duiește Dumnezeu pe toate. Dar tare mult aș fi vrut să stăm de vorbă și să spu-
nem și lumii povestea lui. 

Fata nu a mai zis nimic, a oftat doar, după care s-a întors cu fața spre
coloanele porților de la intrarea în cimitir și a pornit agale spre ieșire. N-am
mai văzut-o de atunci. Am aprins lumânarea și am fixat-o lângă a ei. Mai întâi
au luminat două luminițe, apoi Dumnezeu știe cum s-au făcut mai multe, o
mulțime de luminițe printre care m-am pierdut, în povestea care pornea la
drum, cu toate că nu prea înțelegeam ce se petrecea cu mine. 

Mulțimea pe care o urmăream cu privirile se îndrepta spre patinoarul
vechi al orașului, pentru a se feri din calea armatei ivite la capătul străzii, de
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unde priveam eu. Cineva tocmai venise din celălalt capăt al străzii, anunțând
că niște teroriști s-au ascuns în cimitir și trag în clădirea de peste drum a Ar-
matei a II-a. În spatele meu se auziră rafale de pistol automat. Nu mai stătui
pe gânduri. Trebuia să fug odată cu mulțimea. Mă trezii pe strada care ducea
spre ieșirea din Crâng. La început, cu mine, veniră doi-trei oameni, iar mai
apoi se adăugară și alții. În urma noastră, cerul era ca de foc. Întinsei mâinile
spre unul dintre ei, să-l întreb ce se petrece, dar acesta își retrase brațul înapoi,
îngrozit. 

La stânga mea, o femeie cu părul răvășit, se rotea în jur ca o năucă.
Am auzit-o țipând strident la cei din jur: „Vă rog... căutați-mi fetița! Mi-am
pierdut fetița! Nu mă lăsați aici, singură, vă rog!...” Femeia bătea pământul
cu piciorul, ca și când ar fi vrut să spună: „Hai, vă rog din suflet, căutați-mi
fetița! Dați-mi lumina ochilor mei înapoi și uite, vă promit eu, că o să plecăm
de aici, de n-o să ne ajungă nimeni din urmă!” Se așezase pe jos strângând
ceva inexistent în brațe. 

Am încercat să o ajut eu, măcar cu o vorbă bună, dar femeia dădu un
țipăt care mă sperie. Pesemne crezuse că voiam să-i răpesc copilul din brațe.
Îmi atrase atenția individul venit din urmă, care rotea o batistă albă, apoi se
lăsă la pământ ca secerat. Auzeam șuierul gloanțelor dar, ciudat, nu mă ni-
merea niciunul. „Of, of, of!” plângea femeia în urma mea, cu o fărâmă de
putere. Omul cu batista albă mă ajunse din urmă. Se lăsase o liniște adâncă,
încât nu se mai auzea decât plânsetul femeii. Zări și el, cred că pentru prima
oară, figura ei uscată și galbenă, cu ochii încărcați de ură, plini de lacrimi și
trupul chircit de durere.

–  Ce face, de ce plânge, ce vrea femeia? mă întrebă omul cu batista.
– Nu știu nici eu! Am vrut să o ajut, să o sprijin cu brațul ca să se ri-

dice de la pământ, dar a țipat la mine ca din gură de șarpe.
Femeia mai strigă ceva, dădu din mâini, arătând că nu ne vrea alături

și fața îi era schimonosită de ură. Dar asta se petrecu fulgerător, pentru că
oamenii care o ajunseră din urmă o învăluiră cu totul. Casele pe lângă care
treceam erau căzute la pământ și focul încă mistuia ceea ce mai rămăsese din
ele. Un om îngenunchiase dinaintea unor dărâmături și-și făcea întruna cruce.

– Ce s-a întâmplat?
Întrebam când pe unul, când pe altul, dar nu simţeam din privirile lor

că și-ar dori să îmi răspundă. Privi uimit la mulțimea care își clătina capetele,
brațele, mâinile, la vederea prăpădului din jur.      

– Uite, aici, mama Petruței a căzut sub dărâmături, împreună cu co-
pila sa. Femeia nu a mai putut fi salvată, iar noi ne-am risipit, care încotro a
văzut cu ochii! îl auzii pe unul dintre cei care se aflau în urma mulțimii refu-
giate din calea soldaților ieșiți din cazărmi ca să reprime atacul teroriștilor
ascunși în cimitir.
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– Și copila? Fetița! Cu ea ce s-a întâmplat?, îl întrebai, trăgându-l
de braț.

– Nu știu! Eu am fugit, împreună cu un camarad. Nu vezi ce prăpăd
s-a pornit? Toți aleargă care încotro. Oamenii au strâns atâta ură, că au ajuns
să se omoare între ei. Nu mai întreba nimic, fugi nenorocitule, e tot ce știu!

Mă oprii în loc, fără să realizez ce căutam eu în gloata asta. Cred că
mi se făcuse frică ori poate că regretam enorm ieșirea mea pe stradă. „De ce
ieșisem? De unde mi se ivise toana asta de nebun?” Ieșisem deseori pe înserat
în oraș și nu mi se întâmplase niciodată să mă simt în pericol. Pe lângă mine
trecură, mai apoi, soldații. Erau călări și țevile puștilor le atârnau la spate.
Petruța era pe un cal alb. Nu cred că mă văzuse ori poate chiar eu închisesem
ochii, să nu fiu văzut, nu mai știu...

Parcă nu demult venise toamna și iată cum iarna, speriind câinii în
somn, se zbârlește la toamnă să-i facă și ei loc. Era totuși o noapte senină și
frumoasă, eram toți tineri și „trimbulinzi”, ne duceam undeva spre o viață no-
uă. Deși nimeni nu ne-a cerut părerea – ce facem, ne ducem înainte, ori ne în-
toarcem în acel fund de mare tulburare. Cam toate au fost atunci, demult...
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Elena Căpăţână
Instrumentul sufletului  

La instrumentul care-s eu
Cântă Însuși Dumnezeu!

Simt clapele ușor atinse
Și strunele cu grijă prinse,
Simt suflarea ce-o primesc
Ca pe-un dar dumnezeiesc.

Toate-mi trezesc bucuria
Că trăiesc! Simt armonia
Sufletului care saltă
În ton cu muzica înaltă
Cu pacea ce revarsă-n mine 
Și pace, azi, totul devine!

Prin instrumentul care-s eu
Vreau să cânte Dumnezeu…
Iar dacă fals El va cânta
Eu mă-nclin în fața Sa

Ca El să cânte-ntr-al meu glas

În veșnicia ce-a rămas…

De ziua Limbii Române (Fragment) 

Un înger în Cer ca să cânt m-a învățat
În Limba Română, ce-i dulce, firește
Sfânt, Sfânt… neîncetat, din suflet curat
Celui care pe toți, la fel, îi iubește.

O aripă întinde îngerul, ușor, 
Ca versul, în taină, povestea să-și spună,
Fuiorul luminii strălucind într-un nor
Ce vrea să se toarcă în Limba Română. 

Din firul răsucit în frumoase culori
Curcubeul, legământ, iar ne trimite
Cuvinte de taină, din seară până-n zori,
În Limba Română să fie șoptite.

O lacrimă cade să ude Pământul
Cu Limba Română prin munți 

și câmpie,
În lanuri mănoase să fâlfâie vântul
Și râuri să curgă pe mâneci de ie.



Dorin Bocu

SPICUIRI DIN ODISEEA
FRAŢILOR FRUNTELATĂ

Fiecare zi începe la fel. Soarele mângâie
tristeţea zidurilor casei, îmbătrânită cu încă o zi.

Vocea  înaltă a depărtărilor, ieşită brusc la lumină, destupă auzul şi nările lui
Marin Fruntelată (MF), încordate de parcă urmau să găsească în clipele urmă-
toare leacul  împotriva singurătăţii în care  oamenii se perindă către lăcaşurile
necunoscute ale spiritelor dezvelite de trup. „Ce-mi mai trebuie mie pentru a
fi fericit?”- se întreabă MF, singur, pe prispa casei, simţind roua înainte de a
o sfărâma în picioarele lui desculţe; privind în gol, în depărtare, unde, o voce
neauzită îi şopteşte că s-ar putea să găsească răspunsuri la întrebările lui chi-
nuitoare. „De ce nu mă opresc din alergare? Unde vreau să ajung? Cu cât alerg
mai mult după închipuirile de dincolo de orizont, cu atât mai mult mă înde-
părtez de bucuria de a asculta cântecul tău, privighetoare!”. 

MF se apără cu mâna de bâzâitul unei muşte, trezită la viaţă de ploaia
de raze care, tocmai a îmbrăţişat satul. Aşezându-se pe taburetul lipit de balus-
trada prispei, îşi aminteşte, deodată, rândurile pe care le-a citit, pe furiş, în ca-
ietul cu însemnări al fratelui său Ion Fruntelată (IF): „Când eram mic, bucuria
de a recupera intensitatea clipei era mai mare decât nevoia de a-i abstractiza
înţelesurile. Acum, când tinereţea trupului a fost înghiţită de semeţul spectacol
al raţiunii, singurul lucru care contează este îndepărtarea de începuturi”. „De
când a început să vorbească, Ion este cu capul în nori, nestatornic în tot ce fa-
ce, etern călător pe alte şi alte meleaguri. Veselia desenată de întâmplările vieţii
pe faţa lui este, din când în când, umbrită de un început de tristeţe”- se trezeşte
MF bodogănind în timp ce îşi curăţă barba de scame şi praf, barbă pe care nu
a mai tăiat-o din ziua în care a rămas singurul stăpân peste locul care altădată
era plin de zbucium şi nenumăratele frumuseţi ale vieţii. Cu ani buni în urmă,
pentru familia Fruntelată ordinea lumii a fost răsturnată definitiv. Anton Frun-
telată şi soţia lui Irina au început să-şi aplece grumazul, pe rând, sub apăsarea
şi apoi sub tăişul lamei necruţătoare a destinului. Amintirea acelor ani trecu
ca o umbră uriaşă pe chipul, rumenit de vânturi şi ploi, al lui MF. Din buzuna-
rul scofâlcit al jiletcii, scoase o scrisoare de la IF şi începu să citească, ru-
megând fiecare cuvânt şi amestecând frazele cu porţii prelungi din spuma
mereu schimbătoare a zării.

…Dragă Marine,
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Viermele delăsării mi-a cam ros spiritul de orientare în spaţiu, în ulti-
ma vreme. Un nou an universitar a început, în aceeaşi notă, cu aceleaşi sinco-
pe, cu aceiaşi oameni în fruntea „brigăzilor”.Ei nu fac nimic în calitate de
conducători, subalternii lor nu fac nimic în calitate de supuşi vremelinici. Aş-
teptăm să vină o ploaie de ciuperci marinate şi heringi în ulei, de oriunde din
Europa sau de peste ocean. Mă tem că astfel de gânduri ţi-am mai depănat şi
altădată. Ce să fac? Cum vine toamna, mă apucă un dor sfâşietor de copilăria
mea, în care aveam un număr limitat de responsabilităţi (joaca, şcoala, treburi
pe măsura priceperii în cadrul familiei) şi lumea întreagă la picioare. Proble-
ma este că acum simt cu intensitate că lumea mă are la picioarele ei. Doar
când visez mai am oarecare control asupra întâmplărilor care mă înconjoară.
Problema este că în vis, existenţa mea este mai dezordonată decât ar trebui
pentru a mă scula mulţumit de întâlnirea cu imaginarul. De pildă, adeseori,
în vis, adorm, în locuri potrivite pentru acest exerciţiu binefăcător, şi când mă
trezesc (tot în vis, bineînţeles), nu mai găsesc prea multe repere pentru a-mi
continua drumul către casă. În majoritatea viselor mele, călătoresc în ţinuturi
ciudate şi încerc să ajung acasă, fără să înţeleg, neapărat, de ce şi pentru ce.
Aceasta poate fi o manifestare a dorului de realitatea de dincolo de simţurile
mele cotidiene. Realitate în care tot ce ating este dureros, miroase urât, poate
fi interpretat, costă bani, se întoarce impotriva mea, etc. Na, că te-am plictisit
un pic. Sper că, în singurătatea ta nemărginită şi nepreţuită, eşti bine din toate
punctele de vedere. Ţara se pregăteşte de referendum. O parte din suverani-
tatea noastră o transferăm Uniunii Europene, care a făcut o obsesie din inte-
grarea noastră. Dacă era după năravurile noastre, ne integram peste o sută
de ani. Şi dacă nu ne integram, ce se întâmpla? Rămâneam noi înşine încă
mulţi ani. Am fi mâncat în continuare sarmale cu mămăliguţă. Acum că ne in-
tegrăm va trebui să învăţăm să ne hrănim cu procesate împachetate frumos
în celofan. Adio, chiolhanuri la iarbă verde! Adio, bucuriei de a face pişu pe
covorul de muşchi al pădurilor strămoşeşti! Adio, barbariei care ne-a înno-
bilat atâta vreme istoria! Să-ţi dea Dumnezeu înţelepciune!

Fratele tău, Ionică
MF îşi smulse privirea din îmbulzeala cuvintelor scrisorii, surâse uşor

la gândul că fratele lui mai mic a rămas în urma întâmplărilor mari ale vieţii,
tot cotrobăind după formula magică pentru împăcarea cumpătatei raţiuni cu
avântata zbuciumare a firii omeneşti. Se gândeşte că ar trebui să aibă o discuţie
lămuritoare cu el pe o temă pentru care, pe vremuri, au risipit multe ore de
somn: „Trebuie să conştientizăm sensurile fundamentale ale existenţei noastre
sau este suficient să ne bucurăm de întâmplările ei?”. MF a susţinut, întodea-
una că sensurile fundamentale ale existenţei omului sunt cunoscute doar de
Creator. Omul nu operează cu sensuri fundamentale. Omul este permanent în
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căutarea unor formule savante de supravieţuire. Omul imită, timid, plăcerea
Creatorului de a spori frumuseţea lumii, modelând, adică aproximând, com-
portamentul născocirilor Creatorului. Nimic în plus. Omul a înţeles de mult
că această încăpăţânare nu are binecuvântarea Creatorului, dar, de mai multe
milenii, se face că nu a găsit momentul potrivit pentru a da un alt înţeles calva-
rului raportării la Creator. Creatorul cunoaşte confortul sălăşuirii în eternitate.
Omul este răvăşit de numeroasele bătălii pe care le poartă cu timpul. „Timpul
este oglinda spartă a eternităţii” îi spunea MF lui IF, de câte ori sângele zvâc-
nea cu putere înzecită în tâmplele lui IF, prea curios, prea supărat pe neputin-
ţele lui, prea rebel în dialogurile neîmpărtăşite cu Creatorul. MF se simţi pre-
gătit să dea un răspuns fiului rătăcitor al fostei familii Fruntelată. Zgomotul
pe care mersul înainte al vieţii îl făcea fără întrerupere pe uliţa prăfuită a satului
fu dat uitării în momentul în care MF luă plaivasul în mâna dreaptă şi scrise
apăsat rândurile de mai jos.

Dragă frate,
Din nou trebuie să observ: grozavă este uşurinţa cu care ridici obsta-

cole noi între tine şi lume, punând cuvintele în mişcare. Mă tot gândesc, nu
s-ar putea spune acelaşi lucru cu mai puţine cuvinte? Eu m-am obişnuit cu
tăcerea. De cuvinte am nevoie doar pentru a răsufla, din când în când, singu-
rătatea în care trăiesc. Eu am nevoie de cuvinte pentru a explica proştilor care
este diferenţa între a vorbi şi a grohăi. Recunosc, ca pe un păcat mărunt, bine-
înţeles, bucuria cu care primesc în cupa privirii tot ceea ce este suflare ome-
nească, numai şi numai pentru a mai afla câte ceva despre felul în care nu
trebuie să fiu. Eu nu am nevoie de cuvinte necunoscute sau de pe alte melea-
guri pentru a exprima bucuriile sau tristeţile mele. În ceee ce priveşte faptul
că te apucă dorul de ceva care nu mai poate fi aievea niciodată (copilăria ta
cu capul în nori), să nu care cumva să îţi închipui că ţi se întâmplă numai ţie.
Eu gândesc că trecerea omului prin viaţă este asemenea unei călătorii, plină
de peripeţii, de pe o parte a unui munte pe cealaltă parte. Omul îşi consumă
tinereţea urcând, până în vârful muntelui, fără a avea răgaz să se bucure prea
mult de frumuseţea versantului escaladat. Măreţia, puterea, setea de nemăr-
ginire ajung la apogeu atunci când, în vârful muntelui fiind, nu ne mai săturăm
de splendoarea perspectivelor pe care le avem. Mânaţi de o forţă mai puter-
nică decât dorinţa noastră de a opri timpul în loc, începem coborârea pe celă-
lalt versant. Coborând, nimic din ceea ce am avut în stăpânire pe celălat ver-
sant nu mai este aievea. Celălalt versant devine amintire. În timp ce coborâm
am vrea să ne bucurăm de noile frumuseţi întâlnite de privire. Dar, o parte
din puterea sufletului nostru este ocupată cu aşezarea în rafturi, anevoie
şmirgheluite, a înţelepciunii care ameninţă să dea pe dinafară. Altă parte din
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puterea sufletului nostru încearcă să folosească această înţelepciune pentru
a îndepărta cât mai mult clipa în care, pur şi simplu, coborârea s-a terminat.

Iată, frate Ionică, ceea ce cred eu că tu refuzi să înţelegi. Sau nu poţi
să înţelegi pentru că te foloseşti de cuvinte nepotrivite. Singurătatea mea nu
este în felul în care ţi-o imaginezi tu. Singurătatea mea nu are de-a face cu
lipsa unor tovarăşi de viaţă permanenţi. Singurătatea mea îşi are rădăcinile
în felul în care privesc la stele fără să primesc nici un răspuns. Cine se poate
lăuda că nu suferă de o astfel de singurătate, deşi setea lui de cunoaştere este
bine închipuită?! Nu cunosc sistemele filozofice pe care te lauzi că le predai
studenţilor tăi. Nici nu am nevoie de ele. Tot plimbându-mă prin curtea casei
părinteşti şi prin grădinile rămase de la bunicii noştri am ajuns la concluzia
că sporovăiala prietenului tău Hegel nu numai că nu ţine loc de hrană pentru
trup, ci în loc să pună stavilă necunoscutului, mai abitir îi deschide orizontu-
rile. Na, că ţi-am zis-o şi eu, într-un fel care dovedeşte că dincolo de deose-
birile dintre noi (îmbrăcăminte, regim alimentar, lecturi, opinii politice, etc.)
ne mai şi asemnănăm, dat fiind faptul că avem aceiaşi părinţi. Să te ajute vre-
mea să străbaţi versanţii destinului tău, în armonie cu celelalte vieţuitoare!

Marinică.
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POEME

Ce mai este adevărul? 
Poate,
adevărul este
doar un vis
al unui tânăr
rătăcit într-o poveste.
El nu este
ca o stâncă,
nici ca apa care doarme
într-o peşteră adâncă.
Mai degrabă,
adevărul
este soarele ce trece
de la răsăritul galeş
spre amurgul zilei
rece.
Azi,
sub vraja lui învie
gândul care va da aripi
altor gânduri,

rătăcite prin cotlon de veşnicie.

Ce înseamnă o ţară frumoasă? 

O mare cu apa limpede
în care delfinii înoată,
atemporali.
O câmpie
mângâiată de pletele verzi ale grâului
şi de trilul sfâşietor al ciocârliei.
Un deal la poalele căruia 
copiii dorm uitaţi de părinţi
dar vegheaţi de razele blând arcuite
ale soarelui.
Un munte de pe crestele căruia
putem respira neastâmpărul norilor.
Un cer ale cărui stele
se plimbă noaptea pe uliţi,
printre visele celor care dorm,
departe de frigul fără hotare 
al universului.

Dorin Bocu



Alexandru Bolache 

Cireșe amare

Amurgul se lăsa ușor, aruncând în pustietatea acelei pă-
duri mirifice năluci tremurânde. Vântul de seară le purta pașii
aici, unde verdele învinsese de mult covorul de frunze ruginii.

Era, la sfârșitul primăverii, un amurg aproape violet, așa cum spusese în urmă
cu câțiva ani poetul...

Umbrele serii alergau într-o tăcere de cristal, ca într-un joc necontenit,
iar gândurile a doi adolescenți erau gata să spargă tăcerea, dar pentru că li se
părea o impietate, desfășurau și ele același joc, lovindu-se de luciul heleșteului
ușor, ca o bilă de biliard, care atinge o alta razant, aproape insesizabil: ,,Cezar,
de ce se spune despre om că e ca o salcie care plânge?” ,,Pentru că așa este el,
Ana Maria; ca o salcie pe malul unui fluviu uriaș, care curge de când timpul e
timp, adică de când omul e om.” ,,Dar timpul a existat și înainte de apariția
omului, nu-i așa?” ,,Desigur, Ana, dar fără om, timpul nu se măsoară în secun-
de, ci în primăveri, în fulgi de nea sau petale de trandafiri. Există ceva care
leagă timpul și spațiul, totul contopindu-se într-o buclă spațio-temporală fără
sfârșit. Spune-mi, Ana, crezi că există ceva în afară de spațiu și timp?” „Da,
urâciosule, da! În afară de spațiu și timp, suntem noi doi. Noi suntem în afara
spațiului și a timpului. Uuf! Ce urâcios poți să fii!”

Așa gândeau atunci, când nu erau decât doi copii. Doi copii care pri-
veau lumea prin ochii lor, inocența cuibărită aici, nefiind încă murdărită de
grotescul și iureșul timpului.

Tot așa gândeau poate și acum, dar timpul îi aruncase în vâltoarea ace-
lui fluviu uriaș în care credea Cezar.

„Și totuși de ce salcie și nu salcâm sau porumb, de ce salcie plângă-
toare?” „Pentru că omul e om, Ana Maria, și omul râde când crede că a întâlnit
ceva hazliu, iubește când se regăsește pe sine, dar mai ales plânge când îl doare
ceva.” „Dar eu n-am văzut nicio salcie care să plângă, Cezar.” „Zău, Ana, cu
tine nu se poate niciodată vorbi serios.” „În schimb, cu tine nu poate omul să
glumească niciodată. Uneori, ești atât de serios încât mă sperii... Mai rău decât
dacă m-aș fi îndrăgostit de Frankenstein. Uf, urâciosule! Hai mai bine să
căutăm ghinde. Stai unde fugi? Urâciosule!” 

Acum fețele lor aprinse se reflectau în apa aceluiași heleșteu; tot Ce-
zar, tot Ana Maria, erau tot ei, cei din afara spațiului și a timpului, dar...

– Cezar, mâine voi pleca la unchiul Boldizsar, la Cluj. Îmi pare atât
de rău, însă o vreme n-o să ne mai putem vedea...

„Ana, de ce ții tu la mine?” „Pentru că ești urât și dacă ai putea nu m-ai
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înșela decât cu manualul de filosofie, pentru că lângă tine... țin la tine, pentru
că țin.” „Și eu țin la tine, Ana Maria. Țin foarte mult la tine!” „Și n-o să ne de-
spărțim niciodată?” „Da, Ana, n-o să ne despărțim niciodată. Doar dacă timpul
se va despărți de spațiu.” „Cezar, uită-te la broscoiul acela. Acela care seamănă
cu tine, parcă-ar fi împărat peste împărăția lacului. Ce țanțoș stă. Cred că în
curând o să cânte. Tu de ce nu cânți? Nu mi-ai făcut nicio serenadă. Până și
un broscoi cântă pentru broscuța lui. Numai tu nu mi-ai cântat niciodată...”

– Hai, Cezar, nu fi supărat. Îți promit că o să-ți scriu în fiecare zi.
– Nu, Ana. Să nu-mi scrii. 
– Hai, Cezar, nu fi supărat. Nu vreau să fii supărat. A fost ceva frumos,

nu poți spune că nu a fost.
– Da, Ana, a fost... 
– Știi Cezar, începusem să cred că noi suntem în afara spațiului și a

timpului.
– Prostii, Ana. Noi nu suntem în afara spațiului și a timpului. Suntem

în aceeași buclă spațio-temporală cu mama ta, cu unchiul Boldizsar, cu o gră-
madă de alte și alte evenimente. În aceste condiții ce ai putea să-mi scrii?

– O să-ți scriu orice și tu o să-mi răspunzi și o să-mi spui în scrisori
câte ghinde ai cules, sau ce mai fac broscoii împărați și... 

„Ana, spune-mi: Tu crezi în destin?” „În destin? Nu știu, nu m-am
gândit niciodată. Cred totuși că destinul omului este așa cum și-l face el. Uite,
eu spre exemplu, dacă vreau, pot face orice.” „Chiar orice?” „Da, Cezar. Dacă
vreau să devin medic, voi fi medic, dacă vreau să fiu pictor, voi fi pictor. Nimic
mai simplu. Nu crezi? „Ana, crezi că omul are suflet?” „Poate tu n-ai suflet.
Stai. Unde fugi? Am glumit. Cezaaar!”

– Vei da examen în Cluj, Ana? 
– Da, Cezar. Mama a vorbit deja cu un profesor universitar pentru

câteva ore de pregătire.
– Și o să devii arhitect? 
– Sper să reușesc. Tu o să dai la București și o să ne vedem în vacanțe.

O să vezi.
– Nu știu, Ana. Poate. Aș vrea mai degrabă să mă angajez. Avem ne-

voie de bani. E din ce în ce mai greu... De la moartea tatălui meu mama poartă
povara zilei de mâine.

– Știi Cezar, împreună am învățat foarte multe. Am învățat de la tine
să fiu serioasă atunci când trebuie, iar tu ai învățat să glumești, să nu mai fii
ursuz.

„Ana, hai să găsim un copac de care să ne aducem aminte mereu. Un
copac în fața căruia să fim mereu ca acum. Vrei? Hai, te rog. Am citit într-o
carte câteva versuri care mi s-au întipărit în memorie fără să vreau: Ne-mparte
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Domnul toate pe din două câtă dulceață e, atât venin câte gunoaie sunt atâta
rouă astăzi bobocul și apoi un spin...”

Și versurile, în liniștea aceea, sunau ca un clopot asurzitor... cu ecou
în clipele de azi. Amândoi se gândeau că poate drumurile lor se despart.

– Ana, știi că azi împlinim un an de când suntem împreună? 
– Ba nu azi. Am împlinit un an acum două săptămâni. Parcă văd cum

a venit în clasă Mia, colega aceea șatenă cu părul vâlvoi și fața plină de coșuri.
Ea a venit și mi-a spus că mă caută un băiat înalt și cu mustață, un băiat de la
un alt liceu.

– Dar tu, continuă Cezar, ai ieșit pe culoar. Pentru că nu mă cunoșteai
ai intrat înapoi, ca speriată de molii.

– Să știi că dacă nu mă împingeau fetele, nu aș fi ieșit a doua oară.
Te-am întrebat dacă pe mine mă cauți, iar la răspunsul tău afirmativ ți-am spus
că nu vorbesc cu necunoscuți.

– Mă așteptam la așa ceva. Nici nu știi de câte ori mi-am imaginat di-
alogul  pe care urma să îl am cu tine. Am luat poziția drepți, ca un soldat în fa-
ța drapelului. Ți-am spus numele și ți-am dăruit buchetul de trandafiri pe care
îl pregătisem. Erau trandafiri roșii ca obrajii tăi de jar.

– Prima surpriză am avut-o când ți-am auzit numele. Cezar Ivănescu,
îmi spunea ceva, dar nu știam de unde să îl iau. A doua surpriză au fost florile.
Credeam că le aveai luate pentru o profesoară... A treia surpriză, invitația la
teatru. Ai știut să mă abordezi. Altfel...

– Ana, chiar trebuie să pleci la Cluj? întrebă Cezar în timp ce ochii
săi erau inundați de lacrimi. 

– Cezar, chiar dacă mama vrea să terminăm cu relația, motivul ade-
vărat pentru care plec la Cluj este că acolo am asigurată cazarea și relații în
corpul universitar, dar asta nu ne poate opri iubirea, chiar dacă va trebui să o-
prim timpul în loc pentru aceasta.

– Nu, Ana. Să oprim timpul în loc ar însemna ca unul din noi să se
stingă. Doar atunci timpul s-ar opri în loc.

– Timpul nu se va opri în loc niciodată, ursuzule, pentru că noi ne vom
iubi toată viața până când vom albi de tot și vom avea fața desfigurată de riduri
și zbârcituri.

– Bine, Ana, spuse Cezar. E timpul să mergem. Deja s-a înnoptat. 
Îi dădu mâna fetei, ajutând-o să se ridice de pe marginea heleșteului.

Se îndreptară liniștiți spre ieșire ținându-se de mână cu putere de parcă asta
împiedica orice obstacol să le strivească viitorul. Apăruseră primele stele pe
cer, iar ei tăceau, de data aceasta cu gândul că totul e efemer.

Ajunseră deja în dreptul livezii de la marginea orașului. Printre găurile
gardului de beton se zăreau, atârnând ca niște imense dorințe interzise, niște
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cireșe negre și desigur gustoase. Ana Maria privea cu jind la fructele cărnoase
și parcă problemele pe care le aveau erau lipsite de importanță în fața dorinței
de a se înfrupta din aroma pe care și-o imagina ca fiind imperială.

– Știi ceva, Cezar? Eu cred că viața n-ar trebui simbolizată printr-o
moleculă de ADN, ci printr-o cireașă mare și neagră. Miracolul vieții ar fi de-
scris cu lux de amănunte pentru cei care știu să citească. Spune-mi, Cezar, tu
crezi în reîncarnare?

– Nu, Ana Maria! Omul s-a legat atât de mult de partea materială a
universului în care trăim încât a inventat un concept pentru a se amăgi singur.
Nu există decât o singură șansă. Iubești sau urăști. E vorba de ce alegem și
fiecare alege pentru  noi. Viața este una singură și trebuie trăită până la ultima
secundă cu demnitate, în fiecare clipă, prin fiecare por prin care expirăm sau
inspirăm...

– Și mie mi-e dragă viața Cezar. Nu mi-e frică de moarte, dar dacă ar
fi să aleg, după moarte mi-ar plăcea să fiu un pescăruș. Cred că sunt cele mai
frumoase și mai gingașe ființe create de Dumnezeu pe pământ.

– Și lebedele? 
– Și lebedele, dar eu vreau să revin ca pescăruș... sau nufăr. 
Cezar tăcea, privea în pământ, dar se gândea că pentru el viața era mai

simplă. În viziunea lui, Ana construia palate, orașe, în care el modela pui de
oameni.

– Vom rupe lanțurile, continuă Ana Maria, și vom trăi așa cum vrem,
până când vom avea părul alb și unul dintre noi se va stinge. Vom reclădi din
temelii orașul nostru și la intrare vom pune o cruce, semnul credinței, pe care
un pescăruș își va desface aripile. Vor veni turiști din lumea întreagă să-l vi-
ziteze, poate chiar din univers, că nu suntem singuri...

Cezar refuză de această dată să intre în jocul ei. Era mai realist, deși
era la fel de romantic. În visele lui se imagina pășind alături de Ana Maria,
dar se gândea și la prezent, la faptul că mama Anei când l-a cunoscut a spus
că mai degrabă dorește să moară fata ei decât să îi lase împreună. Ana nu știa...
Se imagina intrând într-un magazin în care să ceară, la orice preț, un viitor
alături de persoana iubită. „Vă rog  frumos, ambalați-l cu grijă, e fragil!” ar fi
spus el.

Gardul livezii deja arăta ultimele cireșe... Ana mai aruncă încă o
privire plină de poftă nestăvilită spre cireșele negre și dulci. Înghițiră în sec și
o luară la fugă în speranța că vor găsi în piața de la marginea orașului vreo
precupeață cu dulcele fruct.

Gâfâind, se opriseră obosiți și dezamăgiți de priveliște. O piață goală
în care un măturător încerca să facă un pic de curățenie. Anei îi venea să plângă
de ciudă când văzu în cealaltă parte a străzii o bătrânică. Îndepărta un coș în
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care se mai vedeau câteva cireșe, poate nu cele mai coapte, dar cu siguranță
cele mai dorite.

Ana traversă degrabă în dorința de a ajunge mai repede la apetisantele
cireșe dulci. Cezar, încremenit, văzuse în aceeași secundă o mașină neagră go-
nind ca o nălucă. Își văzu iubita aruncată pe trotuarul din fața primei tarabe.
Toată durerea din univers, atrasă ca un magnet, năvăli sufletul plăpând al ado-
lescentului. Pe fața lină, groaza sculptase riduri adânci, iar părul negru și mătă-
sos se albise instantaneu. N-a apucat să scoată niciun sunet. Doar privirea
urmărea cu ochii negri pasărea acea de oțel care pusese punct poveștii lui de
iubire: C.D. 2013.

Au trecut ani de atunci. Era din nou iunie și cireșii ispiteau din nou
trecătorii cu farmecul lor. La marginea orașului, un domn între două vârste,
însă cărunt, coborî dintr-o mașină neagră. Avea în brațe o statuie, în care pe
un nufăr poposea un pescăruș. Bărbatul așeză statuia lângă crucea despre care
toți credeau că simbolizează sacrificiul tinerilor din așa-zisa revoluție din 1989.
Sufletul său lăcrima. Aruncă o privire dușmănoasă către gardul peste care ci-
reșele ademeneau ca odinioară...

– Domnule primar, poate vă mai gândiți. Această livadă a adus multe
venituri. Nu puteți neglija acest lucru!

– Nu, Tăsică. Am hotărât. Aici vom ridica un supermarket. Gardul și
această livadă vor dispărea.

– Dar, domnule profesor, nu aveți nicio justificare. Consiliul județean
va reacționa imediat și veți avea probleme. O să vedeți!

– Tu taci din gură și spune-le că așa am hotărât eu. Dacă vor capita-
lism, le dau eu capitalism cât nu pot ei să ducă. Acum pleacă. Vreau să fiu sin-
gur. Voi merge singur spre oraș

– Dar, domnule primar, știți că voi fi certat că... 
– Tase, dacă am zis să pleci, pleacă. Mă doare-n cur de ce vor zice cei

de la partid, sau de ce vor face cu tine. Capitalismul nu se face cu sentimente
se face cu voință de profit. Cât le dau bani, au nevoie de mine...

Mașina se îndepărtă, lăsând parcă odată cu plecarea sa, o greutate și
mai mare să apese pe inima tânărului primar. Pe stradă, o bătrână trăgea de un
cărucior în care se mai puteau vedea câteva fructe.

Hai, boierule, spuse ea, atunci când ajunse în dreptul ei. Cumpără niște
cireșe dulci și cărnoase. Se zvonește că vor să dărâme livada și să ridice aici
un supermarket. Veți mânca doar cireșe grecești sau turcești. Astea sunt dulci
ca mierea sau ca dragostea, amintiri plăcute din copilărie...

Primarul săgetă bătrâna cu o privire care ar fi putut ucide. Apoi dându-
și seama că poate bătrâna nu are nicio vină îi răspunse domol:

– Nu, mamaie! Pentru mine toate cireșele sunt amare!...

RENAŞTEREA BUZOIANĂ 173



- POEME 

de Ion Roşioru -

O CANGE DE-AȘ AVEA L-AȘ PRINDE…

Doar pescăruşii mai coboară pe putredul debarcader:
C-o să apari într-o pirogă am încetat demult să sper!

În anaforul de sub stâncă e răsucit un vârf de brad:
Mă-ntreb de nu e cel din care spre-a te nunti era să cad?

Un turc bătrân pe malul apei a încropit un pui de foc:
Mă bate gândul să-i cer voie să frig pe tablă un pitroc!

Pe undele-nspumate saltă zglobiu de tot un pet rebel:
O cange de-aş avea l-aş prinde să-ţi pun acest poem în el!

SUNT SIGUR C-O SĂ-MI SCOATĂ OCHII…

Patroana pompelor funebre traduce versuri de Baudelaire:
Sunt sigur c-o să-i cânt la geamul cu cruce neagră Lerui-ler!

Patroana pompelor funebre a obţinut permis de dric:
Sunt sigur că-ntr-o zi spre seară mă va plimba pe străzi un pic!

Patroana pompelor funebre prăseşte umbre de strigoi:
Sunt sigur că mă va conduce spre Judecata de Apoi!

Patroana pompelor funebre dresează-n pod un pui de corb:
Sunt sigur c-o să-mi scoată ochii cu care însetat te sorb!

SĂ MĂ DESPART DE FOSTA MOARTE…

Voiajul de pe urmă, Doamne, să-mi fie unul clandestin:
Să-mi las iubirile aprinse, să pot de-a pururi să revin;

Să sap în stepă o fântână, să scot din ea ulciorul plin:
Să-mi dăltuiesc în stânci troiţă, s-ajung acolo să-nchin;

Să strâng o crosnie de lemne, să încropesc un pui de foc:
Să-ţi fiu în preajma lui poveste, să fii în jurul meu noroc;

Să mă cobor la râul negru, piroga-n apă s-o răstorn:
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Să mă despart de fosta moarte, să-i jur că nu mă mai întorn!

AZI I-AȘ PASA FIŢUICI VELINE…

Să nu mai fie şcoala veche a început de ani destui:
Mă-ncumet s-o revăd când plouă şi-atunci realizez că nu-i!

Cândva-nvăţa aici o fată ascunsă-n propriii pistrui:
Mi-e dor de ea şi vin s-o caut, dar trist realizez că nu-i!

Pe locul fostei cancelarii dudăul creşte-n voia lui:
Aş vrea, sfios, să-l văd pe dascăl, dar brusc realizez că nu-i!

Plângea la fiecare teză colegul smead cu ochi căprui:
Azi i-aş pasa fiţuici veline, dar, vai, realizez că nu-i!

E MAI COMOD SĂ NU NE PESE…

Clădirile de patrimoniu au astăzi scânduri la ferestre:
Uităm să le lăsăm trecutul moştenitorilor ca zestre!

Clădirile de patrimoniu privesc la cer prin hornul spart:
De tot ce i-a legat de ele urmaşii noştri se despart!

Clădirile de patrimoniu simt frigul ploii pe sub var:
Cei ce le-am încălzi c-un zâmbet găsim că totu-i în zadar!

Clădirile din patrimoniu văd cum le râde moartea-n prag:
E mai comod să nu ne pese că ne-au privit cândva cu drag!

SĂ-ŢI TICLUIESC POEME NOI…

Pe malul Dunării-un auşlu îşi mână oile încet:
Prin minte-mi trece-o poezie şi-n aromână o repet!

Pe o pirogă răsturnată-şi aşterne propriul zăbun:
Mă simt tentat să mă apropii şi poezia să i-o spun!

Cu o ciubuche tru sileafi se-nclină tainic peste veac:
Mă mulţumesc privindu-i fumul ca poezia să i-o tac!

Răgazul nu-i tihneşte, însă. Îl cheamă cele două oi:
Îmi văd de cale pe sub sălcii să-ţi ticluiesc poeme noi!
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BOLNAV DE TINE-S SURUGIUL…

Deja se stinge-n amintire livada cu cireşi amari:
Rătăcitor pe străzi străine aştept în cale să-mi apari!

O cucuvea îşi drege glasul în parcul fostului spital:
În hanul de pe dâmbul tracic adun fantomele la bal!

Un cimitir turcesc s-ascunde în bietul lacăt de inox:
Să-l slobozesc din lesă-adastă imaginarul câine Fox!

Imperturbabil bate ceasul castelului răsfrânt în lac:
Bolnav de tine-s surugiul ce-şi vinde caii de olac!

IUBITA MEA CUM DOUĂ NU-S…

Pe clarul brumei de solstiţiu cu paşii numele ţi-l scriu,
Iubita mea cu iad în sânge, iubita mea cu trup zglobiu!

Zeiescul nume la solstiţiu ţi-l scriu pe drumuri de pământ,
Iubita mea cu foc în şoapte, iubita mea cu zâmbet sfânt!

Frumosul nume de solstiţiu ţi-l scriu cu nuferii pe lac,
Iubita mea cu rai în suflet, iubita mea cu ten de mac!

Pe cerul respirând solstiţiu scriu numele ce ţi s-a pus,
Iubita mea dintodeauna, iubita mea cum două nu-s!

AMÂN SĂ-ŢI SPUN CĂ TE IUBESC…

Tot alte lebede cochete pe-acelaşi verde lac plutesc:
Dintr-un exces de umilinţă amân să-ţi spun că te iubesc!

Tot alte flori înmiresmate cu-aceeaşi sevă se hrănesc:
Dintr-un exces de umilinţă amân să-ţi spun că te iubesc!

Tot alte murmure de ape cu-aceleaşi brize se-nfrăţesc:
Dintr-un exces de umilinţă amân să-ţi spun că te iubesc!

Tot alte cântece de bucium de pe acelaşi deal pornesc:
Dintr-un exces de umilinţă amân să-ţi spun că te iubesc!
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Grigore Buga

LA EST DE ECUATOR
(fragment de roman)

Când m-am întors la familia mea, parcă eram alt om,
evadat din lumea care mă înconjura. Reacționam greu. Totul era în interiorul
meu. La jalea părinților, nu am vărsat nicio lacrimă. Poate că izvorul lor secase
de când eram copil. Am plâns prea mult, fără să mă plâng la cineva. Acum
plângeam cu inima. Atât.

Mioara a fost curioasă, ca orice femeie, să știe ce s-a întâmplat în Bu-
curești și în sat, când am ajuns cu mortul. Ce să-i spun?

– Te mai duci la muncă? m-a întrebat ea, în final.
Am privit-o, ca după altă planetă:
– Păi... Ce altceva am de făcut?
– Mă gândeam că, să rămâi acasă, să înveți, dacă tot ți-au admis Lu-

crarea. Că, cine știe? S-ar putea să iei examenul. Deși, cât ai învățat tu...
– Nu i-am răspuns Ce rost ar fi avut!
La serviciu colegii erau îngrijorați de lipsa mea, dar când le-am poves-

tit, au respirat ușurați și întunecați.
– Dumnezeu să-l ierte! ...au concluzionat ei. Toți ne ducem, când ne

vine ceasul... Fie cât mai târziu.
Gândul, despre „cel mic” nu mă părăsea. În fond, cu ce a greșit el față

de lume? Sau Dumnezeu are alte măsuri! A fost un băiat muncitor, cinstit, as-
cultător, a învățat bine, cât a avut ocazia... Dar a vrut și el să facă ceva mai
mult în viață! Și ce s-a priceput! Să muncească cinstit! Eu, care am aproape
dublul anilor lui, ce am făcut? Ca și el, muncesc și, în plus, mai am și niște
co-pii! Doamne, bine că mi i-ai dat, dar cum să-i cresc? Trăind mai mult,
greutățile se înmulțesc! Și-atât? Atunci înseamnă că trebuie să muncesc mai
mult, să-mi depășesc greutățile, ca acestea să fie mai mici decât realizările!
Ce ușor este să-mi fac niște calcule, dar greu să le și realizez. Trebuie să mai
și învăț pentru Licență, dar tot amân. Trăiam ca cel legat de șina căii ferate,
așteptând un tren, care deja se apropie în viteză. Cât am fost liber, nu mi-am
făcut decât niște planuri, îndeletnicirea de bază a unui leneș!

Așa m-a găsit Mioara, pe gânduri, când a venit de la serviciu.
– Ce faci, Gogule? Ai căzut pe gânduri și nu te mai poți ridica? Ai

mâncat?
– După cum se vede, i-am răspuns eu, în aceeași stare.
– A... Știi ceva? a sărit ea. Cât ai fost tu plecat, la ai tăi, a venit la spital
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profesorul, Melinte! Îl știi, nu? Ți-a fost profesor la seral.
– ÎI știu, am devenit eu atent. Dar parcă am aflat că s-a însurat, la Bu-

curești, cu o profesoară?
– Așa este, dar a venit cu un coleg al lui, care avea un copil internat

la noi. Și doctorița m-a recomandat, că eu îl aveam în grijă.
– Și?]
– Și când a auzit de Gogu, m-a întrebat dacă suntem rude, că a avut

un elev cu acest nume. S-a bucurat foarte mult, când a aflat cine sunt și m-a
întrebat de tine... I-am spus că ești la înmormântarea unui frate și i-a părut
foarte rău, dar s-a bucurat când a aflat că dai Licența! Ți-a urat succes!

Mi-a urat succes!... Nu, nu puteam să îl dezamăgesc pe acest om, care
a avut atâta încredere în mine, cât i-am fost elev, dar...

– Îi mulțumesc, am zis eu neutru și m-am ridicat din pat hotărât chiar
să învăț
�

Era cald în curtea Facultății de Drept și noi, circa douăzeci de candi-
dați, chiar transpiram, oricum, calculând cât timp trece de la intrarea unuia, la
ieșirea altuia. Când am fost strigat, eram cu totul altul, ca soldatul bătrân în
fața unei noi bătălii. Fie ce-o fi!

Comisia, formată din trei profesori, șeful și doi asistenți mai tineri,
s-a uitat puțin la mine, încruntată, și mi-am dat seama că m-a recunoscut.

– Ți-am respins lucrarea, în iarnă, punctă șeful. De ce?
– Nu am menționat nimic despre istoricul subiectului, am răspuns eu

dintr-o respirație.
– Și acum?
– Am început cu menționarea și cuprinsul Conciliului Ecumenic din

secolul unsprezece, care...
– E bine... În prezent, ce părere ai despre subiectul temei tale?
Știam că Președintele României, prezent la Viena, la Conferința Mon-

dială pentru limitarea înarmării nucleare, a susținut că, la ora actuală problema
care se pune, nu este a limitării ci a reducerii și distrugerii acestor arme. Moti-
vul? Sunt atâtea arme, că ar putea distruge Pământul de sute de ori.

Am vrut să spun mai multe, că mă înfierbântasem, dar, profesorul a
ridicat o mână:

– Destul.
S-a uitat în dreapta lui, apoi în stânga, la cei doi asistenți, care au apro-

bat din cap, apoi mi-a spus:
– Ești liber!...
Am ieșit afară, parcă pluteam, fără a înțelege prea bine prin ce și cum

am trecut.
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– Ce-ai făcut, mă? m-a luat în primire un coleg mai în vârstă și toți
s-au adunat în jurul nostru.

– Păi... M-a ascultat și mi-a zis că-s liber!
– Așa de repede! Ori te-a picat ori ai luat o notă mare!
Altă stare de neliniște, ca pe foc. Ce am făcut?!
Pe la ora zece, a ieșit, în pauză, secretarul cu registrul în mână:
– Care-i Gogu?
– Eu sunt, m-am balansat, cam încruntat, negăsindu-mi un echilibru

convenabil pe picioare.
– Nu puteai să faci o lucrare mai bună? Tăcere. Ți-a dat opt în lucrare

și zece în oral... Media, nouă!
Sunt întreg ori nu? Parcă m-a lovit un vârtej cald. Nota nouă, în li-

cență?! Trebuie să mă odihnesc puțin, să-i văd bine și pe ceilalți din jurul meu,
să mă conving de realitate. Deci, nu-i vis?! Și nu a fost!

�Parcă duceam o piesă de metal fierbinte în spinare și nu știam unde și
cum să o așez, să nu o stric. Doamne, am licența în Drept, cu media nouă!

Secretarul de ședință ne-a anunțat pe cei care am luat examenul că,
prin noiembrie, să venim pentru diplome. Este necesară procedură specială de
la Facultate, la Minister, apoi, când va trece și acest timp.

M-am întors la munca mea, la Vinalcool, și, la câteva zile, le-am spus
celorlalți cine sunt cu adevărat și unde am fost. Dar trebuie să aștept până în
iarnă, când îmi iau diploma și când pot să-mi caut un loc de muncă în profesi-
unea mea.

Ce așteptare? a sărit unul mai tânăr. Un frate al meu, tot la fel, a ter-
minat facultatea, dar și-a luat o adeverință și cu ea s-a angajat!

– Păi, se poate și așa?
– Sigur!
A doua zi, m-am dus iar la București, de unde m-am întors cu adeve-

rința și am început să-mi caut, în tot orașul, un post. Normal, am început cu
Vinalcoolul:

– Tu! m-a întâmpinat șeful de cadre. Mă, eu mi-am dat seama de la
început că nu ești prostul care te dădeai... Îmi pare rău ca nu am postul liber,
că te-aș angaja cu mare plăcere.

Mi-a întins mâna peste birou, i-am strâns-o și mi-a urat:
– Să ai tot binele din lume, că meriți!

��Era o zi caldă, liniștită, așa cum era și sufletul meu. Doamne, simt că
mă sufoc de fericire. Mă uit în jurul meu și nu-mi vine să cred, văzând figuri
îngrijorate ori supărate. De ce nu iau parte cu toți la bucuria mea?
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M-am așezat pe o bancă, în micul parc din centrul orașului, mi-am
aprins o țigară, și am tras cu sete fumul ucigaș în plămâni. Unde să merg? Pe
cine să mai întreb? Doream un post, ca sportivul ce caută un adversar pe mă-
sură, pentru întrecere.

Să zicem că găsesc. Ce fac? Până atunci, nu am văzut un singur dosar,
o acțiune în instanță, cu această profesiune. Dar, sigur, m-am calmat eu. Prin
câte instituții am lucrat și m-am descurcat, nu o s-o fac și aici? Practic, o să
caut în dosarele mai vechi și mă informez. Cine s-a născut într-o profesiune?
Principiile generale le știu. Recent, a apărut Legea noului Cod al Muncii. Bă-
nuiam că va fi o Lege de bază în activitatea mea de viitor, așa că am cumpărat-o
și nu am greșit. L-am citit de mai multe ori. Așa proceda și profesorul Melinte
cu noi. După ce termina lecția, deschidea alte discuții, spre alte subiecte

– Mă, să știți voi că fiecare om are steaua lui. Adică, un țel de urmărit,
chiar dacă știe ori nu. Nu-și poate părăsi steaua. În lumina ei merge în viață.

– Cu Ecuator? a zâmbit unul.
– Bineînțeles! Fiecare stea, fiecare planetă personală, are un ecuator!

Adică, lumina acelei stele ne ține cu un pas înaintea gândurilor noastre, in-di-
ferent care ar fi acelea!

– Dacă suntem în lumina stelei noastre, înseamnă că suntem în fața
ei! Deci, la Est de Ecuator!

Unii au început neconvingător să râdă.
– Exact! a confirmat profesorul, chiar dacă viața are și piedici, nu

putem devia din calea arătată de țelul nostru. Înțelegeți?
Din clasă s-au auzit câteva da-uri, dar profesorul nu a mai insistat. Îi

era îndeajuns. Nimeni nu învață lecția din prima citire. Principiul este că unii
deja au prins-o!

Bietul nea Puiu, cum îl alintau unii, când nu era de față. Dorea ca toți
elevii lui să știe cât mai multe în viață, să se „descurce” cât mai bine. Cum să
nu-i mulțumesc și acum?

Oftând, m-am ridicat de pe bancă, am stins chiștocul și, înainte, la
„Forțele de Muncă!”. Dar, pe parcurs, m-am răzgândit. Cel de acolo mă cu-
noștea cu tot trecutul meu recent. Cum puteam să-i solicit un post de... jurist!
Mai bine, merg mai departe, pe la unitățile economice și instituțiile Statului.
Aș fi preferat o unitate cu mulți muncitori. Cu ei m-aș fi înțeles mai bine. Dar
nu am găsit.

Abia spre terminarea programului de lucru, când nu mă mai simțeam
așa de fericit, am ajuns la Trustul I.A.S. județean, în biroul contabilului șef.
Era un om cam la cincizeci de ani, chiar trecut, dar cu „mare greutate!”, sigur,
peste o sută de kilograme.

– Mi-a luat adeverința, a citit-o și a răsucit-o în palmă, fapt ce m-a în-
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grijorat. Dar, s-ar putea...
– Ai nota nouă, m-a scos el din gândurile mele, cu un ton neutru. Știi

că noi nu avem juriști cu nota nouă?
– Nu-i nimic, i-am răspuns eu, fără să mă mai gândesc. Mă angajați

pe mine şi aveți!
M-a privit câteva secunde, ca lovit de tramvai, și a prins a râde sănă-

tos, fără pauze, apoi s-a oprit serios:
– Hai că-mi placi. Te angajez. De mâine ești al nostru Am ieșit cu

tremurături în barbă. În sfârșit, am reușit și p-asta. Bietul nea Puiu: „La Est de
Ecuator!”
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Ştefan 
Dima-Zărneşti

Vopsitor de cer

Ce albastru-i verdele
din galben

Când tainicul sărut
Al ploii potcovit cu nori
Aşteaptă clepsidrei 
să-i facă deochiul.
A zâmbit puţin a viaţă
Despre hoţul pescăruş
Furând culori de liliac.
Sprijinit de-a mea privire
M-am retras ca un foşnet de şoaptă
Rostită într-o rugăciune închisă
În tot albastru galben
Din verdele prea copt 
de-atâta violet.

Cuibul vieţii

De-ai fi înălţare
N-ai vrea să-ţi fiu zbor?
Păreai când îmi zâmbeai
Cu ochii tăi frânturi de rai
Pasărea ce-şi caută altarul.
Eu fir de iarbă, tu alunecare de rouă.
Prin cuibul vieţii

Ne alintam cu nebunia cuvintelor.
Cu mângâierile îmi 
sprijineai gândurile
S-aud foşnind lacrima luminii.
Ca o umbră a iertării
În faţa ierbii, roua îngenunchează

Mireasa cuibului de soare

Hai linişte aşează-mă 
Lângă un colţ de soare
Tu pură mirare, eu simplă-ntrebare
Cât ziua de mare
De ce floarea cu numele speranţă
Mă urcă, m-agaţă, mă-nalţă
Şi mă învaţă despre mama luminii
Din hrana privirii
Acolo să m-ascund, oare
Spune tu, frumoasă floare
Mireasa cuibului de soare
Nebănuită splendoare
De ce lumea mă doare
Unde-i înseninarea
Scăldată-n patimi ca un joc
Neterminat mântuit de zare să-mi
şteargă din ochi
Naşterea de supărare
Cu parfum de înserare
În zori aştept soarele
Să mă-nfloare înălţată chemare.



Vasile Til Blidaru

EPIGRAME
De ziua recoltei mele
De ce-am ieşit şi eu un pic
Pe lotul meu, trecând cu carul,
Deşi n-am semănat nimic?
Aşa... să-mi amăgesc hambarul!

Dorinţă motivată
Mai lasă-mi toamnă, via - vie,
S-o culeg, s-o fac depozit.
S-o ţin numai în beţie
Poate uit că dau impozit!

Împlinire tardivă

În noaptea dintre ani e prima oară
Când în odaie-mi intră gerul
Pe care-l aşteptam de astă vară...
Că mi se defectase frigiderul!

Evaluare
Am bani, pot spune, în neştire
Şi sunt iubit în mod curent,
Deci, sunt nebun de fericire!
Acuma sunt sub tratament!

Comunicare cu vecinul de la parter

Când cânta, mereu la ceas târziu,

Melodii cu texte desuete,
Eu băteam cu pumnul în perete,
Ea, în geam, c-un deget... mijlociu!

Opţiune

Sătulă de un trai mizer,
Sfidând conceptele opace,
S-a dezbrăcat de caracter
Şi nu mai are ce să-mbrace!

Adaptări

După ce ar fi tocat
Sume mari cu Maricica,
Sponsorul e rezervat:
Stă acum la... mititica!

Spre urna de vot

Să nu-mi port c-altădată mila,
Eu, cetăţean cu drepturi varii,
Când fi-va să aplic ştampila
Să-mi pun sau nu iar... ochelarii?

Votantul - noul Diogene

Cu felinaru-n plină zi
El caută strângând din dinţi,
Un OM spre a se linişti...
Dar dă mereu de preşedinţi!

Testament din amintiri

Vă las, în sunet de talangă,
Alei cu povestiri din sat,
Cu tei, cireşi aduşi din creangă
Şi tot ce am... de la scăldat!

Din mica publicitate externă

Fără încălziri globale,
Dacă Trump o mai priveşte,
De la creştet pân’ la poale
Groelanda se topeşte!
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Şerban Codrin 

POEŢI AI SUDULUI (VIII): 

Şlefuitorii de cuvinte, vol.I, 
O antologie a poeţilor români contemporani

Publicistul, prozatorul, cronicarul literar Stan
Brebenel publică la Editura Teocora, Buzău, 2018, un

prim volum dintr-o serie plănuită, unde prezintă biografia, bibliografia, câteva
consideraţii critice şi două, trei poeme din creaţia unui poet sau altul luat în
seamă. Cele 68 de scurte prezentări  au fost deja găzduite în săptămânalul bu-
zoian „Opinia”. Poeţii sunt din judeţele Buzău, Vrancea, Galaţi, Brăila, Ialo-
miţa, ba chiar din Bacău, sau Prahova, Dâmboviţa. Stan Brebenel s-a informat
cât se poate de serios, însă mie, luând în seamă, citind fiecare articol, ceva îmi
sare în ochi. Direct sau indirect antologatorul susţine o idee: aceşti 68 de asedi-
atori cu talentul, cu şperaclul, cu insistenţa la uşile muzelor sunt fără excepţie
excepţionali, ieşiţi din comun, ce mai vorbă lungă, mari poeţi, scriitori repre-
zentativi, de forţă. Astfel apar confuziile. Din istoriile literare, din tradiţia ca-
nonului literar suntem atenţionaţi că marii poeţi români ar fi Ion Budai- De-
leanu, autorul Ţiganiadei, Alecsandri, autorul Mioriţei, Eminescu, autorul Lu-
ceafărului, Macedonski autorul Nopţii de decembrie, Arghezi, autorul Florilor
de mucigai, Bacovia, autorul Plumbului şi puţini alţii. Din Stan Brebenel cam
aflu că mă înşel. Sau poate pe undeva îşi face de cap o altfel de greşală, una
din domeniul esteticii sau de altă natură, poate sociologică, însă generizată,
trecută cu vederea, din vina căreia, teoretic discutând, marele Eminescu ar
putea fi comparat cu „marele” cutare „autentic poet al câmpiei, al ethosului
românesc, al solidarităţii culturale (care) simte cu acuitate trecerea timpului,
devenirea oamenilor şi locurilor...”.

Vă mai aminţiţi, cum începeau articolele critice cu ani în urmă: „Pre-
cum a scris, precum ne învaţă criticul sovietic...” Fără ironie, trebuie să fac
apel la un teoretician şi critic literar american, autor al câtorva cărţi cu viziuni
cardinale, „Canonul occidental”, „Anxietatea influenţei, o teorie a poeziei”.
Acordând fiecărui poet un loc în lanţul trofic, ba chiar agasat de insistenţele
pretutindeni prezente, Harold Bloom lansează o idee măreaţă: toţi poeţii lumii
compun împreună, creează intertextul aceluiaşi poem al fiinţei umane, al pla-
netei, al universului. Profesorul american acceptă că toţi aceşti amanţi ai mu-
zelor sunt „mari”, însă între anumite limite. Astfel, versificatorii deveniţi poeţi
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ai civilizaţiei umane, poeţii cu adevărat din piscul valoric, cu toate răspunsurile
ce înseamnă arta literară, ar fi „poeţii puternici” în lipsa cărora nu există poe-
zie. Harold Bloom enumeră pe aceşti poeţi, numai câţiva pentru fiecare civili-
zaţie, cultură. Restul? Restul este „second hand”, scriitori de raftul doi, raftul
trei, pe care istoriile, dicţionarele literare, e adevărat, îi reţin. În afară de nume-
le româneşti enumerate mai sus, pe care Harold Bloom le ignoră, pentru criti-
cul american literaturile română, bulgară, albaneză neexistând în templul cul-
turii, nu avem decât, pentru bună impresie, fără ironie, să socotim pe toţi poeţii,
inclusiv pe cei 68 de reţinuţi în sumare judeţene de Stan Brebenel ca fiind
„mari”, cu toate că antologatorul nu o spune totdeauna neted, pe şleau, însă
ne-o sugerează. În aceste condiţii, fiindcă tot nu contează, orice poet devine
„mare”, din cauze amestecate, inclusiv prieteneşti, de vecinătate sau de şpriţ.
Teoria generală a lui Harold Bloom poate fi contestată, completată, injuriată,
însă propune un fel de ordine într-un  domeniu unde nu există ordine. 

Poet de rangul doi, trei sau la coada cozii, te numeşti „mare”, dacă
ajungi într-un sumar. Trebuie să recunosc, toţi poeţii reţinuţi de Stan Brebenel
au câte o scânteie sau o întreagă incendiere, vor intra, în viitor, într-o antologie,
fie chiar de „glorie locală” (titlul unei cărţi de Marin Ifrim), poet, publicist,
pamfletar, animator cultural notoriu în spaţiul buzoian, lampă în jurul căreia
se rotesc fluturii selecţiei de faţă. Dacă tot am căzut pe panta recunoaşterii,
iată bibliografia bogată, urmată de un poem admirabil de Marin Ifrim, unde
autorul îşi joacă rolul de mărturisitor prin detaşare autoironică într-o lume
provincială de incomparabili barzi prin scorţoşenie şi suficienţă: „Eu vin din
apă sunt marin/ un pumn de vajnice toxine/ urcat în pomul lui Darwin/ scuipat
de apele senine//sunt boala mărului muşcat/ din pomul drogului celest/ încă o
dată eşuat/ pe-acest pământ carnavalesc//eu vin din apă sunt marin/ burduf de
epidermă creaţă/ puţină apă şi mult vin/ şi multă foarte multă greaţă” (Senti-
mentul marin).

Ion Nicolescu (1943-2012) şi-a cheltuit viaţa între poezie, boemă şi
scandaluri. Ca un adevărat poet, a lăsat în urmă şapte volume de versuri, un
roman, o piesă de teatru, jucată după revoluţie pe scena teatrului Naţional
„I.L.Caragiale”, toate create în perioada 1970-1986, apoi s-a risipit, inclusiv
între pahare: „Sub noi se sfârşeşte pământu-n ecou/ tristeţea e ultimul nostru
erou/ în ea înnoptează un sfânt vinovat/ pe care corăbii pustii îl străbat/ la capă-
tul celui mai strâmt continent/ un domn stă de vorbă cu marea absent” (n.n.
domnul absent este poetul Ovidius la Tomis). 

„Gheorghe Istrate, un alt mare scriitor”, „O voce aparte, ultrasensibilă,
limpede ca apa de izvor în literatura română o are buzoianul Gheorghe Istrate”
(1940-2017) : „dar el prin veac îmbătrânindu-şi mărul/ e surd şi mut şi orb ca
adevărul” (Copilul etern).
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Virgil Panait (n.1956) a fost apreciat de Nicolae Manolescu, de Lau-
renţiu Ulici („Poemele lui V.P.: colecţie de stop-cadre lirice, aparent realizate
în creion textualist, spirituale şi romanţioase în egală măsură, naturale şi afec-
tate, grave şi ludice, băţoase şi ironice, adunând contrariile şi dizolvându-le
cu graţie în fulgerarea unor metafore memorabile, etc.”), de Eugen Simion,
de Alex Ştefănescu, inclusiv de Stan Brebenel: „Demult/ când eram mai tânăr
m-am îndrăgostit/ de o stradă/ da, mă îndrăgostisem de ea ca de o femeie/ o
dată am sărutat-o pe trandafiri/ de câteva ori chiar am mângâiat-o/ pe sânii
tufelor de iasomie/ ce mai, eram fericit//dar am părăsit-o curând/ când am aflat
că este lesbiană/ se iubea neruşinată cu strada vecină/ o alee amărâtă noroioasă
cu castani...”

Mult apreciat, editorul Lucian Mănăilescu (n.1951) este „unul dintre
cei mai valoroşi şi profunzi poeţi daţi literaturii române de spaţiul buzoian”:
„Ce mai mormânt mi-ai fost, mamă!/ Ce durere de a nu mă naşte/ decât În vis,
decât în lacrimile ploii.../ Acum e târziu, e ieri de o veşnicie/ şi eu mă înnoptez
deja şi mi se face/ seară şi muţenia vine să-mi lege buricul.../ moaşa mea, muţe-
nia.”

Ion P. Iacob are mulţi prieteni literari, apreciat drept „un adevărat tru-
ditor la galerele cuvântului” (Emilian Marcu): „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// sin-
guri 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.”

Nu lipseşte Victoria Milescu (n.1952) prezentă pretutindeni, ca iarba
lui Ion Gheorghe sau Walt Whitman, poetă extrem de prolifică şi luată în sea-
mă, pe care eu însumi o preţuiesc, însă ea nu crede, mă consideră numai ironic:
„Cerşetorul din colţ/ sprijină pe genunchi un carton/ pe care citeşti scrijelite/
versurile poemului tău/ ţinut secret, azi în văzul tuturor/ împroşcat de noroiul
autobuzelor...” (Cerşetorul din colţ, fragment) 

Dacă am numărat bine, 13 nume din 68 sunt ale unor poetese: astfel,
„...cu mari  resurse şi disponibilităţi lirice, Gina Zaharia e o poetă pe numele
căreia se poate paria.” (Ion Roşioru): „O secundă-n bob de rouă se topea în zi
de vară/ Când zări în lanul verde, ceasul unei stări de seară; Ea gonea spre râ-
uri limpezi, n-avea drum prin preajma lui,/ El – ceas prăfuit şi singur, ea, se-
cunde nimănui...” (Poveste de-o secundă, fragment, strofa I din XII)

Câţiva au devenit cunoscuţi mai ales în calitate de critici literari, pre-
cum Ion Roşioru, despre care am afirmat de mai multe ori că este cel mai im-
portant poet român care scrie în forme fixe: sute şi sute de pantumuri, schal-
tiniene, elide cu un consum infinit de imaginaţie sau Florentin Popescu, de
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unde propun versurile: „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 de rău/ clopotul bisericii
s-a aburit de lună/ şi boii în grajduri adorm pe resteie/ visând fâneţele verii
ucise/ acolo, acolo-n fiecare noapte, târziu/ un om îşi dezgroapă trupul şi fuge
cu el”. (Drumul)

Şi aşa mai departe, Tudor Cicu, poet, prozator, critic, Emil Niculescu,
poet talentat şi istoric literar, Dumitru Ion Dincă, un ambiţios, Viorel Dinescu,
foarte apreciat poet, Dumitru Pricop, regretatul poet al Vrancei, poetul Marian
Ruscu, prolificul Aurel M. Buricea, Gheorghe Ene, binecunoscut poet optze-
cist, jurnalist, pamfletar, dr. Valeriu Bistriceanu, apreciat poet, Florin Dochia,
poet ploieştean, Paul Spirescu, Adrian Botez, poet cu multă cultură, ezoterist,
editor, polemist, Calistrat Costin, influent poet băcăuan şi multe alte nume pe
care nu le-am întâlnit niciodată, însă, probabil, importante...

Adevărul acestei cărţi ar fi simplu: antologia cuprinde numele unor
poeţi citabili prin creaţii de cele mai multe ori memorabile; sunt cuprinşi poeţi
„mari” cel puţin prin exemplele alese. În acest fel, dihotomia, propusă de
Harold Bloom, poeţi „puternici”/ poeţi „mari” este acceptabilă şi nu cădem în
exagerare dacă apreciem pe cei din raftul doi, trei atâta timp cât celor din raftul
întâi, al poeţilor absoluţi, al giganţilor, al geniilor tutelare, le acordăm toate
recunoaşterile şi întâietatea. 

Să mai adaug ceva: o răscoală împotriva lui Eminescu, cum se tot în-
tâmplă prin periferii, nu este mai mult decât o mică orbire, o umbră exagerată,
o pată a rafturilor doi, trei aruncată spre grandoarea întâiului raft magnific,
precum „noroiul autobuzelor” îndrăzneşte să murdărească pe amărâţii pietoni
dintr-o poezie de Victoria Milescu.
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Cornel Diaconu

BOLNAV DE NOSTALGIE

Sunt târziu prin nopți celeste,
Iarna-i rece, drumul greu.
În imagini de poveste
Sunt departe, sunt doar eu.

Sunt pe-aproape, sunt niciunde
Nesfârșită drumeție.
Pe cărările imunde
Trec, bolnav de nostalgie.

Sunt o zarvă, sunt tăcere;
Las în urmă-o veșnicie,
Dar, solemn, spre încheiere
Trec, bolnav de nostalgie.

Sunt târziu, sunt prea târzie 
Necuprindere-ntr-un vis.
Sunt bolnav de nostalgie,
Sunt... așa cum am mai zis.



Costin Andrei Bolache 

Einil alarop’met
(Linie temporală -prolog)

„Chemați tămaduitorul, repede!” tună una din Suro-
rile Luminii; vocea ei se auzea pe întreg holul. „Pierde foarte mult sânge, nu
va rezista mult dacă nu facem ceva!” privea cu lacrimi în ochi, simțindu-se
neputincioasă, așteptând poate un miracol.

O fetiță ajutătoare plecă imediat din cameră după Preotul Salor Rufet,
tămăduitorul satului. Holul era îndelungat, pe pereți găsindu-se tot felul de
picturi înfățisând preoți, războinici ajutând oamenii ori luptându-se cu forțele
întunecate ale lumii.

Ieșind din cladirea mănăstirii și traversând curtea mare cultivată cu
tot felul de plante și flori, nu trecu mult până a ajuns la casa preotului. „Părinte
Salor! Părinte Salor!” bătea cu putere în ușa. „Da, acum vin!” vocea îi era
bătrână și uscată, de abia auzindu-se de după ușă, pe care o deschise încet.
„Aaah, Plia, ce s-a întâmplat? Pari foarte agitată, nu vrei să intri să bei o cană
de ceai?” bătrânul o privea cu ochi calzi; i-a purtat de grijă de când era mica,
de când părinții ei au fost răpuși de o boală cruntă.

„Nu pentru asta am venit!” abia abținându-și lacrimile. „Fenia... fiica
voastră!” zicând acestea, fâșii de lacrimi își făcură prezența pe obrajii ei și Sa-
lor întelese de îndată ce s-a întâmplat. „Repede copilă, spre mănăstire.” Cu-
prins de o aură mai gravă, își luă trusa de instrumente și niște poțiuni de pe
masa de lucru și se grăbi spre curtea interioară a mânăstirii.

Era în jur de amurg, cerul avea o nuanță de violet argintiu. Păsări de
tot felul zburau pe deasupra satului iar vântul defrișa copacii cu lamele sale
de aer. Preotul părea din ce în ce mai deznădăjduit cu cât se apropia de clădirea
sacră. „Totul trebuia parcurs în mod curat, pregătirile au fost facute cu îndelet-
nicire...” mormăi pentru el; gândurile îl nelinișteau. „Fenia, fii puternică, fiica
mea!”

Ajuns în fața mănăstirii, coti un ochi rapid spre vârful clădirii, unde
sălășluia lumina sacră, cadou din partea uneia dintre divinități pentru toate
mănăstirile tărâmului. „As o iit ni azap, enapat’s!” Se rugă în fața luminii și
intră, cu Plia în urma sa.

Holul i se părea interminabil; din cauza grabei și a grijilor începuse
să transpire. Ochii oamenilor din picturi parcă îi urmăreau fiecare pas, jude-
cându-l și în același timp dându-i speranță în timpul lui de restriște. „Am ajuns
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cât de repede am putut, cum rezistă?” Cum intrase în încăpere toate capetele
s-au întors spre el. Prima ce-l observase fu Laria, Sora Luminii însărcinată cu
grija Feniei. „Nu mi-am închipuit că o să se întâmple așa ceva, totul decurgea
bine până când...” dar Salor o oprise văzând-o toată lacrimi. „Știu, Laria, din
această cauză te-am ales pe tine pentru asta! Acum dați-vă la o parte, vă rog,
trebuie să intervin!” se așeză lângă Fenia și o strânse încet de mână, „Plia, am
să te rog să părăsești camera, momentul acesta nu este pentru o fetița ca tine.”
Îngrijorată, fata refuză. „NU, vreau să ajut, face parte din familie și...” se înecă
în lacrimi. „Plia, te rog, fă cum îți spun!” luase un ton mult mai grav ca de
obicei. „Știu că vrei să ajuți, dar tot ce poți să faci acum este să te rogi.” Fata
plecă aproape scâncind, iar preotul se întoarse către fiica sa.

Deschise trusa și scoase dinăuntru o poțiune. Se uită încă o dată la
fiica sa, ce stătea leșinată pe un pat format din lemn, o saltea de bumbac și o
pernă din lână, îi deschise ușor gura și plasă poțiunea pe buzele ei, licoarea
turnând repede pe gatlej. Își descoperi mâna de sub învelișul robei și încet o
puse pe pieptul ei. „Azaev’las lutel’fus at’seca, Drosoc, rup is t’neconi et’se!”
în timp ce incantă, fâșii aurii de lumină își făcură prezența din capătul brațului
său și traversară spre corpul Feniei, învăluind-o, făcând-o să pară o ființa di-
vină.

În câteva clipe, lumina dispăruse. Sângerarea Feniei se oprise iar spe-
ranța apăru înapoi pe fețele celor din cameră. „C’semut’lum, enapat’s!” Își
șterse sudoarea după frunte, închise trusa de instrumente și ridicându-se, se
întoarse câtre Laria. „E bine că am ajuns la timp...” rămășițe de transpirație
încă îi guvernau obrajii, însă nu le băgă de seamă, fiind bucuros că a salvat-o
pe fiica sa. „Unde este?” întrebă pe un ton hotărât și îngrijorat de asemenea.
Laria îl privi cu o față palidă pentru câteva momente, apoi un zâmbet se în-
trezări pe buzele ei. „Este în siguranța!” dintr-o cameră alăturată, un scâncet
fad se auzea, devenind tot mai zgomotos, când o altă soră a luminii intră în
încăpere. „Rage ca un luptător în mijlocul câmpului de bătălie, la fel ca tatăl
lui și odinioară, bunicul lui.” La auzul plânsetului, ochii bătrânului se um-
pluseră de lacrimi și luă pruncul în brațe. „Voinicule, în sfârșit te am în brațe...
ne-ai făcut să așteptăm și ne-ai dat și niște palpitații de pomină.” aproape râse
zicând asta; copilul acum se liniștise, dar o lacrimă a bătrânului scăpată pe
mâna lui mică îl făcu să se miște.

„Fiul meu!...” vocea seacă îl speriase pe Salor, aproape țopăind cu
pruncul în brațe. „Fenia, te-ai trezit!” se apropiase de fiica sa, înmânându-i
copilul încet, „Acesta este băiatul tău.” Femeia rămase mută de uimire și ad-
mirație pentru ființa minusculă și de culoarea unui alb un pic înroșit. Copilul
îi prinse degetul cu mâna și începuse, în înțelegerea lui, să se joace cu el. Fe-
meia râse și se întoarse către parintele ei „Tată... am să-l numesc Rocar.” Preo-
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tul și surorile luminii aproape ca nu își puteau crede urechile, nepotul lui Salor
Rufet să fie numit după primul preot războinic al Ordinului Luminii lui Dro-
soc, răposatul Rocar Latur, care a trăit pe acel tărâm cu mai bine de 1000 de
ani în urmă; legendele sale erau grandioase, pline de aventuri, uneori sânge-
roase, alteori pline de recompense sufletești ori materialiste. Un zâmbet își
făcu apariția pe fața bătrânului, „Un nume după sufletul ce îl afișa cu numai
câteva momente în urmă!” îi puse pruncului mâna pe creștet și îi sărută fruntea,
„As eif tat’navucenib!”

Dintr-o dată, Rocar începu să plângă groaznic, încât cei din cameră
s-au speriat. Un frig nemaîntâmplat prin zona aceea își făcu prezența, gea-
murile din toate camerele au prins îngheț, forme cât mai stridente își faceau
apariția din cauza câtorva picături de condens care încă mai încercau să reziste
frigului, astfel încât la sfârșit geamurile parcă plângeau. „Ma tinev ur’t’nep
ae...” Toate capetele s-au întors spre unde se auzea vocea. Era una prăfuită, la
fel de rece după cum se simțea în jur. O figură de om statea în pragul ușii, ni-
meni nu putea să îi vadă fața; toate lămpile au fost stinse din cauza vântului
năpraznic. Doar aștepta, după declarația făcută, nici că nu s-a mai mișcat din
loc. Toți din încăpere erau smirnă, de parcă sufletele lor înghețaseră, doar Ro-
car cânta în continuare în plânset. Dezmeticindu-se, Salor luă inițiativa, „Re-
pede, Laria, ia-l pe Rocar și du-l să fie în siguranța!” apoi, luând o statură im-
pozantă, cu roba de preot războinic pe el, „Ce ești, demonule? Pieri de aici!”
răcni bătrânul, dezvăluindu-și mâinile purtate de război și tămăduiri, gata pen-
tru a-și proteja fiica. „Tată...” icni Fenia. Pe când Laria își strânse curaj să
treacă pe lângă figura acum mutată cu un pas mai în fața; văzuse clar că o ig-
noră și pe ea și pe prunc; făptura misterioasă se apropia încet spre pat, dar cu
ochii ațintiți spre Salor. „Nu sunt om, dacă asta întrebi, preotule războinic, dar
nici demon... Eu doar păstrez Echilibrul!” bătrânul se uită nedumerit, nu putea
crede în ce auzea, „Echilibru, despre ce vorbești, netotule, am zis să te faci
dispărut!” Acum se apropia mai rapid ca înainte, astfel încât Salor sări în fața
lui, încercând să-l prindă de mână dar aproape că-i îngheță pe loc, „Tată, nu!”
țipă Fenia din pat, încercând să se ridice, dar încă prea slăbită de pe urma
sarcinii. „Nici un muritor nu mă poate atinge fără să înghețe... nici măcar preo-
tul razboinic Rocar, când Echilibrul a cerut viața lui...” în vocea lui parcă se
cunoștea o urmă de regret, dar nimeni nu putea să-și dea seama cu siguranță;
surorile luminii stăteau ghemuite într-un colț al camerei, toate rămase îngrozite
iar Salor gemu cu ochii aproape goi de voință. „Nuuu... dacă ești atât de bătrân,
și pretinzi că i-ai luat viața lui Rocar, preamăritul preot războinic al Ordinului
Luminii lui Drosoc... atunci... tu ești... Et’raom, din Ordinul Primilor Născuți!
În limba comună, numele-ți este... Moarte!” lacrimile îi inundau obrajii, dân-
du-și seama ca nu era ceva ce putea să facă pentru fiica sa; atât de tare îl durea
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sufletul, încât uită cu totul de mâna sa înghețată.
„Tată... totul va fi bine, eu... știam că va veni.”  Et’raom se opri de în-

dată și așteptă, iar preotul o privi cu o uimire speriată. „Da... de mai multe
nopți la rând, visez la o figură rece, cu ochi de safir, ce mă poartă pe drumul
fără întoarcere.”; acum că rafala de vânt se mai potolise un pic, toți din cameră
au văzut mai bine figura aproape palidă, cu pielea sa de un argintiu azurat iar
ochii de un albastru cum nici cerul nu putea desprinde. În timp ce femeia de-
scrisese visul, figura întunecată se apropiase de patul în care stătea. „Salor...
te-ai rugat lui Drosoc pentru sufletul fiicei tale... aș vrea să spun că îmi pare
rău că îi iau viața, dar am inima înghețată de mult. Sufletul ei se va întoarce la
Drosoc, dar așa cum voi aveți îndatoriri către divinitățile voastre, așa am și eu
către ale mele...” Salor nu mai știa încotro să se uite, ori la Fenia, care încerca
să rămână calmă, dar îi citea frica în ochi, ori către Et’raom, pe care ar fi vrut
să îl ucidă, dacă ar fi putut... dar știa că nu era destul de puternic, și nu cu mâna
înghețată. „Măcar permite-ne să ne spunem adio.” îl rugă resemnat, și cu barba
udă de lacrimi. Et’raom dădu din cap, și se puse din nou în postura de așteptare.
„Fenia... fiica mea, iartă-mă, nu am putut să te salvez!” bătrânul pică la mar-
ginea patului, cu mâna înghețată ținând-o strâns lângă corp, iar cu cealaltă o
strângea pe fiica lui de braț. „Nu e nimic de iertat, tată, noi și EL... facem parte
din culturi diferite... dar Echilibrul se aplică pentru toate rasele.” Încercă să
schițeze un zâmbet, în speranța de a-l calma pe tatăl ei, dar fără folos, în scurt
timp începuse să plângă și ea. Se îmbrățișară, îl sărută pe frunte, iar preotul pe
ea deasemenea; acesta era obiceiul la oameni când își luau adio. „Să ai grijă
de Rocar, tată, e mic și are nevoie de îndrumare. Și, te rog, ia legătura cu Daros,
fratele meu, fiul tău... trebuie să știe cât mai repede despre tot ce s-a întâmplat
aici.” îl rugă în cel mai hotărât mod, uitând de orice durere, și încercând să fa-
că pace cu ce urma să vină. „Promit, Fenia!” răspunse bătrânul şi fâșiile de la-
crimi încă își croiau drum spre obrajii săi acum roșii.

„Este timpul, copilă... tot ce pot să promit este că nu o să te doară!”
acum vocea lui Et’raom era mult mai calmă, aproape familiară. Femeia se lăsă
întinsă pe spate, cu capul încă privind spre tatăl ei. „Te iubesc tată!” părea cu
totul netulburată în acel moment, „Te iubesc Rocar! Să crești la fel de puternic
și de mândru așa cum a fost tatăl tau...” în ultima ei clipă, se gândi la fiul ei,
gând ce îi permise un ultim zâmbet. „Și eu te iube...” dar bătrânul nu a avut
timp să ducă la bun sfârșit răspunsul, mâna rece atinse pieptul femeii, un vârtej
blând de zăpadă începuse să danseze în jurul lor, iar Et’raom dispăruse, lăsând
în urmă doar trupul Feniei, cu ochii fără vlagă, privind goi prin cameră dar
ațintiți asupra tatălui ei iar preotul pică leșinat la marginea patului, lăsând suro-
rile luminii în țipete de groază.
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Vasile Ghinea

ŞTIU

Știu pe ce parte
a cuvântului dormi.
Știu câte silabe respiri
până la cafeaua din Calea Lactee
pe care o străbați în pași wagnerieni.
Știu, într-o zi uitarea
va acoperi mireasma noastră
și lumea va fi
mai singură în poezie.

LIRIC

Poemele, cuvinte 
sedimentate în imagini, 
pietrele peste care
curg verbele 
biologiei croşetate, 
amintirile neuitării,
paşii periplului teluric. 

SENS UNIC

Zboară gânduri unghiular,
păsări călătoare, 
iedere mă împletesc
în uimirea lui a fi, 
despre mine, despre ei, 
orizont şi însoţire, 

drum în doi şi totuşi singur 
în ieşirea din uimire 
din ce-a fost vremelnic casă.  

A FI

A fi fără umbră,
este a nu fi.
A fi gând,
drum, ploaie,
floare, iubire,
este a fi om,
cu și fără margini,
în lumina albastră, 
pentru ritmul circadian.

ÎNTREBARE

Din necuvintele lui Nichita
am deșirat un fir 
pe care îmi înșirui ideile,
ca lăstarii viței-de-vie
în urcare 
spre secunda de cer 
a unui Dumnezeu,
care, până când?
ne mai suportă cântecul. 

STARE

Cuiburi de cuci 
cu scârţâit de porţi, 
doar muzica mai animă 
pânza de păianjen,
uitarea joacă la cărţi speranţa.
Totul merge în ceaţă,
pe apucate chiar, 
e seară, e dimineaţă, 
e numai stare,
ne ridicăm, cât a rămas din noi, 
un du-te-vino trist, 
unii numai se duc.
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Titi Damian

CUCU ȘTEFĂNESCU
EPOPEEA  ROMÂNIEI

DEZMOȘTENITE

O mărturisire. În tinerețe, trecerea mea prin Pătâr-
lagele, oraș înșirat pe șoseaua paralelă cu apa Buzăului, s-a făcut mai mereu
în fugă, atunci când coboram val-vârtej de la Muscel, cam 15 km, desigur pe
jos, să prind trenul care mă ducea la școală, la Buzău, ori, mai târziu, cu ma-
șina, când mă întorceam spre casă, unde opream pentru ceva cumpărături oca-
zionale. Nu cunoșteam pe nimeni. Pentru mine, era o localitate rece, pe care
te grăbești s-o părăsești. Coșmarul meu apărea când, coborând pe poteca din-
spre Sibiciu, mai aveam de alergat de la capătul podului peste Buzău, până în
gară, să prind trenul. Nu l-am scăpat niciodată, doar mă mai uitam cu ușurare
de la fereastra Nehoiașului, cum rămâneau în urmă traversele… 

Cu câțiva ani în urmă am descoperit în orașul Pătârlagele un împătimit
al cărții, un senior păstrând cultul prieteniei, un OM al cărui nume este sinonim
cu modestia, cu hărnicia, cu perseverența și cu altruismul, atribute ale căror
noi semnificații sunt legate de o îndeletnicire de care s-a apucat doar de acum
un deceniu: scrisul. Deși este octogenar, i-au rămas intacte atât ascuțimea spiri-
tului, cât și vioiciunea fizică. Își spune și semnează Cucu Ștefănescu, trans-
formându-și cognomenul în renume - așa îl cunoaște toată lumea din urbe, dar
Dumnezeu îl are în catastiful său cu toți botezații, sub numele de Traian. Chiar
mie mi-a sugerat, când era să-i trimit o carte de-a mea, să-i trec pe plic doar
adresa „Cucu Ștefănescu, Pătârlagele”. „Ajunge plicul, căci mă cunoaște toată
lumea”, m-a asigurat. Și chiar a ajuns... De ce i s-a spus, ori și-a spus „Cucu”,
nu știu, dar acum i se potrivește acest nume, în opinia mea, îl unicizează, făcân-
du-l o „rara avis” în peisajul literaturii române contemporane, după cum voi
dovedi. Ca scriitor, este, cred, unic, „cuc” prin singularitatea demersului, între
ceilalți creatori din tagma scriitoricească, fiind un  modern cronicar în versuri
al vremurilor pe care le trăim, reluând, într-o formulă inedită, tradiția vechilor
cronicari ce consemnau evenimentele „să nu cadă în noaptea uitării”. Domnia
Sa urmărește, ca orice român responsabil, evenimentele politice, sociale, eco-
nomice, culturale, la zi, ale țării, selectează ceea ce crede că este demn de con-
semnat, apoi le pune în versuri, cam o poezie pe zi, datând-o de fiecare dată,
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exprimându-și totdeauna, într-un mod original, opiniile, apoi le adună într-un
volum de aproximativ 250 de pagini, cam două-trei pe an, desigur pe cheltuială
proprie.

Cel mai mult îl apasă faptul că, scriindu-le de mână (ce-i drept, un
scris caligrafic, exemplar - a fost absolvent al Școlii Normale de Băieți, Bu-
zău), altcineva, desigur plătit, i le redactează și le paginează. Urmează faza
ultimă, tipărirea. Mi-a fost dat să asist odată la momentul sublim când i-a ieșit
recenta carte de sub tipar. Urmăream sincera bucurie pe care o trăia: mai întâi
o cântărea între palme, de parcă ar fi ținut un copil atunci născut, o deschidea
sfios, își apropia privirile de pagini pe deasupra ochelarilor, ca și cum ar în-
cerca să se convingă că într-adevăr este cartea lui mult dorită, o răsfoia pagină
cu pagină, de parcă ar fi vrut să miroasă, precum cerneala vechilor tipărituri,
apoi, îndreptându-și privirea către mine, cercetându-mi astfel și părerea, mi-a
șoptit cu emoție: „Vezi ce bine a ieșit și asta? Ia uită-te și dumneata, un alt
copil al meu, al douăzeci și cincilea!” Nu-și permite să comande mai mult de
200 de exemplare. Nici nu caută sponsori. Paradoxal, nu se plânge de micul
tiraj, ci de faptul că nu are tot atâția prieteni cărora să le înmâneze, desigur
gratuit. Nici prin gând nu-i trece să încerce să le vândă, deși s-ar găsi ceva do-
ritori. Își găsește singur explicații: „Lumea de acum îi grăbită rău, nu mai are
timp să mai și citească, și-apoi ce-i mai trebuie poezia mea, când are eveni-
mentele la zi?” Nu are deloc sentimentul inutilității sau al gratuității: „Eu nu
scriu, domnule, pentru cei de azi, căci sunt sătui de aceste evenimente, dar po-
sibil să încerce să compare opiniile mele cu ale lor. Eu scriu pentru cei de mâi-
ne, pentru cei ce vor veni după noi. Imaginile de la TV azi sunt, mâine nu mai
sunt, se volatilizează pe ecran, se volatilizează și în mintea telespectatorului,
mâine apare o altă avalanșă de știri. Toți realizatorii aleargă după rating, așa
că le distorsionează după interesele patronilor cărora le sunt arondați, dar și
după gustul telespectatorilor. Eu sunt  neutru, domnule, nu mă iau după ce zice
unul și altul, eu urmăresc doar faptele și pun doar miezul în poezie. Cartea
mea rămâne într-un colț de bibliotecă și, peste ani, vor da de ea acolo și se vor
întreba: Chiar așa a fost? Eu spun doar adevărul, căci mă doare inima de țara
aceasta pe care o terfelesc toți. Crezi matale că ăștia de azi mai știu ce-i acela
patriotism?” 

Cucu Ștefănescu nu are școala prozodiei clasice, scrie după cum îi vi-
ne inspirația, potrivește, „după ureche” ritmul, rimele, uneori mai șchioape,
dar este foarte atent la mesaj, adăugându-i acestuia, puțin umor, puțină ironie,
ba strecoară și ceva satiră, adică sare și piper, înnobilându-l cu multă fantezie
și inteligență. În poeziile sale aluzia este la ea acasă. Multe dintre ele sunt ca-
trene, cele mai multe devin adevărate satire. Într-un cuvânt, au suflet. Din fie-
care poezie răzbate sentimentul patriotic, acesta ia forma regretului și amă-
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răciunii că lucrurile în țara aceasta nu sunt cum ar trebui să fie. O face cu
durere nedisimulată, fără patimă, fără părtinire, oferind, fără menajamente, cu
mult curaj, uneori, și soluții. Într-un moment mi-a șoptit oftând: „Am 82 de
ani și tare mi-e teamă că n-am să mai apuc ziua când lucrurile vor fi îndreptate
în țara asta! Este departe momentul când poporul acesta să aibă discernământul
să-și ridice personalități care să-i câștige încrederea și să devină modele. În
politichia de azi toți constată relele din țară, pe toate canalele, de ți se face
greață, dar absolut nimeni nu oferă soluții. Toți sunt parcă predispuși să de-
moleze și să denigreze. Toată România este o școală a discreditării, de la pre-
ședinte până la cel mai amărât boschetar. E ca în bancul acela când Bulă, eroul
nostru național, ajunsese în Iad, șef peste cazanele cu smoală.  Întrebat fiind
cum se descurcă, se plânge de ruși că sunt grei de cap și obosește tot lovindu-i
cu ciomagul să-i trimită la fund; la cazanele cu chinezi se plânge că sunt prea
mulți și nu are odihnă deloc. Cel mai satisfăcut se arată la cazanul cu români.
De ce? Simplu, îi mărturisește lui frate-său, venit în vizită, cu bilet de voie de
la Sfântul Petru: «Dacă se ridică unul deasupra, zece se agață de el și-l trag la
fund. Așa-i la noi!» După un timp: „Nu întrevăd nicio schimbare. Tare mă tem
că, dacă o vom ține-o tot așa, să nu ne pierdem și țara. Ascultă-mă pe mine,
că-s bătrân și am trăit multe. Când se va destrăma șandramaua asta de Europa,
tare mă tem că se va destrăma și România! Destrămarea morală este în floare.
Am mai pățit-o odată. Istoria are obiceiul prost că se repetă!”

Pe coperta IV a noii cărți pe care tocmai am primit-o prin poștă, „Prin
Grădina Maicii Domnului”, editura Editgraph, Buzău, 2019,  am descoperit
titlurile tuturor volumelor de poezii publicate din 2009 și până în zilele noastre.
Am citit multe dintre ele, cam de când ne-am cunoscut, cred de la „Speranța”
încoace și m-au captivat. Titlurile acestor volume vorbesc de la sine. Fiecare
volum este ancorat evenimentului dominant al perioadei pe care o urmărește. 
Cucu Ștefănescu nu are numai harul scrisului. Din totdeauna a avut harul citi-
tului. Are o bibliotecă destul de mare, cu volume pentru care l-ar invidia orice
confrate într-ale cititului. A citit, desigur, și cele 17 cărți ale mele, deși unele
sunt de strictă specialitate - critică literară. Singura rugăminte pe care o are la
mine este să-i duc cărți bune de citit. Nu-l ocolesc. De fapt, așa ne-am și cunos-
cut: căuta cărțile tuturor scriitorilor de pe Valea Buzăului, pentru un fond al
bibliotecii orașului Pătârlagele.

Cu vreo câțiva ani în urmă, și-a mai descoperit o vocație: cea a călă-
toriilor, pe care le consemnează, tot în versuri, cu aceeași conștiinciozitate și
seriozitate, așa că cititorul călătorește nu numai prin „politichia” românească,
ci și prin alte spații geografice și culturale, precum Israel, Grecia, Turcia,
Basarabia, mai nou, Ucraina, dar și prin Grădina Maicii Domnului, luând la
rând mănăstirile noastre, prin Centrul de Pelerinaj Buzău. Fiecare mănăstire
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beneficiază de câte o scurtă și instructivă prezentare, dar și de câte o fotografie
în culori, însoțite și de poeziile de rigoare. Nici că se putea o reclamă mai gra-
tuită! Să le luăm la rând: Văratic, Agapia, Sihăstria, Neamț, Paltin, Petru Vodă,
Bistrița. Alt pelerinaj: Mânăstirea dintr-un Lemn, Bistrița, Hurezi, Polovragi,
Lainici, Prislop, Brâncoveanu (Sâmbăta). Continuă pelerinajul în Dobrogea:
Dervent, Strunga, Mănăstirea Peștera Sfântului Andrei, Basarabi, Mănăstirea
Sf. Ioan Casian, Celic Dere, Saon, Cocoș, dar nu ocolește nici monumentul
de la Adamclisi. În Moldova începe cu Catedrala Mitropolitană Iași, trece la
Cămârzani, Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, Putna, Sihăstria Putnei, Suce-
vița, Moldovița, Voroneț, Umor, Secu. Acum gândul îi zboară spre Athos…

Cucu Ștefănescu a ajuns la al douăzeci și cincilea volum. Nici el nu
știe când mâna îi va încremeni pe condei, dar, deocamdată, nu-i trece prin gând
să se oprească. Inițial l-am suspectat că ar fi un grafoman. Consult dicționarul:
„Grafomanie” - „Tendință patologică de a scrie mult și fără rost.” Cucu Ștefă-
nescu scrie mult, dar scrie cu rost. Nu glumește. Nu se joacă de-a poezia. Nu
face politică. El suferă. Are conștiința responsabilității scrisului destinat vii-
torului, întocmai ca și cronicarii cei de demult, cărora le-a luat locul, numai
că el are încredințarea că e mai bine să pună evenimentele pe versuri. Am avut
curiozitatea să fac și un calcul aproximativ, să văd cam cât îl costă un volum,
incluzând și cheltuielile adiacente. Cam 2000 de lei/ 150 de exemplare. Am
înmulțit cu 25 de volume = 500 de milioane. Comentariile nu-și mai au ros-
tul… Mi-am adus aminte o propoziție de-a lui Seneca: „Cea mai mare avere
a omului este Timpul. Nu poate fi pus la păstrare.” Cucu Ștefănescu a găsit,
totuși, soluția. Îl încuie, așa monstru cum este azi, pentru noi, românii, pentru
veșnicie, în cărțile sale...

Fiecare dintre noi păstrăm în suflet, mai adânc sau mai la vedere, un
grăunte de patriotism, după investiția primită din familie, din școală, din cărți,
din experiența personală,  sau din societate. Cucu Ștefănescu se ridică deasupra
tuturor. Informația banală el o transformă în poezie pură pe care o trimite cu
sinceritate spre sufletele românilor de azi, să ia aminte, dar și ca avertisment
celor care vor veni după noi, să învețe din greșelile actuale ale nației. Am avut
curiozitatea să fac o statistică, deși nu sunt adeptul ei. Am numărat paginile
fiecăruia dintre cele 25 de volume (format A5) și le-am adunat. Fix: 5190. Am
numărat poeziile fiecărui volum.  Și le-am adunat. Fix: 3948. Am mers mai
departe și am numărat 30 de versuri pe pagină. Incredibil, dar foarte adevărat!
Nu mi-a venit să cred: Fix: 155.700 de versuri! Imaginația îmi zboară spre
epopeea indiană „Mahabharata” (200.000 de versuri). Iese, astfel, la iveală, o
altă calitate a personalității sale: perseverența. Numai că volumele lui Cucu
Ștefănescu au un numitor comun: patriotismul – fluidul care le unește.

O epopee fără sfârșit a României dezmoștenite…
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POEM CU DUMNEZEU

motto : „ ...pe mine, Mie redă-mă!”
- Mihai Eminescu

– Uite, nepricopsitule, ia-ţi viaţa
şi mergi!

ţi-am împachetat una nouă
într-o cutie goală de bomboane  

lucioasă
de zile legate cu fundă! 
– Dar cu ce Ţi-am mai greşit,

Doamne!?
de-Ţi pui mâna norocului 

pe capul meu
n-au văzut ochii ăştia destule
la ce ruletă să mai pariez
cu cine să mai împărtăşesc

vorba vodka boemia
cei dragi inimii mi s-au grăbit la senin
mă ştii stingher prin colţuri
de ce mă mai rătăceşti în lume? 
– Nu-ţi zburli barba la Mine,

nesocotitule
pune mâna şi curăţă câmpul
să coboare îngerii Mei! 
– Îngăduie, Doamne!, dar fix aşa

grăit-a Nichita
stai de vorbă cu el
e pe acolo la dreapta Ta... 
– Cârcoteşti, nefericitule,

ce mă mai fac Eu cu voi
V-am văzut apărând cu cenușa în porți
Semănând cum se seamănă grâul,

cenușa
Și n-am mai putut, și-am strigat: 

Ce faceți? Ce faceți?
Pentru voi am nins toată noaptea 

deasupra orașului
Pentru voi am albit toată noaptea: 

o, dacă
Ați pricepe ce greu e să ningi!...
– Nu mai pot eu cu Tine, Doamne
tragi cu ochiul la versurile-versetele

Anei Blandianei
adaugă pe furiş urieşeşti ghilimele 

de aer
ca nişte aripi de îngeri
că nu-i de glumă cu plagiatul
nu conta pe mine să Te ajut
eu, mă ştii, cu proza dulce-amarului
cu tristeţile şi splendorile frazei
na, că şi p'asta a mai spus-o 

cumva cineva...
– Între şerpi, neisprăvitule, acolo

ţi-e pătimirea
îţi iau totul şi te condamn la scris
să nu poţi să te lepezi în apa uitării
străine să-ţi fie Iubirea şi Credinţa!     
– Trăsneşte-mă, Doamne, sărutmâna,

ştiu că se scrie despărţit
dar mie aşa îmi place, într-un cuvânt...
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– Ah, şi să nu uit, Doamne, zic, 
mai zăboveşte

ţi-aş spune visul meu
ăla cu o colibă pe malul apei
cu butoiul acoperit cu crenguţe 

de salcie
cu o prăjină de obleţi uscaţi
un săculeţ de mălai, un samovar 

de ceai
niscaiva fructe pădureţe, singur 

liber departe
Şi dacă Dumnezeu e femeie, poate

mai trece uneori pragul pustiului
meu...

– Dar ştii asta, Doamne, că nimic 
nu trece ochiului Tău

şi eu doar am citat un fragment 
din Cartea mea

şi Tu deja erai plecat şi m-ai lăsat 
să vorbesc la pereţi

Bogdaproste, facă-se voia Ta!

POEMUL DIMINEŢII TALE

Tu mi-ai trimis în căsuţa mail-ului 
Jurnalul de Călătorie

dădeam să adorm să mă lepăd 
de nelinişti după ce

cu răbdare de paratrăsnet mi-ai 
descărcat of-urile până-n târzie

şi am o regulă
nu deschid laptop-ul peste noapte

never never nevermore
şi vream să te citesc în zori,  la minte

şi la trup curat
am mai butonat pe la ştiri  m-am mai

uitat prin telefon pe FB
ai pus şi un Păunescu de iubire  

m-ai buimăcit năucit nu mai
înţelegeam nimic

am încercat să-ţi răspund neutru -
noapte bună, neodihnă a nopţilor 

trecute
m-am abandonat în apa somnului
şi m-am trezit la 2,00 fix 

cum ai proorocit sfântă păgână
hai să fi fost 1,59 jur pe ecranul 

ceasului electronic
cu abaterea lui de secunde luminând

stingher camera-mi pustie
m-am foit prin telefon mai erau 

pe acolo febrili insomniaci
Raluca Faraon picura vorbe într-o

poezie i-am lăsat o inimă 
semn de trecere

am pus un comentariu la 
Dana Mastan  la o dulceaţă 

de ardei iuţi
haioasă foc subscriu păţit
am dat să zâmbesc mă suceam în sine
înduram în lentoare de pleduri
şi ce făceam la 2,41 la laptop 

cu Jurnalul tău
şi să nu crezi că au şi cărţile 

destinul lor?
am pus un Janis Joplin Cry Baby 

în surdina boxelor
am tot citit recitit minunat zăbovit 

pe fraze sensuri suflet
şi lasă că vom dormi destul când 

va fi timpul lui al somnului
Doamne, câte semne de punctuaţie

trebuia să pun
de întrebare mirare puncte puncte
oricum nu le văd rostul
şi, da, Jurnalul tău e o Carte, by...        

SEARĂ FĂRĂ POEM

Io cu tine nu mă mai scriu 
hoaţa cărămizilor de vorbe
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spion din messenger cu mitralieră
Ya tyebya lyublyu!
Butonezi la focul meu automat şi eu
rămân agăţat pe liane de adjective
rătăcit prin jungla fiarelor seducătoare
Nu mai pot io de Sinele tău
pun o cărămidă şi te rog 

să ne înălţăm pe ea
să ne ridicăm în vârful picioarelor
peste nelinişti
Tu o şterpeleşti cu iuţeala 

de prestidigitator
o dobori ca-n jocul acela din copilărie
acela cu 9 cărămizi ciobite
Când aruncam mingea de cârpă
spre baza grămezii
parcă de teamă să nu devină 

un zid între noi
Ajungă-ţi o mănăstire, Ană!
fură-i cărămizile meşterului de vorbe
să alerge după tine până 

la sfârşitul lumii
Scrie-te-ar Cartea să te scrie
doamnă cu ochii tăi mari
suflet dezvelit peste armura de solzi

POEM DE ŞOTRON CU DOI 
motto: „Şi-am iubit şi eu odată, doi
ochi negri la o fată”  

Nu ne eram amândoi
nu ne eram noi cu noi
am zis să ne mai punem doi
umbre-n ceaţă caprifoi
dar-ar norocul în noi!
că aşa cu adunatu'
s-ar putea să iasă patru...
Era pe când gelozeam
şi de-o ie îţi brodam
că era de o poetă
o mândruţă cucuietă

şi avea ca tine ie s-o iubeşti 
pe la chindie şi tu ce îmi răspundeai
inima îmi perpeleai
– Ie poţi să rătăceşti
poete să îngereşti
dar de-o muză cum sunt eu
nu mai dai în hăul tău!...
– Vulturiţă de Prometeu& Icar
cum îmi ciuguleşti ficaţii pe jar
cum doar zici abracadabra
şi mă joci de-a baba oarba...
Ala bala portocala
nu îmi iese rânduiala
fiindcă de mai punem doi
cresc aripi de griji pe noi
chiar de tot am încurcat-o
oare sigur iese patru?
lângă patru mai pui doi
şase cântă la oboi
adunând din două-n două
ne dă... şapte, ne dă... nouă!
ce artimetică e asta
mai bine tăcem şi basta...
De mă adun eu cu tine
dă cu rest la împărţire
de te aduni tu cu mine
valsăm pe un fir subţire
până unde ne va ţine...

POEM ASTENIC

A muşcat vara din toamnă
Câinii au în coadă iarnă
Strigă Bacovia-n gară:
– Astenii de primăvarăăăă! 
Iar Urmuz din colţul lui
– Du-te-n cubul cercului!...
Narghilea împleti Ali
Din mustaţa lui Dali
Să fumeze în secret 
sub lac la Ada Kaleh
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Cornel Diaconu

ŞASE DIN 
PATRUZECI ŞI NOUĂ

Văz că-i la modă coniacu’. Da’, mie nu-mi place... Mie dacă-mi dai o
ţuică, da, alfel... coniac de-ăla di bufet nu beau, dă-l boalii! Ştiţi cum îi zice
ăştia, pă la noi: „6 din 49”. Adică bei di şase ori şi mai trăieşti patruşnouă di
zile. Da-i mai zice şi „adio mamă”. A văzut ăştia că să vinde şi i-a mărit preţu’,
di la şase mii la şapte mii suta di grame. Mai e şi „Frăguţa”. Bună şi aia, că te
îngroapă repede.

Îmi mai zice nevasta câtodată: „Nu mai bea, mă, că tu ştii că ce-i bun
nu-i mult!” „Ştiu, femie, că ce-i bun e puţin!” Videţi dumneavoastră că femia,
orcât ar fi omu’ di păcătos, nu-i vrea rău’. Parcă-ţi vrea ea rău’, de-ţi zice să
nu mai bei? Îţi vrea bin’li, că băutura asta, propiu-zis, te prosteşte... Da’ eu
zic, după mine, că un pic di rachiu merge. Zău, nu mai puneţi, că-l beau! Să
vă ţie Dumnezeu obiceiu’, că bună ţuică mai aveţi!...

M-aş duce, bre, acasă! Că... câte nu-i di făcut şi p-acasă. Acu mă ceartă
baba, că cică stau mult, că nu ştiu ce, că... Da’ ea când stă, eu poci să-i zic?
Aşa-i regula... Acu să vă esplic o treabă; că dacă nu te-ar ţine cineva di rău, ai
lua-o-ncolo, greşit adică; da'... e bine să ştii oleacă şi di frica cuiva. Eu de-al-
cineva nu ştiu, da’ di femie... Or că n-ai una, or alta..., da’ asta nu-i frică, e
grijă.

Uite, într-o zi, o biată babă, săraca... ţaţa Mărioara asta a lu’ Dulică,
vine la mine. Eu la ea mai găsesc cât-o ţuică; are ţuică bună... Nu făcută la ea,
acasă; i-a adus-o... are un ginere la Buzău. La Buzău bănuiesc că-l are... Dorel
îl cheamă. Şi nevastă-sa, fata lu’ ţaţa Mărioara, am auzit că-i contabilă pă la
icefeu. Dorel şi... nu ştiu cum îi mai zice, era inginer; eu di inginer îl ştiu. Şi
aia, fie-sa ţaţii Mărioarii, nevastă-sa lu’ Dorel ăsta, i-aduce ţuică. Di unde boala
i-o fi-aducând-o?...

Acu, c-o fi tescovină sau c-o fi di prună...; da-n orce caz, e ţuică bună.
Şi-mi zice, după ploicica asta, de-a ploat: „Ia să vii, să te uiţi! Să vii să te uiţi
că, cică, mi-a ploat în grajd.” Are grajd bun, săraca! Grajd făcut cu de-astea
de-aţi făcut dumneavoastră aicişa. Bun grajd... făcut ca lumea, bre! Şi zice:
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„Să vii să te uiţi, că mi-a ploat în podu’ grajdului! O fi vro gaură di cui...”
În grajd acolo, cum are ea grajdu’, avea un căţel legat. Că dacă vacă

nu mai are... nici oi... n-are nimic acoloşa, în el. Doar un căţel şi cu nişte pui.
Ploase, într-adevăr; să videa cum a curs. Era noroi jos, pă podea. Mă uit eu,
nu să videa nimic, nici un fel di gaură, diloc. Că trebuia să se vază pă undeva,
pă unde-a ploat, eu aşa zic. Şi când mă uit mai bine... Bre, ştiţi ce era? O afuri-
sită di şipcă, aruncată p-acolo... Trei deşte să fi fost di lată. Nu era mai lată
de-atât. Şi şipc-aia, cum fusese aruncată, de-aci-n sus, era ca un fel di ciuciur.
A fost işită mult în afară. Şi-a ploat pă coloşa şi dacă-a fost ieşită-n afară, s-a
scurs apa pă ea-n jos. Ţineţi cont că nici fânu’ nu l-a udat, că dacă apa s-a scurs
numa’ pă şipcă...

Era fân multişor acoloşa, în grajd; da’ nu l-a udat. Şi era noroi jos, pă
podea; că podeaua era din pământ, propiu-zis. Şi când a văzut ţaţa Mărioara...
s-a bucurat, săraca. Şi-apoi am scos şipca şi m-a cistit, biata babă. A fost ome-
noasă. Că mă gândeam eu, cum să plouă, mă, dacă nu era nici o gaură pă ni-
căieri?

Adevăru-i că p-aci, pă la noi, trebe să bei câte ceva... mai ales că-i di
muncă tot timpu’... Eu cam două sute di grame pă zi nu ezistă să nu beau...

Da’ mă-ntânlii zil’le-astea cu-n văr de-al meu. E pă ducă, bre, are pi-
semne ciroză de-aia, că s-a unflat în burtă... Şi s-a dus di vro două ori la spi-
tal, să-i scoaţă lichid de-ăla. E gata să moară, săracu’! Îşi făcea coşciugu’; cică
să ştie el dinainte în ce-o să se hodinească atât amar di vreme... M-am cam
speriat, boalii... Uite, ieri n-am mai băut nimic... Pănă-n prânz, c-apoi a vinit
un bleg di vecin pă la mine c-o sticlă di ţuică. „Hai să bem!” zice; „Nu beau!”
„Ba bei!”... Şi-am băut, ce era să fac? De-aia-i bine, când te hotărăşti să faci
un lucru, pi să-l faci... Da' ... puteam eu să-l refuz?

Nu mai beau bre, că mă bate baba. Credeţi că-i trebe mult? Da’, acu,
dacă tot aţi pus-o... Sănătate să vă dea Dumnezeu şi să vă ţie obiceiu’! Am
mai băut de-asta di bufet. Ce să fac? Şi mă mai ia muierea la zor că, cică: „Nu
mai bea, mă, că tu nu vezi cât-i di rău; că-l face din toate prostiili?” Aşa-i, că
îl face din alcol de-ăla mitilic... Poa’ să-l facă, dă-l foculi! Nu tot trebe să mor
odată? Am văzut eu la ziar că-i bun alcolu’, da’ să nu-l bei în cantităţi mari.
Numa aşa, să te ţii di el, regulat. Era unu’, Titi Poşircă-i zicea lui. Era gestionar.
N-a avut copii... Şi era el cam beţiv, ce-i drept, Titi ăsta. Da’, cum a lăsat fuma-
tu’ şi alcolu’, cum a mierlit-o. S-a dus, bre, în câteva luni...

Nici eu n-ar trebui, adică, să beau prea mult, că-mi zice şi femia: „Mă,
la o etate oarecare, nu trebe să mai bei!” Da’  eu bănui, după mine, că n-a sosit
etatea aia, şi mă rog la Dumnezeu s-o mute cât mai încolo. Poate după ce-oi
muri...

Zău că nu beau mult, da’ beau în fiecare zi, că mă gândesc că mi-ar
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dăuna, boalii, dacă-ntrerup. Nu e zi să nu beau... Nu-i bun; zice şi-n ziar, că
numa pân’ la patruj' di grame n-ai nimic; di alcol adică, da’ nu mai mult. Eu
aş zice că patruj' di grame nu-ţi ajunge nici să pui pă limbă, adică doar să vezi
cum e... Numa-ţi strici gustu’, zău! Aşa-i? Dacă am, hai să zic c-aş bea o juma’
di chil pă zi, nu mai mult. Da’ dacă n-am, mă opresc la cât mă duce buzu-
nar’li. Pi, nu? Nu ştiu dacă-l cunoaşteţi pă Fudulu. Stă aciişa, un pic mai jos.
A fost el maistru la pădure. Şi-mi povestea, săracu’; cică lui nu-i ajunge un
chil la zi. Are ţuică multă, că ţine-olecuţă di livadă acoloşa-n spatili casii. E
deodată cu mine, dă-l boalii! Şi zice: „Mă, mie nu-mi ajunge-un chil la zi. Un
chil, mă!... atâta beau.” E mult, bre, un chil, dă-l în mă-sa! Chiar, ca să ştiţi,
că dacă faci treabă p-acasă... adică poţi să bei ş-un chil. Umbli, mai bei, mai
faci treabă... Da’ eu crez c-ar fi cam multişor. Două sute di grame nu-i mult...
Hai, o juma' di chil...

Îl ştiţi p-a’ lu Linciuritu? Era un picuţ mai bătrâior ca mine... Lucra la
bufet, săracu! C-a murit, bre, din ce-avea el acoloşa, cu tratamentu-ăla. I-am
cerut odat-o ţuică şi i-am zis: „Ce draculi-i scumpă, mă, aşa?” Da’ el, di colo:
„Mă, tu vrei şi cu şunca-n pod şi cu varza unsă?” Adică, vezi Doamne, vreau
să fie şi ieftină, şi bună?...

Pi, şi dacă te-apţii la toate, aia ce viaţă mai e? Mai bine, adică, să nu
te-apţii, ca să n-ai ce să regreţi după aia. Eu i-am şi zis femiii: „Fă, lasă-mă,
fă, că doar n-oi trăi o mie di ani!” Pi, nu-i aşa?

Origine sănătoasă
Se numea Păgubescu Apolodor. Un nume... predestinat. Părinţii lui:

Păgubescu Ilarion şi Păgubescu Sofica, s-au născut şi au crescut într-o sărăcie
lucie. Îşi amintea - împlinise 5 ani - aproape în detaliu tristeţea disperată, pro-
vocată de moartea „marelui conducător” al popoarelor...

Pe bunică-su îl prinsese evenimentul la povarna sfatului popular (în
sat încă nu se înfiinţase Cooperativa Agricolă de Producţie). I-a povestit ma-
mă-sa mai târziu, că şi-ar fi dat cu un ciocan în degetul arătător. Intenţionat
şi-a dat, ca să-l doară şi să fie „în acord” cu majoritatea înlăcrimată a consăte-
nilor săi. A fost jale mare, ce mai!...

Dar numele şi sărăcia au hotărât şi norocul tânărului Păgubescu. Ori-
ginea lui extrem de sănătoasă a determinat „organele” să-l recruteze pentru o
şcoală militară de ofiţeri. A înţeles, destul de vag la început, forţa miraculoasă
a acestor cuvinte - „origine sănătoasă” - şi le-a mulţumit în gând predecesorilor
săi pentru faptul că nu s-au omorât să strângă averi, numai ca să-i asigure lui
o ascensiune fulminantă.

Într-o bună zi secretarul de partid l-a privit admirativ, ba chiar i-a
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adresat un: „Bravo, tovarăşe locotenent!” familiar, adăugând pe un ton ceva
mai răspicat: „Tovarăşe locotenent, am urmărit activitatea dumitale, rezul-
tatele, originea sănătoasă (Vedeţi?... Iarăşi originea aia...); astfel încât vreau
să te întreb dacă doreşti să devii membru de partid.”

„Auzi, dacă doresc!...” şi-a spus Păgubescu în gând. Dintr-o dată se
şi vedea proaspăt absolvent al Academiei „Ştefan Gheorghiu”... ce bucurie
lăuntrică!... Ce atmosferă emoţionantă! 

„Servesc patria, tovarăşe colonel! Pentru mine acest moment e unul
de mare însemnătate. Vă mulţumesc pentru încrederea acordată!”

„Bravo, tovarăşe locotenent! Mă bucură nespus de mult asemenea cu-
vinte, rostite cu atâta solemnitate de un tânăr ca dumneata...” 

Locotenentul Păgubescu era proaspăt membru de partid. Avea un aer
triumfător, imaginându-şi ascensiunea până la jilţul actualului secretar de par-
tid... Numai până acolo? Nu... asta însemna doar o fază, poate cea mai facilă
pentru că... „Eu voi fi altfel; va trebui să-mi schimb un pic (poate nu doar un
pic) atitudinea, să devin mai glacial. Şi tonul... Ceva mai imperativ, mai distant.
Şi discursul - profund apologetic, solemn chiar... Altă generaţie, alte concepţii.”

Învăţa asiduu, până târziu în noapte. Ştia pe de rost toate cuvântările
„tovarăşului”. Aştepta cu nerăbdare admiterea şi-şi imagina (cu exuberanţă re-
voluţionară) desprinderea de pospaiul de îngăduinţă, care nu-l lăsase până
atunci să se afirme pe deplin.

În ziua aceea fusese desemnat să vegheze la pregătirea sălii de confe-
rinţe. Urma un control tematic (anunţat) de la „eşalon”. Spre prânz totul stră-
lucea de curăţenie şi ordinea era desăvârşită. Îi zvâcneau în timpane vorbele
probabile: „Bravo, tovarăşe locotenent! Meriţi toate felicitările...”

Rămăsese în sală doar cu soldatul Iordache, pe care îl dirija să plaseze
în cea mai bună poziţie portretul impozant al „tovarăşului”: „Mai la stânga!
Prea mult, puţin mai la dreapta! Du-te un pic mai sus! Acolo... Perfect!...”

Soldatul încerca să bată primul cui în perete, dar cuiul nu intra... Păgu-
bescu s-a enervat... Greşeală fatală: n-a observat că în spatele lui apăruseră
chiar secretarul de partid, însoţindu-l pe şeful lui de la eşalon şi s-a adresat,
cu năduf, soldatului:

– Lasă-l măi Iordache! Ăsta nu merge bătut; trebuie împuşcat...
Când s-a întors a înmărmurit. Doar atât a mai putut să îngaime: „Eu

la cui mă refeream, tovarăşe colonel!”
A fost judecat „de urgenţă” în consiliul de onoare al ofiţerilor. „Revo-

luţia” l-a prins pe funcţia de muncitor la o fabrică de conserve. Se jură că de
atunci n-a mai avut nici o premoniţie şi admite că, poate e mai bine aşa: copiii
lui vor „beneficia” - şi ei - de o origine sănătoasă!
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Carmen Tania Grigore

destăinuire

poezia e freamătul
din respirația celui rămas singur,
încorsetat în dificultăți de eliberare,
e truda deschiderii brațelor
până aproape de cer

taina în care locuiesc

poemul de la miezul nopții
o singură dată te va chema înapoi;
dacă vei înțelege cât de necesară 
este atingerea ochii tăi vor afla
taina în care locuiesc
fără teama de insomnie;
amintirile adaugă tăcerii
culori senzuale
apoi desenează un zbor
care traversează dorul
în toate direcțiile;
somnul își face loc într-un gând
dar nu înainte de miezul nopții,
când poemul care te-a chemat înapoi
se retrage blând
într-un te iubesc neclintit

pentru cândva sau nu

aș putea să te alint cu adieri 
din exil dar atâtea amintiri 

mă privesc în ochi
încât nu-mi va fi de ajuns
această depărtare atemporală;
atingerea mea rămâne făgăduită
zilei în care îți voi descoperi 
clavicula și tu, ca un cireș
luat prin surprindere,
te vei scutura de mirare
și-mi vei dărui rodul așteptării,
cerul gurii traversat de dorințe

măsura inimii 

ne știm, dar nu ne cunoaștem
măsura inimii,
nu am vorbit niciodată
despre dezordinea noastră interioară
ori despre încifrarea vârstei
în sistemul latent al iluziei;
în murmur de ape
ne-am răvășit exaltarea,
am traversat fiecare
un lac de sudoare
atrași de roata norocului;
acum, realitatea se destramă
ca o mânecă de pulover suprauzat. 

cândva, acolo

am demolat sentimente
fără să știm cum
va fi definită îndepărtarea;
am căzut pe gânduri
când o sferă bucolică 
a venit spre noi 
pe varianta ocolitoare a bunăstării;
eram acolo dar poate prea devreme
pentru trucuri prenupțiale
sau poate prea târziu
pentru a lua cu împrumut
câte puțină iluzie
din fiecare vârstă.
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Marius-Adrian Nicoară

AVIAŢIA DE INFORMAŢIE 
ÎN TIMPUL CELUI DE-AL DOILEA

RĂZBOI MONDIAL

- ECOURI DIN TRECUTUL 
AVIAŢIEI BUZOIENE -

Cu toate că avionul a apărut la 1908, autorităţile militare au căutat să
identifice cât mai bine valoarea acestei noi invenţii şi să studieze situaţiile în
care acesta putea fi de folos în operaţiile militare, fapt prilejuit de manevrele
militare din anii 1910-1912 ale principalelor armate europene, când s-a expe-
rimentat întrebuinţarea avioanelor militare, şi de acţiunile militare din 1911-
1913 din Africa de Nord (Tripolitania şi Maroc) şi din Balcani, în care s-au
tras învăţăminte din întrebuinţarea acestor mijloace aeriene.

Astfel a fost studiat şi stabilit modul de întrebuinţare a avioanelor în
diferitele faze ale operaţiilor militare, respectiv pe timpul mobilizării şi aco-
peririi frontierelor, pe timpul concentrării şi desfăşurării strategice, pe timpul
operaţiilor desfăşurate în câmpul tactic şi pe timpul operaţiilor desfăşurate du-
pă confruntările din câmpul tactic. 

Primul Război Mondial şi perioada interbelică au adus modificări în
întrebuinţarea aviaţiei de informaţii, folosită nu numai pentru reglarea focului
artileriei terestre ci şi pentru culegerea complexă de informaţii din câmpul de
luptă al inamicului. Într-un document din noiembrie 1941 trimis de Subsecre-
tariatul de Stat al Aerului către Preşedinţia Consiliului de Miniştri se preciza:

„În domeniul pregătirii de război, deşi există un Minister independent,
încă mai persistă ideea aviaţiei de cooperare şi atât la manevre, cât şi la apli-
caţiunile practice, aviaţia de informaţie era pusă pe primul plan. Nu-şi făcea
încă drum ideea armatei aeriene şi concepţia de întrebuinţare a forţelor inde-
pendente (...) Unităţile noastre existau ca forţă de luptă numai pe hârtie şi nu
erau echipate complet cu tot ce le trebuiau pentru război”.

Aviaţia română de informaţii în Campania din Est a Armatei
Române din cel de-Al Doilea Război Mondial 

(22 iunie 1941 – 23 august 1944)

În Campania din Est a Armatei Române din cel de-Al Doilea Război
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Mondial (22 iunie 1941 – 23 august 1944), acţiunea forţelor aeriene s-a ma-
nifestat în două moduri: informativă şi de luptă. Acţiunea informativă a fost
dusă, în principiu, de toate categoriile de aviaţie şi în special de aviaţia de in-
formaţie aflată la dispoziţia marilor unităţi aeriene (Gruparea Aeriană de Luptă,
Corpul 1 Aerian Român) sau terestre (Armatele 3 şi 4 Române, Corpurile de
Armată cărora li s-au afectat escadrile de observaţie). 

Acţiunea de luptă s-a manifestat numai prin atac, indiferent de situaţia
terestră. Atacul s-a executat: a) asupra trupelor inamice din câmpul tactic, con-
stituindu-se în acţiune aeriană directă în sprijinul trupelor proprii; b) asupra
aviaţiei inamice în aer şi la sol, a unor obiective terestre inamice din zona stra-
tegică a acestuia, constituindu-se în acţiune aeriană indirectă în sprijinul tru-
pelor terestre sau navele proprii. Atacurile s-au efectuat, potrivit fiecărei
misiuni, cu toate tipurile de armament de la bordul avionului: tun, mitraliere,
bombe. „Focul aerian nu suplineşte pe cel terestru, ci îl prelungeşte sau se
suprapune pe el”, se arata într-un document al Statului Major al Aerului.

Aşadar, fără informaţii ample şi precise, culese preponderent de către
aviaţie, nu s-au putut concepe, angaja şi conduce nici acţiunile militare terestre,
nici cele aeriene. Baza lucrului informativ s-a dovedit a fi fost fotografia aeri-
ană. Practic cercetarea aeriană s-a efectuat: mult în adâncimea frontului inamic
(cercetarea strategică sau îndepărtată); la circa 30-40 km în spatele frontului
inamicului (cercetarea de luptă) pentru a depista forţa dispozitivului inamic,
organizarea sa, afluirea rezervelor etc.; cercetarea în câmpul tactic (cercetarea
tactică) de maximă importanţă pentru a evidenţia: activitatea pe liniile de co-
municaţii ce aprovizionau frontul, dislocarea forţelor aeriene şi terestre etc. 

Cercetarea aeriană efectuată, de regulă, cu avioane izolate, pe itinerarii
şi înălţimi care să permită evitarea luptei cu aviaţia inamică, a depins de cali-
tatea observatorului aerian (numai ofiţer, cu pregătirea stat-majoristică necesa-
ră exploatării câmpului de luptă), precum şi de gradul de pregătire la sol a
fiecărei misiuni, în preajma executării acesteia.

Dintre cele trei flotile ce aveau această destinaţie (Flotila 1 Informații,
cu baza pe aerodromul din Iași, care avea în componență escadrilele de obser-
vație 19, 20, 21 și 22; Flotila 2 Informații, cu baza pe aerodromul din Some-
șeni-Cluj, care avea în componență escadrilele de observație 11, 12, 13 și 14;
Flotila 3 Informații avea în componență escadrilele de observație 15, 16, 17 și
18), Flotila 3 Informaţii a avut la începutul războiului baza la Galaţi, ulterior
la Buzău, primul comandant fiind căpitan comandorul Dumitru Măcărescu. A
avut în compunere 4 – 6 escadrile de observaţie (cca. 16 – 18 avioane Industria
Aeronautică Română/I.A.R. – 37, 38, 39) şi 1 – 2 avioane de legătură Fleet –
F 10G.

Repartizarea escadrilelor a fost următoarea: escadrilele 11, 12, 13, 14
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erau repartizate Comandamentului Aeronautic, ca escadrile de legătură cu Ar-
mata 3 și 4 Română. Escadrila 15 era atașată Diviziei 1 Blindate Română. Es-
cadrila 16 se afla la dispoziția Comandamentului Aeronautic Dobrogea. Es-
cadrilele 17, 20 și 22 serveau Armata 4 Română ca escadrile de observație.
Escadila 18 făcea parte din Grupul 2 din Flotila 2 Bombardament. Escadrilele
19 și 21 serveau Armata 4 Română ca escadrile de observație.

Personalul unei escadrile era format din: comandantul escadrilei, piloţi
(ofiţeri şi adjutanţi), tehnici, un şef Birou 2 cu unul sau două ajutoare, ofiţeri
inferiori. Acest birou era considerat „creierul unităţii” deoarece stabilea numă-
rul şi scopul misiunilor de zbor, obiectivele ce urmau a fi investigate – prin
observare vizuală sau fotografiere – respectiv ţinea contactul t.f.f. prin staţie
emisie recepţie (instalată pe un vehicul) cu echipajele aflate în zbor. Existau
de asemenea laboratoare foto, aparate foto fixe şi mobile.

În afara pilotului (ce avea la dispoziţie şi o mitralieră), din echipaj fă-
ceau parte observatorul şi un mitralior (instalat într-o turelă, unde manevra
două mitralire jumelate, obturate mult de planurile avionului).

Avioanele, biplane, erau foarte vulnerabile, cu mare risc de lovire,
prin zborul la joasă înălţime, cu viteză mică dar şi cu putere redusă de foc. De
asemenea erau mai puţin manevriere şi erau deseori neînsoţite de avioane de
vânătoare.

Pierderile de personal şi avioane au fost mari. Deseori se locuia în
corturi sau bordeie. Epopeea Escadrilelor 15, 16, 17, 18 Informaţii în cel de-
Al Doilea Război Mondial a fost consistentă. Ea începe în vara anului 1940,
în urma răpirii Basarabiei de către U.R.S.S., când aceste escadrille au fost dis-
locate spre Moldova, de exemplu Escadrila 18 Observaţie la Bârlad. Aerodro-
mul amenajat acolo se afla pe un mic platou care domina oraşul, la marginea
de Sud-Est a acestuia şi totodata lipit de gardul înconjurator al cimitirului
„Eternitatea.” În afară de două corturi instalate pe aerodrom pentru adăpostirea
trupei de pază şi a unor materiale de necesitate imediată, restul materialelor şi
utilajelor, precum şi întreg personalul navigant şi tehnic, a fost cartiruit în oraş,
în cartierul apropiat de poalele platoului, de unde un drum de 2-300 m. urca
spre aerodrom. Postul de comandă al escadrilei, serviciu administrativ şi tehnic
fuseseră instalate într-o clădire mai mare cu parter în formă de careu, fără
latura dinspre stradă. 

Comandantul escadrilei era căpitanul Petrache Şerban, singurul ofiţer
activ pilot pe I.A.R.-37. Avea în subordine câţiva ofiţeri activi, precum căpi-
tanul Paulian (provenit din cavalerie), locotenenţii Radu Damian (şef birou
operativ), Ion Ionescu (poreclit „Nelca”, promoţie 1939), Ionescu (poreclit
„Jitele”, din cauza obârşiei lui macedonene), Vasile Sidon, Ion Ciurea, sublo-
cotenenţii Gheorghe Ioaniţescu (promoţie 1938), Teodor Moscu, Nicolae
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Serescu, Eugen Marinescu (Matra de mai târziu - proaspăt venit de la Şcoala
de observatori aerieni - Pipera), şi sublocotenent în rezervă Gorănescu, în viaţa
civilă funcţionar C.F.R. Toţi ofiţerii escadrilei, cu exceptia căpitanului Petrache
Şerban, erau încadraţi ca observatori aerieni. Piloţii erau în marea lor majori-
tate adjutanţi stagiari în rezervă, absolvenţi ai Şcolii de pilotaj C.F.R. şi apoi
antrenaţi pe I.A.R.-37. Nu erau prea numeroşi: Nicolae Cosmescu, Victor Mar-
tica, Dumitru Spuderca, Teodoru (?), iar dintre subofiţerii activi piloţi amintim
pe Adj. Constantin Macri, Nicolae Tiosa, Adj. şef Dumitru Porumb şi Cons-
tantin Răuleanu, ultimii doi îndeplinind şi funcţii administrative în cadrul es-
cadrilei.

Dislocată în Moldova a fost şi Escadrila 17 Observaţie, comandată de
căpitanul Petre Truia, şi el macedonean la origine; aparţinea şi ea de Aero-Ar-
mata 4, în subordinea Armatei 4 comandata de generalul Nicolae Ciupercă,
care avea stabilit Comandamentul la Tecuci. Cele două escadrile de observaţie,
17 şi 18, formau un Grup comandat de locotenentul comandor Ulise Petrescu,
fost mare sportiv, care împreuna cu ing. Dudu Frim, pilot de încercare la uzi-
nele IAR-Braşov, obţinuseră cu câţiva ani mai înainte succese strălucite la bob,
în cadrul Olimpiadei de iarnă din America.

În acea perioadă, în fiecare zi şi aproximativ la aceleaşi ore ale dimi-
neţii, orele 8,00 – 8,30 si 10,00, câte un avion I.A.R.-37, înarmat cu muniţie pen-
tru singura mitraliera Browning de 7,65 mm, decola de la Bârlad spre Vest de
Prut, luând înălţime până la 2000-2500 m. altitudine. Ajungând la cca 8-10
km Vest de Prut, care acum devenise noul hotar de răsărit al ţării, se schimba
direcţia de zbor catre N-NE în aşa fel încât zbura paralel cu râul, până se
ajungea în dreptul oraşului Huşi, după care se îndrepta în linie dreaptă spre
Bârlad. Pe parcursul misiunii, toţi membrii echipajului, dar mai ales observa-
torul, care avea grija orientării şi respectării întocmai a ordinului de a nu se
apropia prea mult de Prut, nu aveau de făcut decât un singur lucru: să observe
starea şi eventual activitatea din apropierea podurilor de peste Prut de la Fălciu,
Leova şi chiar mai spre Nord, până în dreptul oraşului Huşi.

După mai multe incidente întâmplate, Escadrilei 18 Observaţie atacată
de aviaţia sovietică, în urma rapoartelor sosite la comandamentul superior din

Moldova, s-a hotărât ca o întreagă escadrilă
de vânătoare, dotată cu avioane PZL, să
zboare în semn de „avertisment” pe traiec-
tul pe care săptămâni întregi zburaseră avi-
oanele de observaţie, de-a lungul Prutului.
PZL-urile au decolat şi s-au apropiat de
Prut, zburând la cca 2000 m altitudine, în
şir indian, puţin eşalonat spre stânga. În
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timp ce zburau, pe nesimţite şi mai ales pe nevăzute, un I-15 venit de „dincolo”
a apărut ceva mai sus şi în coada fomaţiei române, atacând fulgerator şi precis
ultimul avion din formaţie, pe care l-a doborât mai înainte ca cei din faţă să
ştie ce se petrece. Când s-au trezit şi-au dat seama de ce se întâmplă, dar era
deja prea târziu. Atacatorul dispăruse dincolo de Prut, unde nu putuse risca să
se angajeze în luptă. Aviaţia română pierduse un avion şi un pilot de vânătoare,
pe adjutantul stagiar Carol Herca, un tânăr de 23-24 ani. Căzuse în bălţile Pru-
tului, pe malul românesc. A fost găsit a doua zi şi depus la morga spitalului
din Tecuci. A fost prima victimă a razboiului, primului aviator român căzut la
datorie, înainte de dezlănţuirea „oficială”, pentru România, a celui de Al Doilea
Război Mondial.

În luna iunie 1941, Escadrila 18 Observaţie se afla pe un aerodrom
de la marginea de Vest a oraşului Mizil, pe un fost izlaz. Avioanele I.A.R.-37,
erau transformate în avioane de bombarbament uşor, prin montarea sub fiecare
plan a câte trei lansatoare de bombe de câte 50 kg, prevăzute cu focoase cen-
trifugale cu explozie instantanee (la percuţie). Dispozitivele de lansare erau
conectate la un vizor reticular, ce era în acelaşi timp şi lansator de bombe
„I.A.R.-Barbieri” (după numele inventatorului), jumătate electric şi jumătate
mecanic, lansator montat în partea dreaptă a carlingei, în dreptul scaunului-
strapontină al observatorului, care se afla în spatele scaunului pilotului şi mai
jos ca acesta. Escadrila devenise Escadrila 18 Bombardament. 

Trupe germane sosiseră deja în ţară. Pe şoseaua de la marginea de Sud
a aerodromului treceau una după alta nesfârşitele coloane moto-mecanizate
germane, artilerie de toate calibrele, de la mici tunuri anticar tractate de câte
un camion cu pneuri (absolut totul rula pe pneuri), cu soldaţi aşezaţi pe bănci
şi echipaje în ţinuta de campanie, apoi artilerie de mare calibru, cu ţevile de-
montate şi aşezate, tractate de camioane cu servanţi, dupa ele altele şi mereu
altele, totul tractat, totul mecanizat, uriaşe guri de foc demontate şi puse pe
boghiuri cu câte 4-6-8 perechi de roţi, şenilele pe platforme, transportoare blin-
date pe şenile, pline cu soldaţi, fel de fel de maşini mari cu instalaţii radio, au-
to-ateliere, etc. Din când în când mai apărea câte un mic autoturism de co-
mandament cu ofiţeri, motociclete cu ataş şi mitraliera pe capota ataşului, apoi
urmau fel de fel de alte mijloace de luptă moderne, necesare unei armate echi-
pate şi înarmate aşa cum era pe atunci faimoasa armată germană. În afară de
zgomotul produs de acest puhoi de mijloace motorizate, cu miile, zecile de
mii de motoare ale lor, nici un alt zgomot, nimic nu se mai auzea în tăcerea
nopţii. Nu se vedea nicio lumină, nici măcar o ţigară, în afară de lungimile de
pozitie ale autovehiculelor, dar şi acelea camuflate cu grijă. Imensul şarpe me-
talic se târa încet dar continuu, în fiecare noapte, pe şoseaua Ploieşti-Mizil-
Buzău şi mai departe spre Moldova. Toate aceste deplasări se făceau parcă
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automat, fiecare unitate, fiecare militar, de orice grad, ştia ce are de făcut şi
când anume, de vreme ce cu tot întunericul, cu tot marşul de itinerarii şi prin
necunoscute, nu se producea nicio aglomerare, nicio incetinire a ritmului de
marş, ca să nu mai vorbim de vreo oprire oricât de mică. Pământul trepida sub
ei, acolo pe marginea şanţului şoselei care traversa Mizilul. 

După declanşarea Operaţiunii Barbarosa, la 22 iunie 1941, aviaţia de
informaţie şi-a făcut cu prisosinţă datoria. Apoi, după cucerirea Odessei, la 16
octombrie 1941, forţele aeriene care au acţionat în cadrul Grupării Aeriene de
Luptă au fost retrase pentru refacere la bazele lor din ţară, în zonele de opera-
ţiuni militare ale frontului de Est rămânând aviaţia aflată în subordinea Coman-
damentului Aero 3 Armată, aviaţia de vânătoare la dispoziţia Misiunii Militare
Germane, aviaţia pentru protecţia litoralului maritim dobrogean, basarabean
şi transnistrian, aviaţia de informare şi legături din Transnistria.

În campania de la Stalingrad, din perioada septembrie 1942 - ianuarie
1943, au participat șase din escadilele de observație și escadrila de bombarda-
ment ușor. Pierderile în campanie au fost de 13 aparate IAR 38/39. 

În anul 1943 majoritatea misiunilor au avut ca obiectiv recunoașterea
deasupra Mării Negre și escortarea convoaielor între Constanța, Odesa și Se-
vastopol. De asemenea, s-au executat misiuni de recunoaștere a zonei frontu-
lui. Din noiembrie 1943, câteva IAR 37 și 39 au fost folosite la remorcarea
planoarelor DFS-230 ale Escadrilei 109 de transport cu planoare care aparținea
de Grupul de Aerotransport. Aparatele de tip IAR 38 datorită motoarelor lor
mai slabe nu puteau tracta planoarele încărcate la capacitatea lor utilă de 1100
kg, ci încărcate cu doar 500 kg.

Pentru evacuarea trupelor germano-române din Crimeea, în etapa 15
- 27 aprilie 1944, conform „Planului Alder" şi „Operaţiei 60000”, se prevedea
ca acţiunea de evacuare a trupelor din Crimeea să fie sprijinită de forţe aeriene
preponderent germane, dar şi române. Un rol extraordinar în această operaţie
militară l-au avut şi avioanele I.A.R.-39. În afara folosirii împotriva parti-
zanilor din Crimeea, aceste avioane au fost utilizate pentru siguranţa apropiată
a convoaielor navale ce aveau de străbătut apele Mării Negre între Sevastopol
şi alte porturi din Crimeea, vânătoarea de submarine şi paza coastelor îm-
potriva unor eventuale debarcări. Aici credem că sunt necesare câteva preci-
zări. Acest tip de avion nu fusese conceput din punct de vedere tehnic pentru
executarea unor astfel de misiuni, extrem de grele şi riscante. Iată câteva argu-
mente, avioanele IAR - 39: aveau un singur motor; erau folosite deseori peste
mari suprafeţe de apă deşi nu dispuneau de flotoare pentru amerizări uzuale
sau în caz de urgenţă; consumau o mare cantitate de resursă la fiecare misiune;
posibilităţile de comunicare erau reduse deoarece deseori instalaţiile de radio-
comunicaţii nu au funcţionat, nu dispunea de un blindaj protector.
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Remarcabilă a fost activitatea Escadrilei 20 Observaţie (cu terenul de
bază la Sacki în nordul Peninsulei Crimeea), ce avea misiunea de observaţie
aeriană încă din vara anului 1942, în partea vestică a Peninsulei Crimeea, în
zona Perekop-Eupatoria-Cap Hersones şi care a făcut cele mai numeroase mi-
siuni de cercetarea aeriană apropiată, la acţiunile de evacuare pe mare şi pe
calea aerului. Misiunile avioanele I.A.R. - 39 s-au înmulţit în raport direct pro-
porţional cu numărul convoaielor ce au trebuit să fie însoţite aerian, acţio-
nându-se pe coastele de vest şi est în regiunea de nord a peninsulei Crimeea
şi în recunoaşteri pentru „dibuirea” unei eventuale debarcări inamice pe plajele
de acolo. Aici putem remarca rolul extraordinar al observatorilor aerieni, care
puteau semnala din aer direcţia de deplasare a torpilelor şi alarmând la timp
convoaiele, să le schimbe direcţia de deplasare şi să le salveze.

Avioanele I.A.R. - 39 şi hidroavioanele He-114A, au efectuat multe
zboruri pentru căutarea navelor. Traiectul până în raionul de căutare se plani-
fica de obicei în linie dreaptă trasându-se apoi scheme, în funcţie de procedeul
căutării. 

Cum aviaţia germană însoţea convoaiele pe ruta Sevastopol–Con-
stanţa, circa 150 km (cât le permitea raza de acţiune), aceste convoaie erau
preluate în apropierea litoralului maritim românesc de către unităţile Corpul 2
Aerian Român..

Aviaţia de informaţii in Campania din Vest 
a Armatei Române în cel de- Al Doiea Război Mondial 

(23 august 1944 – 12 mai 1945)

În Campania din Vest a Armatei Române în cel de-Al Doiea Război
Mondial, Aeronautica Regală Română a participat din primul moment la ope-
raţia de acoperire a frontierelor şi a concentrării trupelor româno - sovietice
în Transilvania (23 august - 20 septembrie 1944). Acţiunile aeriene desfăşurate
în perioada 7 – 20 septembrie 1944 au fost executate cu toate unităţile Corpului
1 Aerian Român. Aviaţia de informaţie prin Escadrila 12 Observaţie a executat
patru misiuni de recunoaştere în zona Luduş, aviaţia de vânătoare prin Esca-
drila 44 Vânătoare a executat patru misiuni de atac cu armamentul de bord
asupra coloanelor inamice din zona Oarba de Mureş - Luduş - Vinţul de Sus,
cu alte opt avioane a executat recunoaştere şi atac cu armamentul de bord asu-
pra coloanelor în zona nord Mirăslău, cu şapte avioane recunoaştere şi atac cu
armele de bord în zona de nord şi de vest a Luduşului şi cu un avion acoperire
de alarmă a terenului Turnişor.

De altfel un incident provocat de germani, în dimineaţa zilei de 26
august 1944 la ora 600, a agravat relaţiile aeronauticii germane cu cea română.
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Un avion german Me.-109 G 6 a atacat un avion I.A.R.-39, care venea la ateri-
zare pe terenul Spătaru-Buzău, incendiindu-l, iar pilotul adjutant Moraru, sin-
gur la bord, a fost rănit mortal. Imediat, comanda Aeronauticii Regale Române
a ordonat să se deschidă focul asupra oricărui avion german ce zbura deasupra
acestei regiuni. De aceea, au fost doborâte două avioane germane, un Ju.-87
şi un Ju.-88, iar mai multe avioane germane au fost avariate pe terenul de zbor
de la Buzău, devenit imediat inutilizabil pentru aviaţia germană. Acest incident
a făcut să nu se mai ia legătura cu Flota 4 Aeriană Germană pentru o despărţire
camaraderească.

Şi în Campania din Vest, misiunile de informaţie, de recunoaştere şi
observaţie aeriană au fost prezente în toate tipurile de acţiuni militare şi s-au
executat în scopul procurării şi colectării, prin observare vizuală, a informaţi-
ilor din mediul aerian şi de pe suprafaţa terestră, necesare luării hotărârilor
pentru pregătirea şi ducerea operaţiilor. Câteva exemple sunt concludente. La
11 septembrie 1944, principalele acţiuni ale aviaţiei operative au fost şase mi-
siuni de recunoaştere tactică cu Escadrila 2/1 Recunoaştere în sectorul Armatei
1 Române, iar Escadrila 12 Observaţie a executat trei misiuni de recunoaştere
tactică în sectorul Armatei 4 Române. Aviaţia de observaţie a executat în 13
septembrie 1944, prin Escadrila 11 Observaţie trei misiuni de recunoaştere
tactică în zona Armatei 1 Române iar prin Escadrila 12 Observaţie trei misiuni
de recunoaştere tactică în zona Armatei 4 Române în zona Curtici - Sânmartin
- Dorobanţ - Peregul Mic - Pecica, descoperind o coloană motomecanizată de
aproximativ 30 de tancuri ce intra în Curtici, o altă coloană blindată de apro-
ximativ 1 km lungime la Sân Martin şi alta, la Botonia de aproximativ 40 de
maşini în marş. În ziua următoare, aviaţia de informaţie a luat date din toate
zonele Transilvaniei constatând că pe şoselele din nord-vest spre Arad circu-
laţia era intensă, iar reacţia apărării antiaeriene inamice în zona Turda a fost
extrem de puternică. Pentru clarificarea situaţiei aeriene, în ziua de 17 sep-
tembrie 1944, se constată prin interpretarea filmelor foto, că pe aerodromul
Someşeni erau douăzeci şi trei de avioane inamice (optsprezece monomotoare
şi cinci bimotoare) un F.W. de legătură, trei F.W.-189 şi restul F.W.-190 de
vânătoare. În 18 septembrie 1944, aviaţia de observaţie prin Escadrila 12 Ob-
servaţie a executat o misiune de recunoaştere tactică. Ca urmare a ordinelor
Comandamentului Sovietic, în ziua de 19 septembrie 1944 aviaţia de infor-
maţie a executat prin Escadrila 2 Observaţie patru misiuni recunoaştere înde-
părtată şi foto, iar prin Escadrila 12 Observaţie trei misiuni recunoaştere la
vedere şi o misiune fotografică pentru Armata 4 Română. Ca urmare a acestor
misiuni, s-au precizat amplasamentele de brandt de la Oarba de Mureş situate
între cota 435,2 km, cota 495 şi cota 495, informându-se că acestea erau dis-
puse pe două rânduri ceea ce s-a dovedit a fi foarte important pentru cea mai
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grea acţiune militară a armatei române în campania de eliberare a Transil-
vaniei.

Chiar dacă deseori aviaţia de informaţie a avut nenumărate lipsuri de
mentenanţă sau logistice, precum aproape permanenta lipsă a instalaţiei de
oxigen, misiunile de informaţie aeriană s-au executat în scopul cunoaşterii
situaţiei aeriene şi terestre în timp real. S-a realizat descoperirea, urmărirea şi
identificarea mijloacelor care evoluau în spaţiul aerian naţional şi de interes
strategic, pentru informarea armatelor române şi sovietice, despre situaţia aeri-
ană şi terestră. Pentru organizarea asistenţei tehnice s-a acordat sprijin de la
Ministerul Aerului prin locotenentul comandor Borcescu şi inginerul Croitoru,
la care se adauga preocuparea Statul Major al Aerului pentru o completare lo-
gistică mai bine susţinută şi a acestei categorii de aviaţie detaşată la forţele
terestre. 

Pentru a sprijini detaşamentul Păuliş, în ziua de 15 septembrie 1944,
aviaţia de informaţie îndepărtată a executat trei misiuni prin Escadrila 2 Re-
cunoaştere, determinând locul în care se aflau masate majoritatea forţelor ina-
mice. Generalul Kravcenko a solicitat recunoaştere foto în zona Floreşti -
Câmpeni - Consul, misiuni de vânătoare şi sprijin pentru Armata 6 Blindată
Sovietică, începând din acel moment. Toate categoriile de aviaţie au lucrat în
favoarea amintitului detaşament de la Păuliş.

În plan general, cu toate pierderile suferite, inamicul nu a renunţat la
ofensivă şi a adus trupe noi, pregătind ruperea apărării noastre din Valea Mu-
reşului şi pătrunderea în Transilvania. În ziua de 16 septembrie 1944, aviaţia
de informaţie şi observaţie prin Escadrila 2 Recunoaştere a executat misiunea
foto cerută de generalul Kravcenko pentru Armata 6 Blindată Sovietică. Es-
cadrila 11 Observaţie a executat patru misiuni de recunoaştere tactică în zona
Armatei 1 Române, iar Escadrila 12 Observaţie a efectuat şapte misiuni de re-
cunoaştere tactică în zona Armatei 4 Române, găsind circulaţia intensă la nord
şi sud de Arad, poduri distruse peste Arieş şi Mureş. Reacţia aviaţiei de vână-
toare inamice a fost nulă, dar artileria antiaeriană era puternică între Cluj şi
Târgu Mureş.

La 23 septembrie 1944, aviaţia de informaţie prin Escadrila 2 Re-
cunoaştere a efectuat o misiune de recunoaştere foto, observând circulaţia in-
tensă auto şi căruţe în zona Turda. Escadrila 12 Observaţie a executat şase
misiuni, din care cinci misiuni de supraveghere a câmpului de luptă şi una de
recunoaştere foto în zona Armatei 4 Române, reacţia antiaerienei inamice fiind
apreciată ca „joasă şi mijlocie” la Turda - Cluj - Band - Grebănişul de Câmpie
- Săuliş - Iclandul - Cipşeni - Balta Sărmaş.

În ziua de 24 septembrie 1944, aviaţia de informaţie a efectuat cu Es-
cadrila 2 Recunoaştere trei misiuni recunoaştere foto. Escadrila 12 Observaţie
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a efectuat şase misiuni, cinci de supraveghere a câmpului de luptă şi una de
recunoaştere foto pentru Armata 4 Română.

În ziua următoare, aviaţia de informaţie a executat patru misiuni de
recunoaştere foto prin Escadrila 2 Observaţie, constatându-se mişcări ale tru-
pelor terestre inamice, o puternică reacţie a aviaţiei de vânătoare, în zona Turda
şi Arad şi o puternică reacţie antiaeriană inamică la Cluj, dar şi faptul că „tere-
nurile de aviaţie recunoscute erau puternic ocupate”. Escadrila 12 Observaţie
a făcut o misiune de recunoaştere şi patru misiuni de supraveghere.

Toate aceste informaţii, precum şi situaţia luptelor au reclamat spo-
rirea efortului aviaţiei române de luptă. De aceea, pe 24 septembrie 1944, la
ordinul Armatei 6 Blindate Sovietice, aviaţia de asalt şi aviaţia de bombarda-
ment în picaj au atacat „neapărat dimineaţa”. Turenii şi cota 610, unde erau
poziţionate douăzeci şi patru tancuri inamice, şi au acoperit trupele terestre în
zona de nord a oraşului Turda cu acţiuni între orele 1000 - 1200, 1400 - 1600 şi
1800 - 1900 (ora Moscovei, cu care s-a lucrat în permanenţă în precizarea orelor
de misiune în campania din vest a armatei române, aceasta fiind cu o oră mai
târziu decât ora Bucureştiului).

În ziua de 1 octombrie 1944, doar aviaţia de informaţie a efectuat prin
Escadrila 12 Observaţie şase misiuni de recunoaştere în zona Armatei 4 Ro-
mâne. A fost însă, în această perioadă o adevărată luptă informaţională, pe de
o parte aviaţia română distribuia manifestele cunoscute sub denumirea „Ro-
mâni ceasul libertăţii a sosit” pentru sprijinirea trupelor române şi sovietice
pe teritoriul Transilvaniei, iar aviaţia germană îndemna personalul navigant,
tot prin manifeste, să se reîntoarcă în tabăra germanilor cu avioane cu tot, fiind
aşteptaţi, în special pe aerodromurile Marghita lângă Oradea şi Alibunar din
Banatul Sârbesc.

Ordinul 43.158/15 octombrie 1944, primit de la Armata 1 Română,
cerea luarea legăturii între Marele Stat Major şi Statul Major al Aerului, pentru
detaşarea în spatele Armatei 1 Române la Orohaza sau Arad a unor forţe din
Corpul 1 Aerian Român, care să poată interveni cu oportunitate pe obiectivele
Armatei 1 Române, mai ales că şi Corpul 7 Armată Român trecuse Tisa şi du-
cea lupte grele, iar Corpul 4 Armată Român era în curs de trecere a râului şi
de la 300 de km, cât erau atunci, acţiunile aeriene nu erau oportune. De la Co-
mandamentul Sovietic, Armata 1 Română nu obţinea atunci când avea nevoie
sprijinul aerian al aviaţiei de bombardament. Imediat aviaţia de informaţie a
efectuat o misiune recunoaştere din vedere prin Escadrila Mixtă, aviaţia de
bombardament a desfăşurat o misiune prin Grupul 8 Asalt - Picaj cu opt
avioane Ju.-87 a atacat cu bombe şi armament de bord coloana hipo şi auto
între Gârbău şi Surduc, iar aviaţia de vânătoare a executat o misiune cu şase
avioane făcând însoţirea aviaţiei de bombardament.
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Aviaţia de vânătoare inamică era identificată de aviaţia de informaţie
românească, în jurul datei de 25 decembrie 1944, în sectorul Kerepes - Nagy-
tarosa - Iszasge, iar celelalte categorii de aviaţie germană şi maghiară la Ko-
morn, Nitra, Gyol, Bratislava, Suombately, Sopron, Viena şi Olomouc. 

Campania a continuat în Ungaria, Slovacia și Cehia. Datorită puținelor
avioane de vânătoare inamice rămase, pierderile în rândul aparatelor de obser-
vație au fot determinate de apărarea antiaeriană. Ultimul aparat pierdut în răz-
boi a fost un IAR-39, în data de 8 mai 1945, lângă Voderady, în estul Moraviei.
Ultima misiune a ARR în război a fost în data de 9 mai 1945, de observare a
predării trupelor germane.

În Campania din Vest prestaţia Aeronauticii Române se prezintă sta-
tistic edificator şi impresionant, mai ales, dacă avem în vedere durata în timp,
nouă luni, din care în aproximativ trei luni, condiţiile meteorologice nu au fost
favorabile zborului. Aviaţia de informaţie a executat misiunile specifice, deşi
aviaţia inamică a lovit deseori avioanele slab înzestrate ale aviaţiei noastre atât
în armament, cât şi în dotările specifice (foto şi radio), cu mult sub posibilităţile
razei de acţiune a avionului. Escadrila de recunoaştere s-a dovedit indispensa-
bilă pentru pregătirea documentării armatelor terestre, prin activitatea lor in-
formativă şi pentru orientarea şi controlul în faţa dispozitivului inamic. Extrem
de folositoare a fost intervenţia recunoaşterilor în sprijinul marilor unităţi te-
restre pentru a evita erorile informaţiilor sosite cu întârziere din alte surse sau
imprecizia altora. Misiunile de informaţie, recunoaştere şi observaţie aeriană
au fost prezente în toate tipurile de operaţii militare şi s-au executat în scopul
procurării şi colectării, prin observare vizuală, a informaţiilor din mediul aerian
şi de pe suprafaţa terestră, necesare luării hotărârilor pentru pregătirea şi du-
cerea operaţiilor. Extrem de importantă în reuşita acestor misiuni a fost pre-
zenţa ofiţerilor aviatori de stat major, capabili să pregătească temeinic misi-
unile şi să interpreteze corect fotografiile aeriene, măsură adoptată încă din
timpul Campaniei din Est a armatei române.

Cu toată viteza lor scăzută și vulnerabilitatea, datorată lipsei oricărui
blindaj, aparatele I.A.R.-37, 39 și 30, poreclite „Moș Neață” au fost utilizate
de Aeronautica Regală Română din prima până în ultima zi de război. Datorită
lor, infanteria a avut un sentiment de siguranță știindu-le patrulând pe deasupra
și dirijând tirurile de artilerie. 

Din cadrul aviaţiei de informaţii, cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a
III-a, au fost decoraţi sublocotenentul aviator Gheorghe N. Munteanu, din
Flotila 3 Informaţii; locotenentul Vasile M. Pretorian din Flotila 2 Informaţii
şi sublocotenentul (r) Eliade C. Popescu din Flotila 2 Informaţii.

Cu Ordinul „Mihai Viteazul” cu spade, clasa a III-a, a fost recompen-
sat locotenentul Gheorghe Dobrescu din Escadrila 2 Recunoaştere.
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Cornelia 
Ionescu-Ciurumelea

MI-E DOR SĂ FIU O NINSOARE 

aşternută peste trupu-ţi obosit 
de iertare... 

sleită de alb...
Mi-e dor să-mi arunc cuvintele 

truditoare
în tranşee de sare...
să poarte şi ele în piept 
glonţul ploilor subterane...
Mi-e dor de strigatul tău sângerând...
fracturat în timpane...
de cicatricea lăsată pe sân de sarea
buzelor tale...
Iubite...sufletul îmi cântă 

în ştreang...
stors de lumină...trăind sublim 

a hârtiei tortură...
Mi-e dor de lacrima ta...în risipă...
ucigându-mă la fiecare eclipsă de
lună...

O eclipsă infirmă îmi picură 
în timpane

un greu minereu...

Tu...chinuit de întrebări galbene...
infernale...

mă porţi în piept...rană de curcubeu                      
cu sânge violaceu...                   
Eu...de dor...numai bună... 
lebădă ostatică în heleşteu...
băjbâi prin vechile jaruri 

de pustietate...
îmi trăiesc extazul de singurătate...                       

Îmi trăiesc extazul de singurătate
privindu-mă...ilegal...în oglinzi

amăgitoare...
Îmi văd pielea crestată erotic 
de buzele-ţi...tăioase cristale...               
Cu talpă ruşinată...firavă...
cu sângele clocotind prin nămeţii 

de frunză...                   
mă văd  trecând prin a toamnei

ecluză...
învingând ale cărnii furtuni abisale...
topindu-mi cuvintele în ale braţelor

tale furnale... 
Într-o împietrire solemnă...iubite...
în pragul de frig...încă o dată trupul

mi-l strânge...
să-ţi mai pot vărsa o
lacrimă...sânge...
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Elena
Radu

INVINCIBIL

sunt 
pentru că iubesc

Invincibil sunt pentru că iert
Invincibil sunt pentru că îi uit 

pe cei care fac rău
Invincibil sunt pentru că nu obosesc

să fiu generos
Invincibil sunt pentru că nu mă lupt

pentru bani și averi
Invincibil sunt pentru că pot 

să mă sacrific...
Invincibil sunt Doamne pentru că port

haina Ta
Și asta e puterea mea !

DIMINEAŢĂ DE SEPTEMBRIE

Un anotimp de ieri mă repune 
în stările mele

Un anotimp de ieri e tot ce vreau 
să am la mine

Un anotimp de ieri îmi dă puterea 
să mă întorc la tine

MI-E SETE

de un timp al timpului
de o idee a ideilor
Mi-e sete de grădinile raiului
de cuvintele divine
mi-e sete... mi-e sete și de mine
de ziua în care pot fi cu tine

SE LASĂ

ceața și meteorii din noi se aprind
Plânge în mine un cuib de nori 

pierdut
Eu vreau
Eu sunt un meteor
Iau norul meu plângând la subsuori
Și plec cu el în infinit...

M a r i l e n a
Răghinaru 

MĂ CEARTĂ
TOAMNA

Se mistuie în mine zeci de toamne
Ca un ecou din vremuri ancestrale
Venind, intransigent, să mă condamne
Că scutur ale anilor petale,

Apoi le-ngrop, zâmbind copilărește
Într-un album cu foi de catifea
Din care, inocentă, îmi zâmbește
Fetița cu ochi mari de peruzea.

Mai scotocesc, un pic înfrigurată,
Fotografii... iar un surâs fugar,
Privind adolescenta de-altădată,
Tresare într-un colț de calendar.
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Și lacrimi reci în ochii mei se-adună,
Mă năpădesc duioase amintiri
Privind pe Mama, ce-o țineam 

de mână
În curtea cu nostalgici trandafiri.

Citesc, din altă poză, bucuria
Femeii, cu visarea logodită,
Ce-a regăsit, în ea, copilăria
Prin pruncul ce o face fericită.

Plângând, resimt durerea nesfârșită
Din clipa când Părinții au plecat
Către imensitatea infinită
Iar, pe pământ, doar crucea au lăsat.

Se contopesc tristețea, bucuria,
Momente grele, clipe de magie,
Extaz și chin găsindu-și armonia
Într-un destin scriind o elegie.

Dar nu-nțeleg de ce mă ceartă toamna
Când anii mei doar ei îi aparțin
Până atunci când voi valsa cu iarna
Și voi pleca... puțin câte puțin...

DOR DE CUVÂNTUL UCIS

A fost o vreme-n care visam 
că nemurirea

Cu un cuvânt hipnotic, o voi putea 
deschide,

Rupeam din cer petale, îmi oglindeam
iubirea

În Focul Veșniciei, sperând 
că-l voi aprinde.

Acum privesc în urmă și nu-nțeleg
cum oare
Pe drumul neputinței, absurd 

m-am rătăcit,
De ce-am lăsat, pierdută, iluzia 

să zboare

Lăsându-mi numai Focul, ce crunt 
m-a mistuit.

Azi, prin păduri uitate, vag, urma 
îmi voi pierde

Nu îi voi spune umbrei că am avut 
un vis,

Totuși o voi lăsa, timid, să mă
dezmierde,

Să nu mai plâng de dorul 
cuvântului ucis.

Ramona Müller

ÎNTR-UN ALT NOI

într-un alt ieri te-am văzut 
cum în camera de probă 
îţi cuprindeai sufletul în palme
încercai pe ascuns rochii înflorate 
pentru primăverile 
deja trecute 
roase de molii obtuze

cât de puţină îmi eşti 
şi cât de strâmtă îţi simt 
privirea rimelată
dincolo de secunda oprită 
în călcâiul oglinzii

rochia cu  umeri goi nu-ţi place 
o aşezi intern poate vor zbura 

fluturi din dulap
cicatrizând astfel termenul 
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de valabilitate 
al etichetei de firmă

ceva nou  
emoții vechi
dar ceva cu împrumut 
o inimă

aşa cum amnezia nu are culoare
niciun om cu două trupuri 
nu este un suflet pereche
când se logodeşte tăcerea cu nordul
doar manechinele mai umblă 
cu zâmbetul abandonat 
şi mâinile în buzunar

tu care eşti
te-am văzut într-o vitrină
într-un alt mâine

CLEPSIDRA ZĂPEZILOR 

clepsidre orizontale separă timpul
cu braţe nesigure
tu bărbat cum presupui
eu femeie cum capitulez
ne recunoaştem 
în palme şi cearceafuri obosite

spermatozoidul amintirii 
se frânge în ecolocaţiile hărţii astrale
ne  odihnesc oasele ceva mai devreme 
îmbrăţişând nevinovate 

statuia libertăţii

pe cerul scurs din limbile noastre 
mereu cu creierul gol
se îneacă promisiuni rebele de amor

nu ofta pentru zăpezile nedemne
pentru că atunci
ai depune mărturie în genunchi
despre starea sufletului meu

iar eu nu am circumstanţe atenuante

aştept scrisoarea primăverii 
până atunci rămân străina perfectă 
care îşi strânge uimirea paşilor 
în repaosul coapsei pentru cel pe care 
îl iubim sălbatic amândouă 

Ionel Zaharia

REVERIE

Iar mă încearcă nostalgia
Şi-aş vrea, în nopţile rebele,
Să-mi fii aproape, carra mia,
Nu plăsmuire-a minţii mele.
Acum, când iarna este, iată,
A pune ger peste cuvinte
Şi ochiul zării se dilată
Precum cătarea unei flinte,
Tânjeşte după tine patul
Şi mâinile cândva gonace,
Când vânătorul şi vânatul
Cădeau, mai către zori, la pace.

AMINTIRE
Sunt clipe-n care reînvie –
Ca scurte fulgere de vară –
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Momente din copilărie
Sau clase mici de la „primară”.
Mama, pe prag de înserare,
Pregătea frângerea de pâine,
Când tata se ivea din zare,
Şi azi ca ieri, şi ieri ca mâine
Iar noi, ţâncii de două şchioape,
Rosteam mici rugăciuni şi ambre
Vesteau că îngerii-s pe-aproape
Şi, poate, ne zăresc prin ţambre.

INVOCAŢIE

Pomi ruginii şi pălmuiţi de vânt,
Cărări astupate de frunzele moarte,
Aş vrea să îmi imaginez că sunt,
Printr-un cuvânt, un pas spre departe,
Ori, ca în jocuri de orientare,
Marcajele iubirii nu s-au şters
Şi mai rămân- faruri la ţărm de mare-
Perechi vestite care ne-au premers.
Nopţi, pensiuni de patru insomnii,
Vacanţe, tot mai speră c-o să vii.

Renate Müller

SUFERINŢĂ

muma străbună 
umblă desculță
opincile nu o mai încap
au intrat la apă
și în poduri zac
muma străbună 
lacrimi nu mai are

pruncii își hrănește 
cu un drob de sare
și îi părăsește
muma străbună 
nu mai are glas
doar un nod în gât
în viață i-a rămas
și un vis urât

ÎNCUNUNATĂ CU FLUTURI

mă îmbrac în mătasea verde 
și înflorată a anotimpului
boarea adie prin 
voalurile petalelor de maci
bine îmi stă ţesătura colorată
evadez din chilia tăcută 
în freamătul care mă înconjoară
vara încă mai bate 
îndrăzneaţă din aripi
departe de negura pământului
totul încă mai este 
cât o poveste cât un poem nesfârşit
mă învălui în gânduri candide 
înmuiate în lapte
filtrate prin sita dimineţii
fire de lumină raze aurii se revarsă 
peste livada înmiresmată...
încununată cu fluturi

PENTRU CĂ-MI EŞTI

fericirea îmi așează
praf de aur pe pleoape
zâmbetul meu balansează ușor
cheile genelor tale eliberează lumina
rotocoale de dor mă cuprind
mă înalță  mă mânghâie
mă flutură ca o panglică-n vânt
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Dumitru Dănăilă

ITALIA DIN VIS
(Fragment de roman) 

E vară, august pe sfârşite, dar zici că a venit
iarna. O ploaie rece s-a instalat din senin peste capi-
tală 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 vreme 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 lacăt

la gură, să nu afle cineva ce discutăm. Sunt urechi peste tot, cooperativa „O-
chiul şi timpanul” e-n toate, cum se spune, e-n noi, ne urmăreşte, să ştie dacă
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 fi 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 îţi 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… 
– Să piardă alţii! Noi nu ştim decât victoria. 
„Dacă aş fi şi eu ca Laura… Aşa şi sunt, încrezătoare, îşi zice Crinuţa.
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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
subtil vreo aluzie. Să iau eu legătura cu vărul… Pe urmă sper să fie totul mai
uşor.”

Priveşte cu nesaţ locul în care se află, ultima parte de pământ româ-
nesc. 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 doc-
toriţa Mustaţă? Cât e de pitică, şefa ei 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 me-
dical. Cu oameni ca ghindoaca e greu să te înalţi, să ajungi acolo unde îţi e lo-
cul. Unde e locul tinerei doctoriţe? Acum nu are niciun loc, e în stare de im-
ponderabilitate. Mereu a stat cuminte la locul ei, a făcut ce făceau şi alţii, turma
adică, nu a ieşit din rând, dar mereu a vizat fruntea, ridicarea deasupra altora,
pentru 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, por-
nită pe glume. 

– Mie, dragile 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, căpitanul,
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? 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 a-

nume loc din casă…
– Eu am nevoie de un bărbat care să fie bun la toate. 
– Ştiu o mulţime care sunt buni la mai multe. Priceput la toate nu s-a

născut încă. Mai aşteaptă şi tu vreo două secole, poate apare vreunul. 
Îşi aminteşte că aşa îi spunea şi vărul său, fugitul în Germania de Vest,

Spiridon Marcoşanu, când începuse să îi placă băieţii şi să se uite cu ochi dră-
găstoşi după ei. 

Zicea Spiri, aşa îl botezase Crinuţa: „Tu eşti o zbanghie, o să îţi găseşti
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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 militar 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 iubea! 
De ce vorbeşte la trecut? Focul iubirii nu se stinge aşa de uşor. Îi trebuie timp
să îl stingă, e puternic focul şi întins în timp, tot în timp se va stinge. Nu poate
să spună dintr-odată ce a fost a fost a fost şi gata, nu mai e nimic, chiar dacă
aşa merită destrăbălatul, 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, răsplata 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
venind către ea cu pas domol, cu capul plecat la pământ, spăşit, urcând parcă
pe podul condamnaţilor 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.  
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Alexandru Bolache 

HIMERĂ ÎN UMBRĂ ÎNCĂTUŞATĂ

albie de vânt
dragostea
împărțea
gândul răsăritului
cu imnul veșniciei
rădăcina de salcie
sculpta în deșert
lacrima
primei iubiri

LEGENDĂ 
ÎN SCORBURĂ DE LUNĂ PLINĂ

La pândă
stă sărutul fantomă
ciorchine de iluzii
cojile de lumină
ard speranțele

într-un baiț
de otravă
întrebările
ceață de miere
între răsărituri
și firmituri
rochia ta împletită
vânt
minciuni
clevetiri
funii de otravă
privirea mea de păgân
se ascunde
prin părul tău



Sava Bogasiu

PELERINAJ 
DE SUFLET 

ÎN CAPADOCIA: 
PE URMELE SFÂNTULUI

MUCENIC SAVA DE LA BUZĂU
Vineri, 20 septembrie 2019

M-am trezit foarte de dimineaţă, ca să prind răsăritul soarelui pe malul
Mării Egee. Marea şi soarele sunt ca două fiinţe îndrăgostite una de cealaltă,
care se îmbrăţişează ori de câte ori se întâlnesc. O îmbrăţişare face mai mult
decât un sărut scurt care se uită. Îmbrăţişarea este semnul iubirii duhovniceşti;
în acele momente curate uiţi de trup şi te scufunzi într-o mare de iubire sufle-
tească, în care nu te poţi îneca în valurile patimilor trupeşti. Copiii care se îm-
brăţişează oriunde se întâlnesc ne dau această frumoasă lecţie de iubire sfântă.

Marea în sine este o fiinţă vie şi la propriu, şi la figurat. Ea are suflet
şi viaţă. E vie, pentru că naşte şi menţine viaţa vieţuitoarelor şi a plantelor din
adâncul ei fascinant. Pe mare trăiesc oameni: pescari, marinari, turişti, care o
înconjoară cu trupul şi cu sufletul. Marea e ca o mamă care ne hrăneşte cu toa-
te delicatesele ei: fructe de mare, peşti de tot felul, raci, melci şi plante aromate.
Apa mării ne spală, ne curăţă şi ne tămăduieşte neputinţele trupului. În mare
găsim sare, care dă gust mâncării şi sănătate corpului nostru. Ea e blândă, cal-
dă, primitoare, ispititoare, dar de multe ori îşi schimbă faţa şi firea. Devine
agitată, învolburată, plină de mânie şi ură pe noi, oamenii, care o murdărim
cu păcatele noastre. Omul seamănă uneori cu marea. La slujba de înmormân-
tare există o cântare bisericească legată de mare: „Marea vieţii văzând-o
înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alergând, strig Ţie: scoa-
te din stricăciune viaţa mea, Mult Milostive”.

De multe ori se întâmplă să ne umplem de valurile mâniei care ne în-
tunecă inima, devenind noi asemenea fiarelor sălbatice. Patimile noastre tru-
peşti seamănă cu apa caldă, care ne moleşeşte. Atunci când vântul nu mai bate
şi soarele stă sus cu privirea aţintită asupra mării, ea devine liniştită, romantică,
plină de poezie. Aşa se întâmplă cu noi când îl lăsăm pe Soarele Hristos să

RENAŞTEREA BUZOIANĂ 223



stea cu prezenţa Sa harică în sufletul nostru. În acele momente, fiinţa noastră
e cuprinsă de o linişte profundă.

La rostirea rugăciunii lui Iisus, din mintea noastră dispare vântul is-
pitelor. Atunci apare o mare linişte, pe care pluteşte Însuşi Dumnezeu în inima
noastră. Acum se întâlneşte omul cu Duhul Sfânt, care ne transformă într-o
biserică vie, rugătoare, în care arde candela rugăciunii. Ferice de acele per-
soane care se pot împărtăşi de acest duh isihast, caracteristic doar sfinţilor din
ceruri! Micul dejun de astăzi s-a transformat într-o Cină de Taină.

Facem rugăciunea în autocar şi, cu binecuvântare sfântă dată de un
preot pelerin, plecăm în cetatea biblică Efes din Asia Mică, unde primul epis-
cop a fost Timotei, ucenicul de suflet al Sfântului Apostol Pavel - Apostolul
Neamurilor, care a încreştinat două continente: Asia şi Europa.

La început, Efesul a avut denumirea „Apasa”, care a fost capitala re-
gatului Arzawa, ce a aparţinut civilizaţiei hitite. Are o vechime istorică de peste
5000 de ani. Efesul este cel mai mare oraş arheologic în aer liber din Turcia,
care s-a conservat foarte bine pe o suprafaţă de zeci de hectare. Arheologii în-
că mai lucrează la excavarea lui. Are două intrări principale: una dinspre mare,
pardosită cu marmură şi coloane dispuse pe de-o parte şi de alta, cealaltă din-
spre uscat, pietruită, care ducea în centrul oraşului Efes.

Am vizitat Agora sau piaţa centra-
lă, Templul lui Domiţian, Fântâna lui Tra-
ian din marmură, Templul lui Adrian, toa-
letele publice sau latrinele unde bărbaţii
stăteau ore întregi, comentând probleme po-
litice, sociale şi culturale, Biblioteca, a tre-
ia ca mărime din lume (după cele din A-
lexandria şi Pergam), Templul lui Artemis,
Teatrul mare, unde încăpeau aproape 20.000 de persoane.

De asemenea, am văzut mormântul Sfântului Ioan Evanghelistul, pes-
te care s-a zidit o mare biserică în perioada bizantină. Acum au rămas doar ru-
inele ei. În timpul atacurilor arabe asupra cetăţii Efes, biserica a fost încon-
jurată cu ziduri masive de piatră, care se păstrează şi astăzi. Materialele pentru
zidirea bisericii, precum şi a zidurilor, au fost luate din construcţiile templelor
păgâne. Intrarea în biserică se făcea pe o poartă gigantică, numită şi: „Poarta
Urmăritului”. Lângă biserica mare centrală se aflau multe anexe: sala veş-
mintelor, baptisteriul, trapeza.

Sfântul Ioan Evanghelistul și Teologul a fost unul dintre cei dois-
prezece Sfinți Apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos. Ioan este unul dintre
cei patru evangheliști. El a lăsat ca moștenire tuturor credincioșilor scrierile
sale canonice, nou-testamentare: Evanghelia, trei Epistole și Apocalipsa și tot
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el este acela care a vestit lumii că „Dum-
nezeu este iubire” și „Dumnezeu este lumi-
nă”. Sfântul Apostol Ioan este prăznuit de
trei ori pe an, însă în ziua de 8 mai este săr-
bătorit în cinstea minunii care are loc, în
fiecare an, în această zi, la mormântul său.

Dumnezeu face minuni prin toți
sfinții săi, prin cei care au suferit sau au

murit pentru El, prooroci mucenici, sfinții Săi apostoli și ucenici și toți cei
care au dus o viață curată și sfântă, învrednicindu-se Împărăției Cerurilor și
vieții veșnice, iar locurile de îngropare ale lor le binecuvântează cu multe mi-
nuni și daruri.

Mormântul Sfântului Ioan Evanghelistul izvorăște, din Suflarea Duhu-
lui Sfânt, o pulbere sfântă, care izbucnește afară în fiecare an, la această dată.
Localnicii o numesc „mană”. Această pulbere divină este cunoscută pentru
darurile ei  vindecătoare, atât pentru suflet, cât și pentru trup.

Sfântul Apostol Ioan a fost fiul pescarului Zevedeu și al mironosiței
Salomeea, din localitatea Betsaida, din Galileea. La început, a fost ucenic al
Sfântului Ioan Botezătorul. Împreună cu fratele său, Iacov, a fost chemat de
Mântuitorul Iisus Hristos să-L urmeze. Ioan a fost cel mai tânăr dintre Apos-
tolii Domnului.

În Noul Testament, cei doi frați, Ioan și Iacov, sunt numiți „fiii lui Ze-
vedeu” sau, pentru credința lor puternică, „fiii tunetului”. În cuprinsul Evan-
gheliei sale, Ioan nu se numește pe sine cu numele, ci „ucenicul prea iubit al
lui Iisus” (Ioan, 21, 20). El chiar era foarte iubit de către Iisus, deoarece, îm-
preună cu Apostolii Petru și Iacov, Ioan îl însoțește pe Învățător în cele mai
importante momente ale vieții Sale pământești. El a fost prezent la învierea
fiicei lui Iair, la Schimbarea la Față și la rugăciunea din grădina Ghetsimani.

Ulterior, când Mântuitorul era răstignit pe Cruce, l-a ales pe Ioan drept
purtător de grijă pentru Mama Sa, Fecioara Maria, pe care Ioan a însoțit-o
până la cinstita ei Adormire. După Înviere, Ioan a fost primul Apostol care a
cercetat mormântul gol. Simbolul Sfântului Ioan Evanghelistul este vulturul.
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Dumitru K.  Negoiţă 

Nevoia de-a
trăi bucurii

Ceea ce realizăm noi astăzi prin literatură, oare, trebuie măsurat cu
compasul unei singure vieți? Pentru a lărgi acest compas este absolut necesar
să lăsăm și noi ceea ce ne-au lăsat câțiva dintre înaintașii noștri, bucuria ca o
necesitate. Necesitatea de-a da prioritate bucuriilor. De-a strânge în brațe bu-
curiile și de-a nu le lăsa să se risipească din jurul nostru. Pentru astfel de bine-
facere drumul pe care l-am ales înspre informare, de-a citi pe cei de dinaintea
noastră, nu înseamnă facebook, ci cărți. Cărțile din bibliotecile personale dar
și gândurile. De pildă, cu 9 ani în urmă, din tot și din toate, din dragostea față de
Cultul muncii, bucuriile, nu numai, din drumurile literare erau deșarte. 

– Și, ce-i de făcut? 
Vorbeam doar cu gândurile mele până într-o zi când am luat hotărârea

de-a pleca, de a pleca prin Buzăul nostru drag, să număr zâmbetele călătorilor
de pe străzi! Cu un carnețel și un pix în mâini, la care mulți trecători  mă pri-
veau la fel cum îi priveau pe cei care aveau câte un cățel legat și făcea pipi
lângă un colț de  pe stradă. Cu toate acestea carnețelul și pixul nu le-am dosit,
le-am ținut la vedere. Am mers pe mai multe străzi destule ore.  În acea zi,
când zâmbetele celor de pe stradă nu  au atins nici măcar cifra degetelor de la
mâini, mi-am zis:

– Cine poate să-ți ofere bucurii, când, sărmanii n-au nici pentru ei?
Așa că m-am hotărât. Am să-mi autocreez bucurii.  

Oare, se putea, se putea ca-n acest periplu să nu dau de măcar un scri-
itor. Tot în acestă zi l-am  întâlnit și pe regretatul scriitor Marin Ifrim și, printre
altele i-am spus de intenția mea. Intenția de-a autocrea bucurii.

– Interesant... Chiar interesant!
După alte câteva discuții, ne salutăm cordial, urmându-ne fiecare dru-

mul. Marcat de bucuria întâlnirii dar și de șocul privind numărul mic de zâm-
bete ale celor după străzi am pornit la treabă, o treabă care a generat un ciclu
privind „Bucurii autocreate”. Până la acest tărâm al doritelor bucurii învățasem
de la viață că atunci când îți pierzi speranțele și toate bucuriile sfârșitul e pe
aproape. Așadar, trăiam periculos și, ca să scap de astfel de trai am dorit să mă
informez. Dar cum? De unde să primesc informațiile? 

Cum nopțile reprezintă „un bun sfetnic”, bunul Dumnezeu mi-a îndru-
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mat pașii, nu înspre informațiile de pe internet, mai degrabă inspirându-mă să
aleg cărți din bibliotecile mele. Iată, una dintre acestea semnată de Perpessi-
cius, intitulată „Jurnal de lector”, care spune, printre altele și printre alții, că
„Panait Istrati, după Ion Creangă este înțesat de ziceri populare în scrisul său”.
Cărțile sale cuprind multă bunătate, omenie ... spirit samaritean.

Revenind la ceea ce învățasem de la viață privind bucuriile, privind
ciclul despre care am vorbit „Bucurii autocreate”, am găsit o potecă să-l para-
frazez pe Aurel Anghel, am găsit o intersecție, o tangentă dacă doriți, o zicere
a scriitorului brăilean Panait Istrati, care spune: 

„Frumusețea poate veni chiar din inima noastră, dacă-i plină de bu-
curii. Atunci când bucuria ne părăsește, pământul este un cimitir”.
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M-am vindecat

M-am vindecat de gânduri?
când uşa din vremea bunicului
se poate deschide şi astăzi la
casa unde fiul a avut grijă de ea.

M-am vindecat de gânduri?
când am privit Monumentul satului
unde numele bunicului, al fratelui
şi al altora, trăieşte şi astăzi.

M-am vindecat de gânduri?
privind înspre putineiul funcţional
în vremea părinţilor, stând astăzi
mărturie alături de cusăturile mamei.

M-am vindecat de gânduri?
privind medaliile tatălui  
purtându-le cu drag, sălăşluind 
printre pomii înfloriţi de acasă.

M-am vindecat de gânduri?
că lacrimile strămoşilor mei
au udat pajiştile pe care cutreierau
cu glasul lor topit în liniştea istoriei. 

Tomnatice amintiri

Am trăit bucuria dalbelor dimineți
ori cele albastre lipsite de săgeți.

Am trăit zile cu sau fără soare
cu griji, probleme lipsite de boare.
Am prânzit la umbra nucilor
zâmbind des la glasul cucilor.
Am trăit repaosul amiezilor pline 

de fapte
care rostogoleau mereu diferite date.
Am trăit amurgul generat 

împlinirilor
cu raze de lună în tinerețea 

rostogolirilor.
Am auzit la lumina nopților 

lampante
clipocitul Buzăului de care 

am avut parte
Am trăit liniștea somnului care 

mi-a adus date
despre gândurile celor mai frumoase

fapte.

Dumitru K. Negoiţă



Georgeta Tudor

Fântâna din
poiana bisericii

„Mii de oameni au trăit fără iubire, niciunul nu a trăit fără apă.” 
( Wystang Hugh Auden - poet englez)

Cel care are minime cunoştințe despre cele relatate în Biblie înţelege
ce spune poetul, căci nici un om nu poate trăi fără apă mai mult de 6-7 zile,
doar Mântuitorul Iisus Hristos, dus de Duhul Sfânt în pustie, a postit timp de
40 de zile fără pâine şi apă, aşa cum Moise a făcut, în două rânduri, pe Muntele
Sinai, primind de la Dumnezeu cele zece porunci. 

Eu nu ştiu dacă cei ce s-au gândit să facă o fântână în poiana bisericii
din cimitirul vechi, Buna Vestire, au avut ca argument cele scrise mai sus. Ştiu
doar că atunci când eram copil aduceam apă cu două găleţi în mâini şi am în-
cercat şi cu cobiliţa pe umăr, dar mi s-a părut mai greu, de la fântânile de pe
drumul principal: una la Cercelea, la intersecţia cu drumul spre Săsenii Noi,
şi cea de la dom Fănică (Naftan), la vreo zece case distanţă faţă de prima, spre
Nişcov. Acum sunt părăsite, ca toate fântânile din satul Verneşti, nu ştiu dacă
în celelalte sate ale comunei o mai fi vreo fântână la drum să-şi potolească se-
tea drumeţul.

Prin 1964, părinţii mei s-au hotărât să-şi facă fântână în curte, pentru
că voiau să se apuce de grădinărit şi nu aveau sursă de apă. Aşa că s-au intere-
sat  de un meşter în a săpa pământul, până-n măruntaiele lui, prima pânză frea-
tică fiind la aproape 20 m adâncime, şi au dat de fântânarul Tică-adventistul,
din Lipia. Atunci nu erau uneltele de acum; omul săpa pământul cu cazmaua,
îl punea într-o găleată şi un membru adult al familiei, în speţă gospodina casei,
îl scotea la suprafaţă folosind un scripete. Tică nu lucra sâmbăta, aparţinând
cultului adventist, dar nici duminica, pentru că proprietarii noii fântâni erau
creştini ortodocşi. Nu mânca carne de porc, nu bea alcool, nu fuma, nu bea
cafea, aşa că spre deosebire de cei pe care, să presupunem, îi prinzi la vreo
activitate, nu era costisitor şi-şi vedea de treabă. 

După mulţi ani, s-a gândit mama mea să le propună vecinelor, femei-
lor cu care lucra la CAP, Florica şi Gherghina, să pună mână de la mână să
facă o fântână şi în poiana bisericii, aşa că l-au adus din nou pe Tică şi, cu bi-
necuvântarea parohului de atunci, înainte de ’89 era doar o parohie la Verneşti,
un singur preot - Gheorghe Caloian -, s-a început lucrarea. Toată cheltuiala au
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suportat-o cele cinci familii vecine cu biserica, după cum se vede şi din ins-
cripţia de pe colacul fântânii: Anica Floarea, Andrei Ion, Angheloiu Constan-
tin, Dumitrache Nicolae şi Dumitrache Ion. 

Se ştie că apa din fântână, mai ales cea scoasă de la adâncime mare,
cum e şi în cazul celei din poiana cimitirului care, între timp, a mai fost sleită
de Virgil Anica, are proprietăţile apei de izvor. I-au făcut două clape şi acope-
riş, au împrejmuit-o cu un gărduţ din lemn, devenind un loc numai bun de a
se adăposti de vreme rea, pe lângă oameni, şi câinii vagabonzi, de care strada
Bunavestire nu duce lipsă.

Şi ca să aibă şi un rol purificator, Aghiazma Mare se face tot din aceas-
tă fântână în ziua de Bobotează, când creştinii ortodocşi, nu numai din parohia
Verneşti 2, vin să ia apa sfinţită nu doar dintr-un simplu obicei, ci şi din convin-
gerea că folosind-o, pe nemâncate, în intervalul 5-14 ianuarie starea lor fizică
şi spirituală se îmbunătăţeşte.

Fântâna din poiana bisericii este o dovadă că verneştenii, atunci când
vor, unindu-şi puterile fizice şi financiare pot face lucruri de durată. Fie ca apa
acestei fântâni să ostoiască setea drumeţilor mulţi ani de acum încolo, iar celor
ce menţin curăţenia izvorului Dumnezeu să le dea sănătate şi putere de muncă!

Elena Stroe-Otavă

Gheorghe Stroe, un Sisif pe
muntele de cenuşă

(fragment)

Gheorghe Stroe, numit Gică în familie şi în sat, după ce sora sa, mai
mare cu doi ani şi jumătate, n-a putut să-i spună Georgica, aşa cum dorise ma-
ma, s-a născut în casa bunicilor din partea mamei, Smaranda şi Constantin
Moise. Smaranda provenea din familia Munteanu, având ca fraţi pe Nicolae,
Gheorghe, Constantin, iar soţul ei, Constantin Moise, era numit în sat Costică
Mitan sau al lui Mitan, după numele tatălui său, Dumitru Moise, numit Mitan.
Dumitru Moise este erou al Primului Război Mondial, căzut în luptele de la
Mărăşeşti, din august 1917. De aceea, Costică Moise rămânea orfan şi de tată,
la doisprezece ani, după ce, la numai zece luni, rămăsese orfan de mamă. A
avut însă noroc de o mamă vitregă deosebit de blândă, care l-a crescut cu dra-
goste, ca pe propriul copil, căreia mama scriitorului, Elena, îi spunea mama-
mare Neacşa ori mama-mare moaşa, ca şi surorile ei, Maria şi Vica, pentru că
aceasta era moaşa satului şi ajutase la venirea pe lume a mai mult de jumătate
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dintre locuitorii satului. Deşi în Pârscov era spital, construit în timpul lui Carol
al II-lea, inaugurat în anul 1938, femeile năşteau tot acasă, cu moaşele price-
pute, în care aveau mai multă încredere, căci aceasta era tradiţia din moşi-stră-
moşi!

În anul 1952, când s-a născut Gheorghe Stroe, a fost o iarnă grea, ge-
roasă, cu multă zăpadă. Părinţii se aflau într-un sat de graniţă din Banat, unde
tatăl era cadru militar la grăniceri, dar mama nu a vrut să nască printre străin
şi, după un drum lung şi obositor de aproape două zile, Nicolae Stroe a adus-o
în Bădila, la familia ei, împreună cu fetiţa de doi ani şi jumătate, plecând apoi
în Banat, la serviciul său. Toată familia, la vreme de iarnă, locuia într-o singură
cameră, pentru a face economie de lemne. În camera aceea a bunicilor, se aflau
numai două paturi, pe unul dintre ele, situat lângă fereastră, dormind şi zăcând
în timpul zilei Costică Moise, bolnav de plămâni. S-a stins în anul 1954, la
numai 49 de ani! Pe al doilea pat, aşezat lângă sobă, mai aproape de căldură,
dormea mama, Elena Stroe (Leana, cum i se spunea), împreună cu copiii săi,
iar mama Smaranda şi fiica sa, Vica, dormeau jos, pe o rogojină, peste care
puneau nişte aşternuturi. După cum povestea mama mai târziu copiilor săi, cu
duioşie şi lacrimi în ochi, amintindu-şi acele momente, nimeni nu s-a plâns
de condiţii grele ori de plânsetele copiilor, mai ales în timpul nopţilor lungi
de iarnă. Gică a venit pe lume în seara zilei de joi, 18 decembrie 1952, în jurul
orei 19, asemenea surorii sale, Elena, numită şi Tori, care se născuse tot într-o
joi seara, la aceeaşi oră, pe 2 martie 1950. Gheorghe Stroe, noul născut, sin-
gurul băiat al familiei în care se născuseră numai fete, a adus multă bucurie
tuturor. La primărie, a fost declarat pe 1 ianuarie 1953. Tot în ianuarie, a fost
şi botezat de către sora şi cumnatul mamei, Maria şi Constantin Urduzan, sin-
gurul sprijin al mamei în acele momente, în care soţul şi tatăl copiilor ei era
departe, tocmai în Banat. Nicolae Stroe a venit să-şi ia familia lângă el abia în
primăvară. 

Încă de mic, Gică s-a dovedit un copil cu personalitate. După cum po-
vestea mama, într-o noapte, tatăl a apucat frânghiuţa leagănului, să-l mai le-
gene şi el, mama fiind foarte obosită. Simţind că era legănat altfel, copilul s-a
ridicat, a văzut cine îl legăna şi a ţipat: „Nani mama, nu tata!” Era deosebit de
vioi, curios şi inventiv. Strica toate jucăriile şi le cerceta să vadă cum sunt al-
cătuite. Într-o seară, căzând de pe prispa casei vechi, nu a plâns, ci a spus tu-
turor că el a zburat. Poate chiar asta încercase să facă! Familia credea că băiatul
va ajunge inginer, aviator, inventator, până când el a descoperit cărţile şi lite-
ratura. De fapt, încă de pe timpul când nici sora sa mai mare nu mergea încă
la şcoală şi nu ştia nici ea să citească, în serile lungi de iarnă, mama le citea
poveşti, iar copiii ascultau cu mare atenţie, multe zile vorbind ei doi despre ce
le citise mama. Tatăl le spunea şi el poveşti, la lumina focului din sobă, când
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curăţa boabele de porumb de pe ştiuleţi, să le dea de mâncare animalelor. Pe
pereţii odăii albe, jucau lumini şi umbre, care amplificau emoţia copiilor, ce
ascultau cu sufletul la gură poveştile cu haiduci, împăraţi şi împărătese, zmei
şi căpcăuni.

Dar copilăria celor doi fraţi nu a fost lipsită de griji şi de greutăţi.  În
Bădila, ca şi în alte sate din acele vremuri, toată familia trebuia să muncească,
indiferent de vârstă şi, cum părinţii se apucaseră să construiască o altă casă,
(cea veche fusese construită de către bunicii paterni), fraţilor le-a revenit sar-
cina să păzească animalele la păscut. După ce Nicolae Stroe se îmbolnăvise
de plămâni şi fusese pensionat medical temporar, revenise în sat şi, cum avea
destul pământ, se hotărâse să rămână, să-şi întemeieze gospodăria la fel ca cei-
lalţi consăteni. Şi-a cumpărat vacă, oi, şi a hotărât să-i trimită pe copii cu ele
la păscut, pe un loc al său, numit La Pache. Însă copiii erau prea mici, fetiţa
de şase ani şi jumătate, băiatul de patru ani. Îi ducea mama pe acel loc aflat la
marginea din apus a satului, lângă pădure, pe băiat purtându-l în braţe, drumul
fiind prea lung pentru el. Tot mama venea să-i ia acasă la prânz şi seara, după
ce termina treburile pe acasă. Copiii stăteau acolo singuri şi se temeau de ce
ar putea ieşi din pădure, mai ales după ce ascultaseră poveştile tatălui. Dar nu
i-a speriat nimeni şi nimic niciodată! Nu aveau timp să se joace, pentru că
locul era situat între fâneţe şi parcele cultivate cu porumb şi fasole, de care
animalele erau tentate. Alergau toată ziua să le abată de unde ar fi vrut să
mănânce iarbă mai mare ori porumb verde şi fasole. Seara, rupţi de oboseală,
de multe ori adormeau nemâncaţi. Cu timpul, numărul animalelor a crescut:
două vaci, doi viţei, aceştia fiind vânduţi cu contract, pentru a cumpăra mate-
riale de construcţie pentru noua casă. De aceea, copiii au fost singurii care
s-au bucurat când s-a făcut colectivizarea şi părinţii au vândut animalele, în
anul 1961, mulţumiţi că au scăpat de ele. Dar şi de belşugul de lapte, brânză
şi smântână, căci pe acestea nu le vindeau, erau hrana familiei. Nu le păsa, le
obţineau mult prea greu! Tatăl, rămas fără pământ, a făcut o şcoală şi a devenit
ceferist, slujbă din care a şi ieşit la pensie. Pentru lapte şi carne, a cumpărat
două capre, iar copiii au îndrăgit blândele animale, căci acum nu mai alergau
după ele, ci, atrase de bunătăţile pe care le luau prin buzunare, pâine, grăunţe
ori fructe, se ţineau după ei, păşteau prin preajmă, iar copiii puteau citi în voie
cărţile pe care le purtau tot timpul. 

Copilul Gheorghe Stroe a învăţat să scrie şi să citească înainte de a
merge la şcoală, de la sora sa, care i-a fost nu numai „prima învăţătoare”, dar
şi „prima cititoare” a poeziilor sale din timpul liceului şi a prozelor pe care a
început să le scrie în studenţie. 
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Genovel-Florentin Frăţilă 

COASTA DE ARGINT
– Pe urmele edilului din Balcic, 

râmniceanul Octavian Moşescu –

Pe parcursul documentării pentru romanul
TEINO KOR (premiul întâi la categoria „roman” al Concursului Național
de Literatură „Ioan Slavici”, ediția a 6-a, acordat de revista Tribuna din Cluj)
despre regina Maria, am aflat de prietenia reginei cu Octavian Moșescu. Râm-
nicean de origini, acesta a fost primar al Balcicului în două perioade (între
1931-1932 și respectiv 1938-1940).

Am mai fost în Balcic acum câțiva ani, cu ocazia vizitării „Cuibului
liniștit” - Castelul reginei Maria. Castelul, devenit emblema orașului, atrage
prin farmecul său exotic, dar și datorită minunatelor sale grădini, din ce în ce
mai mulți turiști români.

Mi-am propus așadar, să pășesc pe urmele acestui om de cultură, pu-
blicist, poet și colecționar de artă, unul dintre inițiatorii curentului Art Nouveau
și am decis ca o parte din concediu să-l petrecem pe Coasta de Argint, așa cum
se numește țărmul însorit al mării din zona Balcic. La începutul lunii august
am plecat în Bulgaria, având la mine două dintre cărțile scrise de Octavian
Moșescu: „Vitralii” și „Alte vitralii” (editura Litera), împrumutate de la Bib-
lioteca municipală.

Din Râmnicu-Sărat până la Balcic, chiar pe țărmul Mării Negre, sunt
exact 350 km. Traseul a fost cât se poate de lejer, fapt care ne-a ajutat să fim
punctuali. Am fost primiți de Maria Gudova, proprietara „Guest House Silver
Pearl”. Chiar dacă nu știa o boabă de română și nici de engleză, am simțit ospi-
talitatea din privirea și zâmbetul ei. Era exact cum ne-am închipuit-o în urma
„semi-dialogului” telefonic pe care l-am purtat cu ea (în cele din urmă, bles-
temul de la Turnul Babel, slavă Google-translate, a fost alungat cu ajutorul e-
mailului!). Trecută de 50 de ani, blondă, spălăcită și slabă țâr, această femeie
avea permanent zâmbetul pe buze. Rațiunea alegerii acestui hotel a fost apro-
pierea față de plajă. Într-adevăr, până la apa mării sunt vreo 50 m, iar distanța
până la micuța plajă amenajată se parcurgea în maximum 5 min.

�
În urmă cu două milenii, pe când era dus spre exilul din cetatea Tomis,

poetul Ovidiu a exclamat, mișcat de frumusețea acestor locuri, „O, oraș al pie-
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trelor albe, îți venerez frumusețea!”. De atunci i-a rămas numele de Orașul
Alb, datorat dealurilor calcaroase care se ridică din imediata apropiere a țărmu-
lui. Peste veacuri, renumitul geograf Murgoci a denumit zona Balcicului „Coas-
ta de Argint”.

Octavian Moșescu s-a născut în
1894 la Tîmboiești și a urmat cursurile gim-
naziului „Vasile Boerescu” din Râmnicu-
Sărat. A studiat apoi Istoria artelor la Viena,
unde a fost președinte al Societății Academi-
ce „România Jună” a studenților români din
Viena.

În perioada în care tricolorul româ-
nesc flutura în Cadrilater, mai precis în anul 1927, tânărul Moșescu a fost nu-
mit profesor la gimnaziul din Balcic, ajungând în scurt timp directorul acestuia.
A înființat atunci Universitatea liberă „Coasta de Argint” al cărei ziar cultural,
care purta numele universității, era condus chiar de el. Ziarul apărea în cele
trei limbi care se vorbeau în zonă: română, bulgară și turcă. Un exemplar din
ziarul „Coasta de Argint” este expus pe un panou, în holul intrării în castel
dinspre plajă.

În același an, cu ocazia unei serbări marinărești, Octavian Moșescu a
participat la o serată desfășurată la țărmul mării. Se afla, ca de obicei, în com-
pania boemă a unor intelectuali români, cu precădere pictori, printre care și
râmniceanul Petre Iorgulescu - Yor, despre drama căruia avea să scrie mult
mai târziu, în 1969, în „Vitralii”. Pe terasa cochetă, au fost întâmpinați în acor-
durile fanfarei marinei militare, ai cărei membri purtau impecabile costume
albe. În apropiere, micile ambarcațiuni acostate în port păreau a se legăna în
ritmul muzicii de fanfară. Pe mese se aflau platouri încărcate din belșug cu
brânzeturi bulgărești sau cu specialități ale unei renumite carmangerii din oraș.
Vinul, cu o dulceață bine echilibrată, era un riesling Sundial.

Surpriza serii a fost soprana Penca Do-
breff care studiase canto la Viena. Din prima
clipă, Moșescu a fost vrăjit de vocea și de fru-
musețea bulgăroaicei. Ascultându-și inima ani-
mată de iubire, a curtat-o asiduu, în pofida îm-
potrivirii familiei ei și a piedicilor iscate din
această cauză. Penca, la fel de îndrăgostită şi
ea, avea să-i devină soție. În 1930, rodul dra-
gostei lor a fost o fiică pe care Moșescu, fermecat de aceste meleaguri, a bo-
tezat-o Balcica.

Un an mai târziu, Octavian Moșescu este numit primar al Balcicului
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de către marele Nicolae Iorga (premierul guvernului Româ-
niei). Încurajat de regină, a reușit să creeze o oază luxuriantă
de cultură românească, patronată chiar de primarul avocat, el
însuși publicist și poet. Mai mult chiar, cu sprijinul reginei, a
inițiat o lege prin care a împroprietărit pictorii și oamenii de
litere care veneau aici. Aceasta este perioada în care Balcicul
devine „Micul paradis al României Mari”, cum, după decenii,
Lucian Boia își va intitula cartea. Minunea a ținut până în
1940, când România a fost nevoită să cedeze Cadrilaterul. Ca
și părinții ei, Balcica a purtat în suflet nostalgia orașului al cărei nume îl purta,
iar în 1945, la doar 15 ani, a debutat cu volumul de versuri „Golful cu migdali”.

�
Înainte de prânz, după o dimineață de lectură, respectiv de plajă, am

pornit în căutarea vilei Balcica a fostului edil. Cu noul look de vilegiaturiști,
îmbrăcați lejer, am urcat în oraș pe trotuarele pavate cu piatră de mare ale
străzii Cerno More. Călcam peste găvanele goale imprimate în piatră de co-
chiliile scoicilor, acum cine știe câte veacuri. Briza sărată a mării se întrepă-
trundea cu mireasma dulceagă a smochinilor dați în pârg, care plutea pre-
tutindeni.

Nu a fost greu să găsim vila (la numărul 15), unde astăzi este cafe-
neaua „7 lulele” (Sedemte lulle). Pe terasa de la intrare, la o măsuță aflată în
spatele lulelei-ghiveci, stătea actualul proprietar. Familia Malev a cumpărat
această casă după plecarea din 1940 a lui Octavian Moșescu. Deși înțelegea
limba română și știa cuvinte românești, bulgarul a fost cât se poate de ursuz,
prefăcându-se că nu înțelege întrebările mele.

Am intrat în cafenea, unde, în spatele barului de culoarea verde, se
afla un barman tuciuriu trecut de prima tinerețe. Purta o cămașă grena din mă-
tase, largă și cu mâneci lungi. Părul negru, rărit deasupra tâmplelor, îl ținea
prins la spate într-o scurtă coadă slinoasă. Ne-a întâmpinat cu un zâmbet larg,
dezvelind niște dinți strâmbi și îngălbeniți, cariați pe alocuri. Am comandat o
cafea, apoi am ieșit pe terasă, trecând pe lângă o masă la fel de verde ca barul,
la care trei tineri bulgari stăteau la taclale în jurul unei sticle cu vin alb.

Curtea era o mică grădină suspendată de pe care se deschidea, în toată
splendoarea, panorama micului port din Balcic. Un măr doldora de mere verzi
trona în mijlocul grădinii. Lângă el, rebelă, o tufă înaltă de rodii ale cărei fructe
dădeau în pârg. De jur împrejur, erau smochini cu frunze late și leandri cu flo-
rile trecute, strânse în ghemotoace ofilite. Fundația casei era înaltă, construită
din aceeași piatră de mare specifică zonei, iar pereții văruiți. Acoperișul, ca
mai toate acoperișurile caselor din Balcic, era din țiglă groasă și roșie. Con-
struită în 1936, vila Balcica păstra stilul neo-românesc, adaptat cu măiestrie
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la zona de litoral de arhitecta Henrietta Gibory, fiica lui Delavrancea. Prispa
era de fapt o terasă generoasă, iar geamurile largi păstrau lemnăria originală
vopsită maro.Făcând abstracție de umbrelele galbene, de mesele și scaunele
ieftine din plastic, nu părea nimic schimbat.Timpul parcă se oprise în loc, odată
cu valurile, așa încât micile ambarcațiuni din port erau nemișcate întocmai ca
într-un tablou. Contemplam amândoi peisajul, savurând odată cu aroma cafe-
lei, farmecul și liniștea care domneau aici.

�
Din această grădină tainică, acum vreo opt decenii, privea însăși re-

gina Maria. Prietenă cu Penca și Octavian Moșescu, deseori venea aici, îmbră-
cată cu o rochie vaporoasă albă sau poate mov - culoarea sa preferată -, lungă
până peste pantofii velurați. Întotdeauna purta pe cap un șal alb sau o pălărie
cochetă din papură moale, împletită cu măiestrie și împodobită întotdeauna
cu un trandafir natural, prins în panglici pe care briza mării le flutura jucăușă.
La gât avea șiraguri de perle argintii ca și culoarea mării. Ferită de ochii lumii,
aici regina putea fuma nestingherită, mâncând la cafea baclavale sau bând si-
rop de mentă. Uneori soția primarului, le încânta auzul, interpretând arii cele-
bre de operă. Când rămânea la cină, regina prefera mâncăruri simple din pește
sau iaurt de capră.

Tot în această grădină, boemul primar își invita la cină prietenii săi
pictori: Lucian Grigorescu, Tonitza sau Steriade.

�
Am mâncat și noi, tot pe strada Cerno More, un pic mai sus, pe terasa

restaurantului „Blue lion”, unde mâncarea este deosebit de gustoasă. Am pornit
apoi la pas, alegând în mod aleatoriu străzile întortocheate ale orașului. Imagi-
nile câtorva case părăsite din zona centrului vechi inspirau tristețe și nostalgie
față de vremurile apuse. Pe frontispiciul acestora era inscripționat anul de con-
strucție, majoritatea fiind din aceeași perioadă în care s-a construit castelul
(1925-1936).

Străduță cu străduță, orașul își dezvăluie treptat misterul, dar rămâne
nedeslușită magia care plutește în jurul cișmelelor cu inscripții în limba turcă.
Chiar dacă se urcă destul de mult, ajungând la un moment dat obositor, plimba-
rea merită din plin. Privită de sus, marea liniștită pare un lac imens căruia lu-
mina generoasă a soarelui îi oferea sclipiri argintii. Abia din acest punct am
înțeles pe deplin de ce locul acesta, preferat de pictori, este numit „Coasta de
Argint”. Liniștea dimprejur îmi răspundea suplimentar la întrebarea de ce și
scriitorii preferau acest loc. Involuntar, m-am trezit numărând pe degete sila-
bele unui haiku răsărit în mintea sau, poate, în inima mea. Ema și-a dat seama
și m-a rugat să i-l spun: „«Coasta de Argint» –/ alchimia luminii/ preschimbă
marea.” Am coborât spre castel, învăluiți de sclipirea argintie a luminii și în-
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soțiți de același parfum dulce de smochine pârguite, emanat de peste tot. Pe
un gard curgeau în cascadă rugi de mure și, din mers, am cules trei boabe alto-
ite, alegându-mă instantaneu cu muștruluiala consoartei. Prin grădini, merii și
prunii se aplecau sub greutatea rodului. La intrarea în multe curți, erau bolți
de viță-de-vie pe care ciorchinii de struguri cu boabe alungite păreau mici can-
delabre gălbui. În alte grădini, rodiile prinseseră a se înroși și chiar am văzut
câteva coapte de-a binelea. Mai erau cultivate roșii legate pe araci, dar multe
dintre ele se mănaseră. Bineînțeles, aproape la fiecare gard erau nelipsiții smo-
chini. De la o băcănie, îmbrăcată în glicină, am cumpărat plăcintă cu brânză,
iar la o cișmea turcească am reumplut sticla de apă pe care o aveam la noi.

Ajungând la castel, am plătit biletele de intrare și am hoinărit prin
imensele grădini. Am intrat în serele din „Grădina lui Allah”, cu cactuși care
au aproape 100 de ani. Ne-am oprit pe la capela Stella Maris, numită, la fel de
exotic, în turcește „Tenka Juvak” (ceea ce s-ar traduce „loc singuratic”). Pe
scările care duc spre capelă am căutat singura inscripție scrisă în limba română,
însă plăcile de marmură erau acoperite de iederă. Apoi, am coborât pe la cas-
cadă, pe lângă vila „Moara” pe „Aleea vinurilor” unde am degustat vin dulce
cu diverse arome și am gustat halva. Am poposit pentru o poză pe tronul
reginei, unde am fost învăluit într-o lumină lină și misterioasă. Ne-am odihnit
apoi la capătul „Aleii secolelor” unde, pășind peste cele 20 de pietre de moară
(număr egal cu cel secolelor d.H.) care pavau aleea, se aflau o măsuță din pia-
tră și o canapea așijderea. Bineînțeles, am vizitat castelul pe care vă las să-l
descoperiți singuri! De asemenea, vă îndemn din inimă să vizitați Cap Kali-
akra!

De la castel, am plecat acompaniați de cântecul greierilor care, parcă,
rezona cu acordurile neauzite ale muzicii sferelor, țiitoarea în armonie a Uni-
versului. Pășeam mână în mână, purtând în inimi speranța că dorința reginei
Maria se va realiza: „Poate că în lumea de azi există mai multă ură decât
dragoste. Dar dragostea e mai puternică și, într-o zi, chiar dacă nu voi mai
trăi să o văd, ea trebuie să învingă.”-  citat pe care l-am folosit ca motto al
primei părți a TEINO KOR.

Ajuns acasă, am mers în cimitirul
din Râmnicu-Sărat. La jumătatea aleii prin-
cipale, se află crucea ridicată în 1974 de
Octavian Moșescu (1894-1982). Am rămas
surprins că pe cruce era gravat simbolul da-
cic - Crucea lui Zamolxe - care reprezintă
nemurirea, modelul Florii Vieții. Sunt astfel
pe deplin convins că regina Maria, numită
și Regina Inimii, i-a împărtășit fostului primar din Balcic Taina Inimii!
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Mihaela Gomoescu

SOLIDARITATEA 
PROST ÎNŢELEASĂ

La români, solidaritatea e proverbială (,,Unde-s doi, puterea crește.”,
,,În unire stă tăria.”). Dar adesea, în amestecul de capitalism și comunism în
care încă trăim, se nasc mentalități hibride, atitudini pe care unii le controlează
și le ,,dosesc” de dragul corectitudinii politice, dar alții le afișează descumpăn-
itor. Cum ar fi:

Solidaritatea întru mediocritate. Aceasta îi face pe mulți ,,să-i dea
în cap” cu ce apucă, celui care se ridică deasupra mediei, care își dovedește
superioritatea, care dorește mai mult și acționează în consecință... ,,Ia, uite-l,
mă, și pe-ăsta, nu-i mai ajungi cu prăjina la nas...” Și apoi îi este luată la bani
mărunți toată ascensiunea, dar neavând alt scop decât acela de a arăta, cum,
necum, că fie a furat, fie a plagiat, fie a avut ,,pile”. Doar, doar va fi readus în
mijlocul celor mulți și mediocri... Atitudinea asta este vizibilă și la copii; așa
se explică etichetarea drept ,,tocilari” a elevilor foarte buni care sunt adesea
marginalizați, izolați, deloc populari. Au trădat cauza, au dezertat din mulți-
me... Îmi amintesc un episod din anii de liceu: a sosit într-o zi zvonul, de la
clasa paralelă, că au dat test neanunțat la chimie și că urmează să ne dea și no-
uă!!! Cum mai nimeni nu învățase, am convenit/complotat să nu scriem absolut
nimic, în semn de protest (vai, Doamne!) că nu ne-a anunțat profa că ne dă
test. O elevă mai silitoare învățase însă și a scris... ,,Ce-ai făcut?!?! Te-ai găsit
tu mai deșteaptă?!...” N-a mai fost în grațiile nimănui de-atunci, a devenit ,,to-
cilara clasei”, mai ales că purta și ochelari... victimă sigură. Ce să-i faci? Dacă
n-a fost solidară...

Solidaritatea întru lene și comoditate. Aici se încadrează  mentali-
tatea de tipul ,,Da ce, eu-s mai prost?”, întâlnită adesea în colectivitățile care
au de rezolvat o sarcină și, în loc să performeze, unul bea cafeaua, altul verifică
facebook-ul, altul desface tacticos pachetul cu mâncare de acasă... Și-atunci,
cel care parcă ar fi avut chef de treabă se solidarizează imediat, că doar ,,n-au
intrat zilele-n sac” sau n-o fi el mai prost. Și, în plus, ,,să nu te pună ăl cu
coarne să faci prea multă treabă, că îl înveți prost pe șef”!!!

Solidaritatea de ochii lumii. Dacă cineva se află într-o situație neplă-
cută, iar situația neplăcută este puternic mediatizată, atunci gradul de solida-
rizare va fi ridicat. Mulți îi vor susține cauza, vor striga cât îi țin plămânii, vor
vărsa și câteva lacrimi, vor fi revoltați și scandalizați... cât timp sunt camerele
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îndreptate spre ei. ,,Dăm bine, poate devenim vedete, ne invită pe la vreo emi-
siune... După ce se sting reflectoarele, mai vedem... hai, acasă, că o fi făcut și
ăla/aia ceva de i s-a întâmplat asta”... Sau: se strâng bani prin sat pentru un
caz social: ,,Dacă mă prind pe la poartă, trebuie să dau, n-am ce să fac, mi-e
rușine..., dacă nu, nu... se descurcă el, cazul social...” Sau: e înmormântare în
sat, cârduri de femei îndoliate se îndreaptă spre casa defunctului. Întrebare:
,,Cu ce ajutați dacă vă duceți acolo?” Răspuns: ,,E, cu nimic, da să nu zică că
(sic!) nu ne-am dus...”

Tot un fel de solidaritate regăsim și în mentalitatea de tipul ,,li s-a în-
tâmplat și altora” sau ,,a murit și capra vecinului”. Așa se explică de ce ne
simțim ușor remontați când aflăm că nu suntem singurii care au pățit grozăvia
x sau y. Simțim că aparținem unei comunități, că mai sunt alții ca noi. De mici,
când luam o notă proastă, povesteam cât ne ținea gura că ,,și cutare a luat la
fel sau mai rău”. Se schimbă radical situația când e vorba de situații favorabile.
Nu prea ne convine când și alții au luat note la fel de mari sau au fost și ei lău-
dați ori recompensați... În astfel de situații am cam vrea exclusivitate, ne-am
vrea unici și inegalabili!

Solidaritatea din interes. Definită cuviincios, aceasta ar fi aderarea
unei persoane la o comunitate, la o idee, la o cauză, în vederea obținerii unor
foloase. Mai pe românește, vorbim aici de o mentalitate atât de populară astăzi:
,,Da′ mie ce-mi iese?” Exemplele curg gârlă: enoriași ademeniți cu bani să
treacă de la o confesiune la alta, membri de partid gata oricând să trădeze doc-
trina dacă primesc mai mult de la ,,ăilalți”, protestatari hrăniți și hidratați bine
în prealabil, dar care uită pentru ce au venit în piața publică, pentru ce strigă
etc., etc.... O respectabilă doamnă care vinde semințe pe la toate adunările din
urbea X, se declară suporter înfocat al uneia dintre echipele de fotbal ale orașu-
lui. O întâlnești însă și la meciurile celeilate echipe, rivala de moarte, strigând
cât o țin plămânii. ,,Ce să fac, mamă, că-mi dă (sic!) și ăia o pâine (n.n. o lasă
pe stadion să-și vândă marfa), nu trebuie să țiu și cu ei?” Se întâmplă însă,
cum ziceam, și la case mult mai mari: angajații corporațiilor își laudă ani de
zile marfa sau serviciile și le ,,defăimează” pe cele ale concurenței. Dacă se
întâmplă însă să ajungă angajați la concurență, că oferă mai multe beneficii,
se resetează brusc și laudă, promovează ce altădată huleau, criticau, făceau
praf.

Solidaritatea tardivă. Persoana X s-a aflat, să zicem, într-o situație
neplăcută, pe care a depășit-o, cine știe cum. Va apărea cu siguranță o persoană
Y care va întreba, cvasi-retoric, cu năduf simulat și cu doza de infatuare speci-
fică eroilor nepuși încă la încercare: ,,De ce nu m-ai chemat, mă, pe mine?
Dacă știam...” Proverbială și atitudinea asta: ,,După război, mulți viteji se
arată!”
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Solidaritatea refuzată sau ofensatoare. Se referă la acele cazuri în
care ajutorul oferit cuiva este resimțit ca jignire: ,,Ce, mă, crezi că eu n-am ce
mânca?” Orgoliu, teama de a fi catalogat drept ,,sărac” sau ,,cerșetor” sunt po-
sibile explicații pentru o astfel de atitudine. O doamnă a fost extrem de deran-
jată de faptul că elevii unei școli, în cadrul unui proiect, au dus alimente bă-
trânilor din sat. Printre acesția, și mama doamnei amintite. Efectul: ,,Mă faceți
de râs în sat?! Să creadă lumea că mama e vai de capul ei?!” Sau: în familia
X e scandal mare, bărbatul îi aplică soției o corecție cumplită, țipete, strigăte...
Solidar, cineva intervine. Se trezește însă fugărit de toată familia și apostrofat
că ce-l interesează pe el ce e în curtea omului. La fel de adevărat este însă și
faptul că uneori, gestul de solidaritate se face cu aroganță, îngâmfare sau chiar
dispreț: ,,Ia și tu, mă, săracule, că am de unde!”

Solidaritatea fără discernământ. Caracterizează spiritul găștilor, al
bandelor de cartier, al galeriilor sportive hiperactive. Își apără unul altuia spa-
tele, se acoperă când comit... ce comit, iar apoi, ,,dai într-unul, țipă... toți”. 

După atâtea ghilimele și atâta limbaj colorat, ca să nu cădem în mizan-
tropie, să admitem că există și manifestări lucide, sincere și lăudabile de soli-
daritate, care, pentru a nu fi pervertite, ar trebui să rămână discrete.  Să sperăm,
pe de o parte, că vor mai exista acei oameni săritori, care acționează spre binele
altcuiva, fără se ceară ceva în schimb... Nici măcar notorietate! Și să mai spe-
răm, pe de altă parte, că vom avea curajul să ne desolidarizăm, să părăsim tur-
ma, atunci când aceasta capătă apucături prostești.
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REMEMBER - ION CARAION
(1923-1986)

EPITAF

Din tot ce-am spus, din tot ce vrem,
rămîne-o lacrimă năucă
pe fundul vreunui vechi poem
care şi el o să se ducă

aşa cum altele s-au dus
şi-n urma noastră,-n urma lui,
răstoarnă paltini alt apus
prin ochii cine ştie cui

ca-ntr-un pahar de apă-n care
fîntîna-ntreagă s-a tîrît
să-şi moară ultima răcoare
sau nici atît … sau nici atît …

ÎNDEPĂRTARE

Prin uşa deschisă - brîu gros 
de umbră -

plopii izbucneau către cer.
Şi degetele-i alergau pe clape,
tremurătoare ca frunza plopului.

Paşii cuiva s-au oprit în noapte.
Din ochii ei ca fumul de ţigară,
zbura un fluture.

Timp cu coviltirul sur.

... şi am iubit-o pe femeia aceea,
care nu m-a întrebat nimic 
niciodată.



Relu Stoica

ÎNVĂŢĂTORUL 
NICOLAE PETRESCU-CÂNDEŞTI, 

O VICTIMĂ A REPRESIUNII 
COMUNISTE

Lovitura de stat de la 23 august 1944, act cu im-
plicaţii militare şi politice internaţionale de cea mai mare importanţă, a însem-
nat în plan intern deschiderea spre cea mai cruntă dictatură pe care avea s-o
îndure poporul român. Impusă treptat, cu sprijinul trupelor de ocupaţie sovi-
etice, dictatura comunistă avea să aplice legi proprii care vor călca în picioare
cel mai important drept al omului, libertatea. Cei care nu le-au acceptat sau
le-au contestat în orice fel, de la simpla părere la acţiunea violentă, au fost pur
şi simplu călcaţi în picioare. Şi nu numai ei. Comuniştii au avut o teamă teribilă
de elitele intelectuale, de cei care gândeau, de cei care au avut avere, de cei
care au crezut într-o altă ideologie decât a lor, de proprii lor „tovarăşi de drum”,
de cei care credeau că proprietatea privată este pilonul libertăţii individuale,
de cei care reprezentau credinţa creştină.  

Pe baza principiului stalinist că „cei care nu sunt cu noi sunt împotriva
noastră”, au luat măsuri draconice de distrugere a tuturor celor care nu le îm-
părtăşeau ideile. Sute de mii de cetăţeni români au avut de suferit chinuri cum-
plite în sutele de aresturi, penitenciare, lagăre şi colonii de muncă, mulţi fiind
exterminaţi fizic. Între aceştia, al căror număr istoria nu-l va afla niciodată, s-au
numărat şi foarte mulţi cetăţeni ai plaiurilor ce cuprind astăzi judeţul Buzău.
Printre aceştia s-a numărat şi învăţătorul Nicolae Petrescu-Cândeşti.

Acesta s-a născut la 25 iulie 1895 în localitatea Cândeşti. După absol-
virea claselor primare  a urmat Şcoala Normală de Băieţi şi s-a dedicate apoi
meseriei de învăţător. În 1919 îl găsim învăţător la şcoala Mierea, azi sat în
componenţa comunei Verneşti, apoi a fost învăţător şi director la Şcoala din
Cândeşti, azi în comuna Verneşti, judeţul Buzău. Şi-a adăugat la numele de
familie pe cel al satului, aşa cum era moda timpului. 

Învăţătorul Nicolae Petrescu-Cândeşti nu s-a limitat la a educa şi in-
strui tinerele vlăstare ale locuitorilor din Cândeşti. A fost un militant activ şi
în viaţa politică. A activat în cadrul Partidului Naţional Ţărănesc condus de
Iuliu Maniu şi Ion Mihalache. La alegerile legislative din 17 decembrie 1928
a fost ales deputat de Buzău din partea P.N.Ţ. pentru legislatura decembrie
1928-30 aprilie 1931. A participat apoi şi la alegerile legislative din 1 iunie
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1931, la care a suferit un eşec. La alegerile pentru Adunarea Deputaţilor din
17 iulie 1932 a fost ales numai deputat supleant de Buzău. A candidat pe lista
aceluiaşi partid şi la alegerile din 20 decembrie 1933, fără a fi ales, la fel în
alegerile din 20 decembrie 1937. Desfiinţarea partidelor politice de către regele
Carol al II-lea şi regimul antonescian nu i-au mai dat posibilitatea să se mani-
feste activ politic.

După evenimentele de la 23 august 1944, când partidele politice desfi-
inţate de către regele Carol al II-lea, la 31 martie 1938, şi-au reluat activitatea
legal, a devenit vicepreşedinte al organizaţiei P.N.Ţ. Buzău (1945) şi a candidat
la alegerile pentru Parlamentul României din 19 noiembrie 1946, obţinând
poziţia de deputat supleant. Se ştie că aceste alegeri au fost grosolan fraudate
de către comunişti şi aliaţii lor. Aceştia nu au uitat pe cei care li se opuseseră
şi când au preluat puterea au acţionat ca atare.

Învăţătorul Nicolae Petrescu-Cândeşti a fost arestat de Securitate la
15 august 1952, a fost anchetat cu brutalitate, judecat şi condamnat pentru ac-
tivitatea sa politică şi a suferit detenţia în penitenciarul Ghencea şi în lagărele
de muncă de la Galeş şi Poarta Albă, unde a murit din cauza condiţiilor inu-
mane, la 28 ianuarie 1954. Învăţătorul Nicolae Petrescu-Cândeşti este numai
unul dintre învăţătorii buzoieni care au căzut pradă represiunii comuniste pen-
tru că a dorit ca oamenii să fie liberi să se manifeste, să gândească şi să acţio-
neze.
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Nicolae Peneş
MADAM TOLSTOI: 

CONSTANŢA MARINO-MOSCU

Așa o apela poetul G. Topârceanu pe mai vârstnica
sa prietenă, Constanța Marino-Moscu, scriitoare, publicistă,
traducătoare și pianistă. Născută în ziua de 17 aprilie 1875

la Filioara-Văratec, prozatoarea era fiica adoptivă a lui Panait Marino, admi-
nistratorul moșiei Roznovanu, mamă naturală fiindu-i Ana Popovici din Les-
pezi (Suceava). Și-a petrecut copilăria la Pașcani, în familia tatălui adoptiv,
care era rudă cu George Enescu, și la mănăstirea Văratec, la o rudă călugăriță.
Face studii acasă, inclusiv de pian, cu o „freulein Steininger”, continuate la
Iași, la pensioanele „Gallet” și „Dodun des Perrieres”, unde o are colegă pe
Elena Carp, viitoare doamnă Ibrăileanu, iar printre profesori pe Izabela Sado-
veanu, cumnata lui M. Sadoveanu.

Căsătorită în anul 1894 cu magistratul Gheorghe Moscu, originar din
Teleorman, familia își va schimba des reședința, în funcție de locul de muncă



al soțului: Bârlad, Călărași, Ploiești, Turnu-Măgurele, București, oprindu-se
peste treizeci de ani la Buzău (1898-1932). Din datele comunicate de istoricul
literar N. Scurtu, se pare că scriitoarea a locuit la Buzău doar 22 de ani, din
1907 până în 1929. Deși avea studii muzicale, perfecționate la Viena în anul
1898, n-a îmbrățișat cariera artistică, dar a dat lecții de pian în orașele prin
care a peregrinat cu familia. Cei trei copii ai săi, George Panait, Alexandru
(născut la Bârlad în anul 1896, dar studiile primare și gimnaziale le-a făcut la
Buzău) și Adina Paula (născută la Buzău în anul 1908), de a căror educație s-a
ocupat intens, au îmbrățișat toți cariere artistice. Primul a fost pianist, profesor,
caricaturist și pictor, Adina, pictor și grafician, Alexandru, pictor. A existat și
un al patrulea copil, Constantin, decedat în anul 1917.

Stabilită la Buzău, ea cultivă relații în lumea literară și muzicală din
Moldova, dar și din capitală. În casa de pe actualul bulevard Bălcescu, unde
azi își are sediul Clubul Copiilor, poposeau adesea G. Ibrăileanu, C. Stere, G.
Topârceanu, Gala Galaction, Natalia Negru, M. Sadoveanu, Izabela Sadovea-
nu, pictorii N. Tonitza și Ștefan Dimitrescu. La Buzău a cunoscut-o pe Hor-
tensia Papadat Bengescu, scriitoare începătoare doar cu un an mai tânără, ca-
re-și urma aici soțul, și el magistrat.

Încă din adolescență scria versuri și ținea un jurnal în limba franceză,
dar debutul publicistic se produce abia în anul 1908, cu povestirea Natalița, la
„Viața românească”, al cărei mentor era Garabet Ibrăileanu. Deși scrisă cu
unele stângăcii, nuvela „relevă, înainte de Ionel Teodoreanu, o remarcabilă ca-
pacitate de a investiga psihologia copilăriei” - aprecia Constantin Ciopraga.

Trei ani mai târziu, în 1911, are loc și debutul editorial, cu volumul
de proză scurtă Ada Lazu în care întâlnim tipuri de provinciali moldoveni
(Cuconul Manolache, Moștenirea), ori din mănăstire ca în Străbunica, La
pândă, Moștenirea, privite cu un ochi care observă ridicolul unor situații, dar
și felurite drame. 

„Ceea ce surprinde în mod special e forța virilă a descripției în tablouri
desenate spontan”, scrie mai departe Constantin Ciopraga. Despre Ada Lazu
s-a spus, la vremea apariției volumului, că e un personaj din galeria lui Brătes-
cu-Voinești, iar Constantin Ciopraga, care a fost preocupat de opera Constanței
Marino-Moscu, aprecia că în această povestire „e un ecou din Madame Bovary
trecut prin filiera Sadoveanu, într-un moment în care psihologia feminină în-
cepe s-o preocupe literar pe Hortensia Papadat-Bengescu.”

În anul 1912 este admisă în Societatea Scriitorilor Români și începe
să-și lărgească sfera colaborărilor și spre București. În „Rampa” semnează co-
mentarii muzicale, iar cu literatură va colabora la „Lectura pentru toți”, „Sbu-
rătorul”, „Adevărul literar și artistic”, „Curentul nou”, „Bilete de papagal”, în
revista locală „Avântul” în care publică povestirea Neculai Moțatu. În anul
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1916 îi apare un nou volum de proză, Natalița cu tematică asemănătoare celei
din volumul de debut, multe dintre povestiri având ca sursă de inspirație chiar
viața autoarei, ori mediul provincial moldovenesc. Despre Natalița și Ada Lazu
Eugen Lovinescu scria în Istoria literaturii române contemporane că „par,
cum e și firesc la o femeie, capitole autobiografice, tratând conflictul specific
feminin dintre aspirații, vis, idealism și realitățile vieții”. Câțiva ani mai târziu,
în 1923, apărea volumul Tulburea despre care mentorul „Sburătorului” scria
că „asistăm la virilizarea talentului scriitoarei”, căci „și prin temă și prin tra-
tare” apare ca „un volum bărbătesc”. Volumul era ilustrat de Alexandru Moscu,
unul dintre fii autoarei, artist plastic. Făclii în noapte, volum apărut în anul
1930, continuă în bună măsură temele din volumele precedente, confirmând
sensibilitatea autoarei la „suferința umilă”.

Un episod ciudat l-a reprezentat apariția, în cincizeci de numere con-
secutive din revista „Rampa” pe anul 1912, a romanului în foileton Tovărășie
despre care autoarea nu va mai vorbi ulterior. Cvasi necunoscut este și romanul
Din zilele și gândurile mele, publicat în „Adevărul literar” din anii 1937-1938
și conceput sub formă de jurnal. Este povestea de dragoste a  unei fete de boier
moldovean de pe la 1855, pentru un baron german, curmată de boala și moar-
tea acestuia. 

Dăruită cu o capacitate de percepție și de înregistrare a faptelor ieșită
din comun, Constanța Marino-Moscu a acumulat numeroase impresii și trăiri,
amplificate de mai multe traume biografice. Principalul, și cel mai valoros
filon al prozei sale este constituit din Amintirile Caterinei State, apărute din
anul 1920 în „Viața românească” și „Adevărul literar și artistic” din 1921. Aici
autoarea reconstituie lumea copilăriei, marcată de o sensibilitate febrilă, prie-
teniile din școala primară, iar în ultima parte urmărește drama tinerei în cău-
tarea unui drum, dar este puternic contrariată de opoziția mamei, de încercările
acesteia de a scăpa de ea căsătorind-o. Apariția acestor „amintiri” a fost întâm-
pinată elogios de către Paul Zarifopol, care nu aprecia literatura feminină, dar
de data aceasta scria că avem în față „o strălucită arătare în arta narativă ro-
mânească”. Sursa este sigur jurnalul pe care l-a ținut încă din adolescență și
din cauza căruia era să intre în conflict cu M. Sadoveanu, care s-a inspirat din
el pentru romanul Mariana Vidrașcu început în foileton în două numere din
„Viața românească”, pe anul 1906, dar n-a fost publicat niciodată. Ce se întâm-
plase de fapt? Constanța Marino-Moscu îi împrumutase fostei ei profesoare,
Izabela Sadoveanu, jurnalul, intitulat A travers de la vie pentru lectură, aceasta
i l-a împrumutat cumnatului său care a brodat un roman în urma celor citite.
Norocul a făcut să afle proprietara jurnalului, care i s-a adresat lui Ibrăileanu,
iar acesta a sistat publicarea și a aplanat conflictul. Am putea spune că acest
episod nefericit a fost unul benefic pentru cea prejudiciată grăbindu-i debutul. 
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Ca și Hortensia Papdat-Bengescu, prozatoarea este și o harnică și
neîntrecută epistolieră plină de farmec. Scrisorile, redactate spontan, au aceeași
finalitate, traducând o acută nevoie de comunicare. Fie că-i scria lui Ibrăileanu,
lui G. Topârceanu, Otiliei Cazimir, ori Hortensiei Papadat-Bengescu, scrisorile
se integrează literaturii și definesc un temperament sensibil până la neliniște.
Despre scrisori și arta epistolară a Constanței Marino-Moscu, mai tânăra sa
prietenă, Otilia Cazimir scria: „Dar ce proaspete, ce vii și colorate - ce tinere
erau scrisorile ei, peste care nu trecea niciodată cu tăvălugul!

Frazele îi izbucneau de-a dreptul din sufletul ei veșnic încărcat cu mai
mult decât putea să încapă în el. Pentru că dacă n-avea destule amărăciuni -
madam Tolstoi mai împrumuta și de la alții și-și mai inventa și singură câteva
pe deasupra. Și toată năvala aceea grea de gânduri, revolte, dureri, de îngădu-
ință sau de ironie, o comprima uneori într-o singură frază, într-un singur cuvânt
chiar. Găsea, fără să caute, expresii noi, surprinzător de plastice-aspre și col-
țuroase când se certa cu viața, moi și catifelate când trebuia să mângâie, să
împace, să vindece.A fost - și nu știu dacă fără să știe: era prea inteligentă și
prea lucidă ca să nu-și dea seama-o foarte mare și originală artistă a genului
epistolar”.

Ultimii ani ai vieții, Constanța Marino-Moscu a fost directoare și pro-
fesoară de limba franceză la un azil fondat de N. Iorga la Vălenii de Munte.
S-a stins din viață în ziua de 20 septembrie 1940, la București, și a fost înmor-
mântată în comuna Mavrodin din județul Teleorman, „în pământul fierbinte și
străin al Bărăganului -departe de Moldova ei, de Văraticul ei, de chilia ei întu-
necată și de umbra înaltă a Filiorului”, scria Otilia Cazimir.
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Stelian Grigore

GELU MOISE
pictor şi 

memorialist de o
rară sensibilitate 

În anul 2019, s-au împlinit şapte ani de la trecerea
în eternitate (27 martie 2012) a distinsului meu prieten şi
coleg în ale scrisului - Gelu Moise.

S-a născut pe 27 mai 1934 în satul de câmpie de
la gura Bărăganului - Bentu, comuna Gălbinași. A fost cel
mai mic dintre cei trei copii (Costică, Aurelia şi Gelu) ai
familiei Vasile şi Elena Moise - familie de țărani de frunte
ai comunităţii. Din mediul ţărănesc în care s-a născut şi a
copilărit, de la părinţi şi bunici, Gelu a preluat principiile
vieţii demne: cuminţenie, blândeţe, modestie, cinste, co-

rectitudine, hărnicie şi credinţă în bunul Dumnezeu.
Cursurile claselor I-V le-a urmat în satul natal, având ca învăţătoare

pe „doamna” Maria Ioniţă, iar clasele a VI-a şi a VII-a le-a frecventat la Buzău
(Liceul „B.P. Hasdeu”, Şcoala Normală şi o şcoală elementară). După absol-
virea a şapte clase, s-a înscris pentru susţinerea examenului de admitere în
Şcoala pedagogică de Băieţi din Buzău. În urma examenului a fost declarat
„reuşit” dar în toamnă nu a mai putut urma cursurile acestei şcoli pentru că a
fot nevoit să se transfere la o şcoală medie de cooperaţie din Bucureşti, de pe
Calea Moşilor. După doi ani se vede obligat să se transfere la o şcoală cât mai
departe de satul natal, la Şcoala Medie de Cooperaţie din Haţeg. După un an,
şi de la această şcoală trebuie să plece, fiind îndrumat către un liceu de statis-
tică din Timişoara. Nu rezistă, nici la Timişoara, mult timp.

-După trei săptămâni se întoarce la Haţeg, unde preaînţeleptul şi prea-
bunul director Coste al Şcolii de Cooperaţie de aici l-a ajutat să se angajeze
ca muncitor manipulant la Serviciul de aprovizionare - desfacere din cadrul
Uniunii Raionale a Cooperativelor de Consum Haţeg pentru a-şi câştiga cele
necesare traiului şi în acelaşi timp să-şi finalizeze studiile medii, la cursurile
fără frecvenţă.

În prima sa carte de memorii „Povestea vieţii mele”, menţionează că
a schimbat atâtea şcoli, datorită măsurilor nefaste luate de organele de partid
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şi de stat, de la acea vreme (1950-1954). Părinţii săi, fiind încadraţi la categoria
socială „chiaburi”, permanent, a fost urmărit şi eliminat din şcolile mai sus
menţionate. Însă de la acea vârstă, Gelu a fost un adevărat luptător, a reuşit să
depăşească aceste măsuri opresive şi să termine, la timp, studiile medii în vara
anului 1954. Fiind declarat absolvent al şcolii medii s-a înscris pentru sus-
ţinerea examenului de admitere la Academia de Studii Economice Bucureşti
- Facultatea de Statistică Comercială, unde, după susţinere, a fost declarat
„admis”.

Reuşita din vara anului 1954 i-a bucurat pe toţi din familie. «Marea
bucurie pentru mine, dar şi pentru toţi ai casei. Dar aveam, iarăşi acea mare
problemă: originea mea socială, pe care trebuia să o lămuresc, până în toam-
nă. Şi până atunci, am rezolvat-o printr-un gest ştiut numai de mine. Am procu-
rat un act care nu-mi crea probleme. Însă am avut grijă să nu profit de bursă,
adică de cantină şi cămin.

Am început anul universitar foarte bucuros, dar încet-încet, o mare
teamă s-a cuibărit în mine. Gândirea mea era clară, dacă am fost „demascat”
la Haţeg, cum o să rezist patru ani, la facultate, atât de aproape de casă! O
mare tragedie şi teamă se contura, eram veşnic neliniştit, iar ziua de mâine
devenise, pentru mine, o adevărată obsesie. La această stare, se adăuga situa-
ţia materială precară în care trăiam». („Povestea vieţii mele” – pag. 119)

Era o perioadă plină de greutăţi, având în vedere, în primul rând, si-
tuaţia lipsită de surse de venit a celor de acasă, pentru că tot ceea ce rezulta de
pe ogor mergea la cote către stat. Sursele de hrană şi de cazare trebuia să le
gătească singur. Mai întâi s-a încadrat ca zilier, cu program redus, la o fabrică
de ambalaje a CENTROCOOP. Ca să facă faţă cheltuielilor zilnice a mai lucrat
la depozitele cantinelor studenţeşti pentru câteva porţii de mâncare. De aseme-
nea, colabora cu un liber profesionist, care procura obiecte de multă căutare
şi pleca în talcioc să le vândă, achiziţiona porci, pe care îi sacrifica şi îi vindea
în hală, căra pământ de grădină cu sacii la un bloc vecin pentru plantarea ie-
derii, în balcoane, colecta haine de la colegii studenţi pe care le vindea, aştepta
la uşa cantinelor pentru un mic supliment. Cazarea o avea în nişte barăci de la
marginea Bucureştiului care erau încălzite în timpul iernii cu sobe, având ca
sursă gaz-metan.

La sfârşitul anilor de facultate (1958), înainte de Examenul de Stat i
s-a „fabricat” un dosar penal, de fals în acte publice, cu un prejudiciu de zece
mii de lei. Procesul s-a finalizat cu o pedeapsă de un an şi şase luni, cu sus-
pendare. 

După facultate, fără examen de stat, la 1 ianuarie 1959 s-a încadrat la
o Gospodărire Agricolă de Stat (GAS) pe un post de planificator financiar.
În 1961 a susţinut Examenul de Stat în cadrul Academiei de Ştiinţe Economice
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Bucureşti şi, după obţinerea diplomei de economist, a lucrat peste treizeci de
ani în agricultura de stat.

Vorbind de starea civilă, Gelu Moise s-a căsătorit cu consăteanca şi
aproape vecina sa, Elena Ioniţă, fiica învăţătorilor Stan şi Maria Ioniţă. Îm-
preună cu regretata profesoară şi soţie a întemeiat o familie model. Au realizat
o gospodărie frumoasă şi au crescut şi educat pe cei doi copii - Lelia şi Florin
în spiritul cinstei şi al dreptăţii, al datoriei şi credinţei în Dumnezeu. Cele două
drăgălaşe nepoate Alexandra (din partea Leliei şi a lui Comăniţă) şi Sonia (din
partea Andei şi a lui Florin) le-au alinat bătrâneţile, bucurându-i cu succesele
lor la învățătură.

În afara de preocupările cotidiene, legate de specialitatea de econo-
mist, în agricultură, Gelu Moise, om de o rară sensibilitatea, a făcut dovada
talentului său, în domeniul graficii şi picturii, dar şi al memorialisticii. A or-
ganizat multe expoziții persoanele şi a realizat mai multe albume de grafică şi
pictură, dar şi volume de proză, în care îşi deapănă frumoasele sau tristele a-
mintirii ale vieții.

În biblioteca mea, sunt prezente toate volumele ce i-au fost tipărite,
începând cu: „Povestea vițeii mele” (2001) şi terminând cu „Puia - Fata din
Ţara Hațegului” (2001)

Nu trebuie uitat că soția sa, Nunuia, cum îi spuneau cei mai apropiați,
a fost, permanent, alături de Gelu, ajutându-l să-şi desăvârșească creațiile sale
artistice, în special scrierile în proză. În ultima perioadă, din 2005, de când
Gelu era imobilizat la pat şi nu mai putea vorbi, multe texte au fost realizate
împreună cu soția, cu dăruire şi cu eforturi supraomenești. Cartea „Puia - Fata
din Țara Hațegului”, nu se putea realiza fără ființa cea mai dragă - soția sa.
Gelu își evidenția gândurile, ideile şi emoțiile, cu ajutorul unui alfabet (litere
mari) şi al unui arătător. Cuvintele astfel formate, descifrate şi finalizate de
generoasă sa soție, intrau în textul scris. Monografia satului natal, „Bentu -
străveche vatră de așezare şi locuire țărănească”, are doi autori - Elena şi
Gelu Moise.

Atât volumele de grafică şi pictură, cât şi volumele de proză redau cu
talent, şi cu multă emoție: satul natal cu împrejurimile, aspecte din anii copi-
lării, din anii de liceu şi de studenție, în general drumul vieții sale, plin de nu-
meroase obstacole ce l-au marcat profund, peisaje de câmpie din partea me-
leagului natal şi din Țara Hațegului, atât de îndrăgite de autor, chipuri de oa-
meni cât şi întâmplări din viața cotidiană.

Creațiile sale de grafică şi pictură, cât şi minunatele scrieri în proză,
care, cu siguranță vor dăinui, peste vreme, ne vor aminti de un suflet, de o
înaltă distincție morală, plin de sensibilitate şi făurar de frumuseți.
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Gabriel Peneș

DomnIŞoara
XY, holograma

reală
Era o vineri de sfârșit de august, în care până și soarele căsca plictisit,

sătul de atâta căldură. Articolele pentru revista la care lucram erau scrise și
cea mai bună opțiune rămasă părea o bere rece la vestitul bufet din Casa Pre-
sei.

Colegul de lângă mine era de aceeași părere, așa că m-am ridicat să
plec. Dar a sunat telefonul. Fix. În 1996 încă nu știam că într-o zi vom uita de
el și lumea se va transforma tehnologic în feluri pe care mintea multora nu și
le-ar fi imaginat vreodată. Sigur, mai puțin cea a pasionaților de SF ori a clar-
văzătorilor. Oricum, am privit lung telefonul ce zbârnâia deranjant, ezitând în-
tre a răspunde și a ignora apelul. A învins primul impuls, în virtutea bunelor
mele relații cu gândul „dar dacă e ceva important?”.

O să spuneți că mint, că fabulez, că înfloresc, dar vă asigur că ce a ur-
mat s-a petrecut întocmai. Tocmai de aceea e și greu de acceptat, chiar și pentru
mine, chiar și la mai bine de două decenii de la întâmplare. Să nu uit: pe vre-
mea aceea, în revistele românești - cele pentru femei, cel puțin - se iviseră ru-
brici unde se publicau diverse povești „adevărate”, rod al imaginației fiecărui
redactor, dar oferite cititorilor ca fiind reale mie-n sută. Ba unele proveneau
chiar din „scrisori” trimise, chipurile, de aceiași cititori, fani, de bună seamă,
ai revistei respective. Repet, rubrici, nu revista în totalitate. Așa se făcuse că
pentru numărul din luna mai - deci, cu aproape trei luni înainte ca acel telefon
să sune în acea vineri de august în care până și soarele căsca plictisit - îmi bă-
tusem capul și-mi storsesem imaginația cu povestea unei tinere cu un destin
aparte. 

Să-i spunem tinerei, simplu, XY. De fapt, trecusem în articol un pre-
nume și inițiala numelui. De bună seamă, îi protejam „identitatea”, mai ales
că ea însăși mă rugase asta. Cel puțin așa justificasem lipsa numelui întreg,
deși mai toți cei care scriau și articole de felul acesta procedau la fel. Apoi, îi
prezentam destinul. Unul aparte, deși inventat, ce avea să ducă la un efect și
mai aparte, dar absolut real. Dar încă nu am ajuns acolo.
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Imaginați-vă că telefonul acela încă sună, dar timpul a încremenit -
am dat „stop” secundelor - și vă povestesc despre acel personaj feminin XY
din articolul meu publicat în luna mai. Am mai spus asta? Mda, am început să
mă repet. Să trecem...

Pe vremea aceea locuiam cu chirie în cartierul Crângași, iar în zonă,
aproape de metrou, era o piață „cu de toate”. Adică, realmente cu de toate, nu
doar pentru ale gurii. O combinație de „Gorbaciovie” buzoiană - cine-o mai
ține minte, cea de la Bazar - cu Piața Centrală. Tot din Buzău. În articolul pe
care-l tot invoc povesteam cum întâlnisem într-o zi, spre înserare, o tânără în
scaun cu rotile ce vindea tot felul de mărunțișuri - era epoca de glorie maximă
a „turcismelor” - dar și țigări, ceea ce mă interesa pe mine. De fapt, cumpăram
de ceva vreme țigări de la ea, dar în afară de „bună ziua” și „bună seara” nu
comunicasem decât, cel mult, printr-o intersecție fugară cu ochii ei căprui și
triști, ce parcă ascundeau o poveste dramatică dincolo de ei. Mda, ce greu mi-o
fi fost să deduc asta la o persoană tânără, țintuită în scaunul cu rotile. În însera-
rea aceea, însă, a fost altfel. Am stat de vorbă. Poate pentru că deja eram client
fidel, poate pentru că inspiram încredere, iar ea simțea nevoia să se descarce,
habar n-am. Dar am vorbit. Adică, ea a vorbit. Nu uitați, am stabilit că o chema
XY, unde X era prenumele. Fusese studentă la medicină,ajunsă până îm anul
IV, avea un iubit cu care era la un pas de căsătorie, o familie frumoasă, singură
la părinți, deci, răsfățată. Știți genul: un viitor luminos înainte. Până când a
lovit destinul. Un accident de mașină, în care ambii părinți i-au murit, iar ea
s-a trezit pe un pat de spital, paralizată de la brâu în jos, dar și cu o amnezie
parțială. Adică, își mai aducea aminte cum o cheamă și a cui e, dar parcă nimic
din ce trăise în ultimii ani nu mai apărea în filmul memoriei.Cumva, sosind
dintr-un ungher al familiei, a luat-o în grijă un unchi. De fapt, un văr de-al
tatălui, dar unul cu suflet mare, divorțat și obsedat de faptul că el nu putea a-
vea copii. Și-a ajutat-o să revină la viață. Dar și-a mutat soarta în alt oraș, acolo
unde trăia acel unchi. A rupt orice legătură cu Bucureștiul, chiar și cu facul-
tatea, dar și cu iubitul de care, oricum, nici nu prea și-a mai amintit mare lucru
timp îndelungat.

Așa au trecut anii, a venit și Revoluția, lumea s-a tot schimbat. V-am
spus oare că accidentul se întâmplase pe vremea lui Ceaușescu? Dacă nu, vă
spun acum. Trecuseră, cu totul, aproape 10 ani de la acele întâmplări. Acum -
adică, în 1996, când „vorbeam” cu ea în acea înserare - avea aproape 32 de
ani. Dar mai avea încă și o frumusețe copilărească a chipului ce o făcea să pa-
ră mai tânără. De ceva vreme, unchiul o convinsese să revină în Capitală, unde
putea face rost mai ușor de bani și încropise o mică afacere. Plus că făcea și
pe taximetristul de câte ori putea. Așa că domnișoara XY și-a spus că ar putea
și ea să ajute cu ceva și stătea cu orele la taraba aceea înghesuită între alte zeci
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de tarabe din Piața Crângași. Ce-i drept, reînvățase să meargă pe picioarele ei,
dar încă se simțea mai confortabil, mai în siguranță, dacă stătea în acel scaun.

„Vreți să v-arăt?”, mă întrebase și a fost prima oară când am văzut-o
zâmbind, ba chiar chicotind ușor. S-a ridicat în picioare și a făcut câțiva pași,
apoi a revenit la scaunul cu care se obișnuise. 

Unchiul o lua cu sfințenie la aceeași oră din piață, ba chiar trecea de
cîte ori putea și-n restul zilei. Oricum, nu stătea acolo decât în perioadele mai
calde, nu altfel. Și cum se apropia clipa sosirii unchiului, ne-am spus „la reve-
dere”, cu promisiunea că vom mai vorbi și a doua zi...și a treia...și... Și a zâmbit
a doua oară. Cam așa se încheia articolul acela, apărut în revista din luna mai.

Iar telefonul continua să sune, așa că am răspuns. Poate că era mai bi-
ne să n-o fi făcut, nu știu. Cert e că după primele fraze ale bărbatului - era un
bărbat la capătul firului - am simțit brusc nevoia să mă așez pe scaun, plin de
o senzație ciudată, ca un preaviz al unui leșin aproape esoteric. „Bună ziua.
Îmi cer scuze că vă deranjez, dar e foarte important pentru mine, a spus băr-
batul. Am fost plecat toată vara în Germania și abia acum mi-a picat în mână
un articol de-ale dumneavoastră, dar din numărul pe mai. Poate vă amintiți...
despre fata aceea în scaun cu rotile, cu o poveste dramatică de viață”. Aici a
fost momentul în care senzația de care vă spuneam a început, cumva premoni-
toriu, să picure în mine. „Mda”, am răspuns ezitant, neștiind exact ce urmează,
deși parca deja presimțeam. „Păi, domnule, cred că e vorba de fosta mea iubită,
colega de la medicină cu care trebuia să mă însor și care a avut un accident,
apoi a dispărut total și de la facultate și din viața mea. O chema XY”. Dar la
Y a folosit numele întreg, nu doar inițiala.

Bun, aici a fost momentul în care deja mă prăbușisem pe scaun și ca-
mera parcă începuse a se învârti cu mine. Nu putea fi o farsă - și de ce ar fi
făcut cineva vreo farsă cu așa ceva? - vocea omului având acel tremur și toto-
dată acea intensitate specifice cuiva disperat să afle. Să afle adevărul despre
ceva sau cineva extrem de important pentru el. „Domnule, vă rog din suflet,
spuneți-mi pe unde o pot găsi. A fost marea mea iubire. De fapt, nici până
acum nu m-am căsătorit, tot sperând s-o găsesc. Vă dați seama, a dispărut așa
de brusc din viața mea. A rămas ceva total neterminat și în mine și între mine
și ea. Așa că vă implor, ajutați-mă s-o regăsesc!”. 

Eram terminat, zdrobit ca de o călcătură uriașă de mii de elefanți și
dinozauri la un loc. Părea ireal și, totuși, telefonul, discuția, erau reale. Ca și
colegul care rămăsese și el în ușa biroului, cu gura căscată. Nu pentru că știa
despre ce e vorba - aveam să-i explic mai târziu - dar pentru că din limbajul
trupului meu, din vocea gâtuită cu care îngănam câte un „da”, după prăbușirea
cadaverică în scaun, simțise că e ceva al naibii de important sau de ciudat. Sau
ciudat de important.
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Eram cuprins realmente de panică. Ce să-i spun acelui om, în ce fel?
Că XY fusese, până atunci, doar o plăsmuire a minții mele, născută din simpla
necesitate de a scrie un articol pentru o rubrică plină doar cu articole DB („din
burtă”, în jargonul ziaristic, adică inventate)? Cum naiba să-i spun asta? În ce
mod, cu ce cuvinte se putea spune așa ceva? Habar n-aveam. După cum n-am
habar nici azi, pentru că i-am spus cu totul altceva. Simțeam că nu-i pot omorî
speranța de regăsire a acelei femei pe care, pare-se, încă o iubea. Așa că
m-am decis să mai inventez încă o dată, dar într-un scop bun, am sperat eu.

„Domnule, din păcate au trecut ceva luni de la acel material, dar îmi
mai aduc aminte de XY. Probabil că e tot în piață, de știți unde e, dar un loc
exact mi-e greu să vă indic, pentru că acolo e un labirint de tonete. (iar aici
mi-a venit ideea unei justificări salvatoare) Oricum, de la o vreme n-am mai
zărit-o, doar pe unchiul ei pe care l-am întrebat despre ea și mi-a spus că nu
prea se simțea bine. Apoi, nu l-am mai zărit nici pe el. Dar vă puteți încerca
norocul și poate revine și o regăsiți. N-am cum să vă ajut mai mult”. A oftat și
i-am simțit aproape în plexul solar – al meu – dezamăgirea. Sigur, îi rămânea
o speranță, dar era clar că sunase cu o așteptare mult, mult mai mare.

Nu uitați, încă nu exista nici internet, nici google, nici facebook, nici
nu știam că vor exista într-o zi. „Mda, înțeleg. O voi căuta și, poate, voi avea
bafta s-o regăsesc, așa cum spuneți. Vă mulțumesc oricum! Nu știți ce a însem-
nat pentru mine acel articol. Bună ziua!”. 

Am lăsat receptorul ușor pe masă și mi-am privit colegul.Dar încă nu
îl vedeam, de fapt. Mă gândeam la omul care tocmai sunase, la povestea din
articolul meu. Mă gândeam și la XY, femeia ca o hologramă a imaginației
mele, ce părea să fi căpătat și o identitate, o viață reală. De parcă se născuse
concret abia după ce scrisesem acel articol. Parțial, mi-era greu să cred, să ac-
cept. Dar deja știam că pe lume există bizarerii și mai mari. Mari, dar ascunse
cunoașterii omului obișnuit. Sau inaccesibile celui care crede că viața înseamnă
doar ce-i arată simțurile clasice din dotare și rațiunea seacă, fie ea și ascuțită
ca un brici. 

N-am aflat niciodată dacă acel bărbat a regăsit-o pe XY a lui. N-am
mai primit niciun telefon după aceea. Și nici nu știu dacă XY va fi existat real
vreodată, dincolo de cuvintele scrise de mine într-un articol publicat în luna
mai în acea revistă. Tot ce știu e că după aceea am băut vodcă, nu bere. Iar pe
XY n-am mai întâlnit-o niciodată, prin nicio piață.
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Gheorghe Postelnicu

DISPUTE
ELECTORALE

În timpul campaniei electorale, satul Bădila e plin de poveşti. Oameni
de toate vârstele transpun exemplele luate de la televizor în viaţa de toate
zilele. Snoave, seriale, istorioare, pilde. Candidaţii ce rol joacă? Hainele, maşi-
nile, medicamentele, ţigările şi transpiraţia lor îi sufocă pe bădileni. „Să plece
hoţii şi să vină patrioţii”, strigă Ică Bolocan în difuzoarele caravanei. Merită
felicitări. 

Actualul primar a devenit proprietarul unor terenuri din intravilan prin
jonglerii judiciare. A cumpărat pe nimica toată două clădiri retrocedate vechilor
proprietari. S-a îngropat în bunuri plin de însufleţire. Coboară din maşină dom-
nul Ică. Dă mâna cu oamenii.Buze răsfrânte, privire grea, cute izvorâte din
oboseală şi timp, pete lunare pe chelie. Bere la toată lumea! Bădilenii au o anu-
mită culoare duminica, o roşeaţă care îşi ia zborul spre viaţă. 

Paşii de somnambul ai vicelui, vocea lui gâtuită vin, trec, se mişcă pe
uliţele cătunelor. În jeep sau călare pe bicicletă, cu gura arsă, cu distonocalmul
în buzunar. Bădilenii îi răspund dând din mâini şi din cap, în vreme ce ţigările
pendulează între buze. Ţiganii se strâng pe sub streşini.Candidatul scrie de zor
în carneţel, parcă e reporterul de teren al lui Dumnezeu. Printre picăturile de
ploaie prinde contur un proiect social. Pentru început două cişmele şi câte o
remorcă cu deşeuri de fag la două familii. Copiii călăresc nişte cai răpciugoşi
care, mai mult de atât, nu pot face. E greu de găsit o distracţie mai bună, dar
firma lui de cablu TV va începe să îngroape stâlpii. Până la Crăciun, bineînţe-
les, şi puradeii iau viaţa cot la cot cu părinţii lor, toţi într-un pat. Într-adevăr,
a venit vremea ca ţiganii să se rupă de trecut. Momentul lor de maximă obo-
seală este între 9 dimineaţa şi 6 seara. Trebuie, până la urmă, să sufere anumite
mutaţii. 

Mihai Mihai e într-o formă mare. Va strânge 400 de semnături şi va
candida ca independent. Îi va învinge pe toţi cu multă bărbăţie. Este cerut de
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populaţie. Poartă blugi şi adidaşi şi combate alcoolismul şi fumatul. Excesul
de haleală şi homosexualismul. Recomandă totuşi fasolea cu şuncă, plăcinta
cu mere şi apa de la Unguriu. Va schimba numele echipei de fotbal. Îşi taie
unghiile în fiecare săptămână. Face vizite experimentale femeilor rămase sin-
gure cu atâtea necazuri pe cap. Va căuta un răspuns în timp ce îşi face o oală
cu ceai. Are calculator şi telefon mobil şi cu ajutorul lor îşi conduce toată afa-
cerea: stâna cu 52 de capre. Fiul radiaţiilor solare, iată porecla lui.

Viaţa satului se desfăşoară pretutindeni, dar nu e lucru de mirare că
nu-şi asumă răspunderea pentru multe din faptele sale. Bădilenii, printre care
se numără şi cei 12 candidaţi la funcţia de primar, nu sunt nici buni, nici răi.
Obosiţi în aceeaşi măsură, de când şomajul a devenit o problemă reală. Dar
cui îi pasă? Barurile sunt pline de forfotă. De ce s-ar duce bădilenii la muncă,
dacă nu-i obligă nimeni? Doar pe copii nu-i caută poştaşul cu pensia. În fond,
e o mare uşurare să nu te duci în fiecare zi la serviciu. Stresul vine de la scula-
tul de dimineaţă şi de la navetă. Pământul s-a dat înapoi, conform Legii 18, dar
nu s-a dezintegrat, nu s-a sinucis şi înseamnă libertate. Libertate te iubim/ Ori
învingem ori murim. Libertatea trebuie zgâlţâită cum zgâlţâi un pom. Pe feţele
lor, Jan Zigu a mai văzut şi alte stări patologice: dinţi de lapte şi melancolie.
Poveştile, ca şi observaţiile îi erau Adelei de mare folos, pe când el va reinventa
jurnalul personal. Ce-i drept, putorile politice adoră ideile lor, iubesc fiecare
sunet care le iese pe guriţă, şi, în clipa în care se prind despre ce este vorba,
preiau comanda. Ăsta-i şpilul, spun ei, crezând că îl dau gata pe Jan Zigu, me-
dita Jan Zigu.

– Domnul Jan va prezenta o informare privind desfăşurarea campaniei
electorale în satul Bădila, cu 30 de zile înaintea alegerilor locale. Vom analiza
în organizaţia noastră ce-am făcut până acum şi ce măsuri vom întreprinde în
zilele care urmează, pentru a câştiga un număr cât mai mare de consilieri locali,
judeţeni, cât şi fotoliul de primar al satului Bădila pentru a treia oară consecu-
tiv. Are cuvântul domnul Jan.

Ca într-o oglindă defectă, linia gurii îi definea singură faţa lui Jan Zi-
gu. Ea surprindea un vârtej de griji şi picăţele de planuri. 

– Toţi candidaţii sunt bolnavi de cap. Paranoia. Prozac. Nu-i de mirare
că sunt frânţi de oboseală.

– Da, da. Trăiască domnul Jan.
– Funcţia nu l-a schimbat. E cât se poate de omenos. 
– Lucrurile vor merge ca pe roate. Va fi aşa, o … 
– Totul e aici, spune Jan Zigu, arătând fruntea şi scaunele din faţa sa.  
– Totul va ieşi bine.
– Trăiască doamna Adela şi domnul deputat Feraru.
– Minunaţi!
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Umezindu-şi vârful degetelor, întinde hamurile de acril şi depărtează
ţesuturile rozalii. Adela stă pe spate, cu picioarele ridicate pe speteaza cana-
pelei.

– Încet, o aude şoptind. Aşa, acum intră.
El ţine un sân în fiecare mână. Ea se ghemuieşte şi mai mult. Botul

lui nu ştie ce caută. O fotografie lucioasă se developează între cele două rân-
duri de piele. Respiraţia se desface în gâlgâituri de satisfacţie. Feţele sunt neo-
meneşti, rotunde, nerăbdătoare, aproape de explozie. Adela în genunchi, Adela
rotindu-se ca elicea unui elicopter. Adela, frângându-se ca gâtul unei egrete,
vrea să plângă. E o lacrimă în fiecare ochi. Bucile lui enorme accelerează şi
consola proiectează cocteilul de hormoni în cuptor. Nasul i se contractă, gâtul
şuieră: 

– Eşti minunată, Adela!
Cu organele interne arse, cu arsuri în tot corpul, cu inima-n urechea

stângă, izvorul suferinţei seca şi se pornea iar şi iar. S-au oprit când creierele
erau carbonizate şi aerul încremenit. Camerele popasului turistic gem de în-
drăgostiţi supraîncălziţi. Răcirea se face la bar. Se amestecă şi ei cu celelalte
puncte. Sala e în stare se şoc sexual. Lumea cunoaşte bine secolul XX. A avut
timp să-l cunoască. Adela se uită prin bar în căutarea unor repere. Se întorc în
cameră, îl lasă să o pipăie, să o mozolească. Ea scoate suspine de pisică, amă-
nunţite, candide şi cere un timp de odihnă. Se piaptănă, se pudrează, îl strigă
pe micul Florin şi vrea să plece spre Văleni. Micul Florin: piele săracă în pig-
menţi, umeri plini de pustule, pântece ca piftia, guşă, gingii dezgolite. Al naibii
de urât! Ce meclă! Adela şi Florin Feraru. Tinereţea şi bătrâneţea. Unde ai fost,
când…? Nicăieri. Secretara spunea, se bâlbâia, alta nu găseşti? O femeie seri-
oasă? La Liceul de poliţie. Era înaintarea în grad. Nu mi-ai spus, zice ea în-
căpăţânată. Şi mănâncă şi beau şi se giugiulesc. Se pudrează şi îşi smulg perii
din nas. Nu mai au chef de întrebări-încuietoare când plutesc pe felii de fum.
Vorbele schelălăiesc. Baierele burţii se întind. Ajută-mă să-mi câştig demni-
tatea, ajută-l pe Jan. Jur că aşa voi face. Ţie îţi deschid un cont la BCR. Aşa
mai merge, Zeus. Cum ai spus? Zeus şi Afrodita. Mda… Covorul seamănă cu
o pătură roasă până la urzeală de atâta frecat. Stau buimaci printre cutii goale
ca adolescenţii printre blocuri. Usturimea începe de la buric. Chiloţii sunt
ringul de dans al durerii. Ei stochează viaţa de la 15 ani la 70. Ai renunţa mai
devreme, dar nu ai pe unde să treci. Nu te poţi ascunde. Interesele te găsesc
peste tot. Sparg uşa, sparg zidul şi dau de tine. Grămezile de interese scot por-
cării pe gură şi viaţa devine tot mai fierbinte. Şi soarele. În coasta norilor sli-
noşi făcea cercuri de zoaie. Un tiv de grăsime încadrat de alte tivuri mai de-
colorate îşi executa pedeapsa. La câteva minute soarele se aprindea şi iar se
stingea ca un far de semnalizare. (fragment din romanul „Minunata Adela”)
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Cristina Moise

MÂNZĂLEŞTI   
ZONA ELIXIR

A MUNŢILOR BUZĂULUI
Aştept de prea mulţi ani ziua aceasta ca

să pot simţi fiecare tremur al informaţiei, să pot
cuprinde fiecare om cu care ajung să discut sau să
văd în fapt care va fi utilitatea pentru zona spre

care plec astăzi cu aplomb. Mi-aş deschide braţele larg cât să pot lua cu mine
zarea fantastică. Valea Slănicului este o aventură! Drumul judeţean, deşi în lu-
cru, se joacă de-a dreptul cu lumini şi culori în faţa călătorului. Cu cât urc spre
munte, verdele e nota predominantă şi bate a speranţă. De la valul de ceaţă
din Mărăcineni, la Cernăteşti, identific, doar soare cât cuprinde zarea. Ah! Mă
bucur că fiecare zi îmi arată alt orizont. Jos, verdele este decolorat până la nu-
anţe cu galben, sus e trufaş, tânăr şi gata să înceapă alt an în forţă! E verdele
munţilor ce dăinuie pe acoperişul Buzăului. Nu mă las nicicum împiedicată
de sarabanda de şantiere, ci timpii petrecuţi în zona lor sunt momente bune
pentru admiraţie!

Caut astăzi, într-o premieră absolută, experţii Asociaţiei Geoparcul
Ţinutul Buzăului, cu cap compas la Beşlii, comuna Mânzăleşti. Sunt deja
săptămâni bune de când planificăm să ne vedem efectiv la acest eveniment
despre care ar trebui să ştie nu tot Buzăul, ci România întreagă!

Un amalgam de istorii, oameni şi fapte are zona aceasta. Dacă m-aş
duce puţin mai sus, până la Meledic, şi nu mă lasă inima să nu fac aşa, aş scrie
încă o zi şi o noapte şi tot nu aş cuprinde povestea oamenilor care în buletin
au 80 de ani, însă faţa spune că nu au trecut de 50 de ani. Şi aflu imediat că
specialişti europeni au venit anul acesta la Meledic şi au cercetat fix acest as-
pect: vârsta oamenilor din ţinutul sării! Şi regizorul Anca Grădinariu a facut
un studiu în Mânzăleşti. A descoperit că între 2 şi 4 la sută din populaţia co-
munei are peste 90 de ani ceea ce face din areal un blue zone precum aria Sar-
dinia. Sub casele acestora, peste 6.000 de metri de adâncimi sunt cu sare, în
lungi kilometri buni intră chiar şi în judeţul vecin, Vrancea, tot de munţi săraţi,
însă deasupra iarba este de un verde crud cu ape dulci. Chiar pe platou, lângă
teiul lui Alexandru Vlahuţă, lacul imens, considerat fără fund, din cauză că
imediat ce intri în oglindă începe să se răcească. Dar nu apuci să-i simţi sfârşi-
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tul pentru că te poate răpune. Specialişti cardiologi arată că sarea răceşte apa
şi că oamenii nu au cum să facă faţă acestui şoc termic, tocmai de aceea, spun
sătenii, mulţi temerari şi-au pierdut viaţa în acest lac, încercand să demonstreze
contrariul. 

Complexul turistic zace în liniştea sa tainică. Vara este călcat de mii
de turişti, mai vin câţiva şi spre toamnă, în rest, doar vânzatoarea de la magazin
îi ştie povestea. Fata are un dar aparte. Încondeiază ouă în rit stravechi, însă
este atât de timidă încât nu vrea să-şi spună povestea. Renunţ să fac plecăciuni
pentru un subiect bun.

La poarta complexului, doi dintre cei mai dârji apărători ai Regatului
Meledic, nu vor să audă nici de geoparc, nici de turişti, de nimic. Ei vor să cu-
leagă nuci din pomul de la poartă, bostani din grădina de pe lac… nu să vină
străinii peste ei! Caut în pas alert zidul vechiului castel de la Meledic. De ar fi
fost terminat acest castel, Valea Slănicului ar fi fost astăzi mai puternică econo-
mic decât Valea Prahovei. Mut registrul la Valeriu Beşliu, primarul comunei
Mânzăleşti, deoarece a fost dascal şi i-a rămas pasiunea pentru informaţia
exactă. O fi având el lipsuri, dare eu îi văd calitatea de a avea sub ochi o hârtie
pe care a scris foarte mărunt date despre zona lui, astfel încât să nu uite vreun
detaliu important: „în 1910, primul proprietar, să zicem după Al. Ioan Cuza,
vine Constantin Bozianu, care stăpâneşte Meledicul şi pune bazele acestei
aranjări de aici şi realizării unor obiective. În 1889, acesta vizitează ultima
dată Meledicul. Moştenirea îi revine lui Constantin Ştefănescu Savigni – nepot,
arhitect recunoscut în Bucureşti, care a proiectat o parte din acest oraş, dar
şi internaţional, pentru că a proiectat partea de nord a Bruxelles-ului. Savigni
face proiecţia castelului de la Meledic. Era o bijuterie a României. Era ca un
Pelişor. O construcţie enormă pentru care s-au adus meşteri pietrari din Italia,
Francesco şi Giuseppe Massa. Giuseppe rămâne aici şi se căsătoreşte cu o
fată de la noi. Avem azi familii cu numele Masa pe Valea Jgheabului. Savigni
face pregătirea aceasta până prin 1899 şi după el, în 1910, vin descendenţii
săi, fraţii Polizu-Micşuneşti, care nu aveau fonduri să termine castelul. Cei
doi, ca să obţină fonduri, îl iau şi pe avocatul Constantin Teodorescu şi pe
doamna general Sofia Candiano-Popescu. Rămân şi ei fără bani. În 1910, Sa-

vigni începe construirea căii ferate de
sus, de la Bâsceni, şi trebuia să ajungă cu
ea până la Boboc. Era necesară pentru a
transporta lemn, sare şi ape minerale,
pentru că în 1889 începe şi exploatarea
apelor minerale feruginoase de la Izvorul
Întineririi de la Buştea, care era adusă în
butoaie cu căruţa cu bivoli. Apa de masă
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Meledic a fost exportată şi în Franţa. Şi asta s-a întâmplat până în 1920. 
Meledicul are ghinion şi nu ştiu de ce! Nu reuşesc să-l pun în valoare.

Nici eu, în prezent. În 2009 am făcut fel şi fel de studii, de fezabilitate şi altele,
ca să pot pune în circuit turistic Meledicul, numai că, în 2012, după ce a fost
aprobată suma de 900.000 de euro pentru spaţii de cazare şi multe altele,
chiar şi amenajare pentru vizitarea peşterii 6S, a doua ca lungime din lume,
a fost necesar avizul Agenţiei de Mediu Buzău. După ce am facut toate de-
mersurile, am cinci bibliorafturi de acte, nu ne-a dat aviz de construire pe mo-
tiv că e arie protejată, însă noi dorim să construim pe amprentele care există
deja. E în custodia unei facultăţi din Bucuresti. Nu facem nimic în plus, ci
facem pe aceleaşi construcţii. Şi am pierdut banii. De atunci, în fiecare an
luăm acel proiect în braţe şi cerem bani pentru Meledic. Nimeni nu ne ajută,
ba ne şi încurcă. Nu au mai fost bani, pur şi simplu. Am spus despre necesi-
tatea noastră şi la Bruxelles. E unicat în lume şi trebuie pusă în valoare zona
noastră! Din surse proprii am făcut doar un punct de informare, însă noi vrem
ca zona să se dezvolte!” - explică neputincios primarul zonei cu bogăţii albe
în subsol, dar şi cu zeci de kilometri pe munţi, cu ape minerale acoperite doar
de vegetaţie crescută în voie, aerul cel mai sărăturat din Carpaţii de Curbură
şi lista poate fi continuată pentru că ţinutul acesta este realmente unul dintre
cele mai frumoase sate din România, aşa cum a ales cu vreo 10 ani în urmă
Asociaţia Naţională „Cele mai frumoase sate din România”

Dacă urci un singur drum spre vreun sat al comunei panorama se de-
schide altfel. Aşa că îmi fac un bine: trag cât pot de mult aer în piept, mai stau
la o vorbă cu o săteancă din Meledic şi plec. Femeia îmi spune că un domn
din Bucureşti şi-a croit lângă lac un observator astronomic. S-ar vedea o con-
strucţie aparte, dar liniştea ce stă ca o pălărie imensă peste satul cu câteva zeci
de locuitori, mare parte, spun cei rămaşi, sunt la munca în ţări la care nu gân-
deşti: SUA, ranger într-un parc naţional este un domn care îşi deschide poarta
în cea a complexului turistic, nu te-ar face să vezi. Mă uit la femeia care gră-
ieşte apăsat şi tărăgant. O întreb dacă are 60 de ani şi îmi zice că râd de ea,
nu-i aşa? Are 84. Ohoo! Sarea m-a ţinuta aşa, mamă. Arunc o vorba despre
sarea aceasta domnului Marius Eugen Constantinescu, arheolog şi căutător ani
la rând în subteranul munţilor albi de la Mânzăleşti. Îmi spune că în anii ’80
se intra în peşterile de aici. Că sarea aceasta ar ajunge întregului continent mi-
nim o sută de ani şi că e un bulgăre unic. Pentru că este unic, nu s-a arătat până
acum cineva dornic să o exploateze. Mireasa economiei locale. Doar în 2008,
un investitor bulgar a bătut drumul până la Mânzăleşti şi dorea să scoată sare
de aici. Statul a spus: Nu, e monopol! Deci, şi azi tot monopol este. Mă lăsaţi
să-i zic indolenţă? 

Cobor pe lânga casa Vioricăi Copăcel, doamna căreia îi merge mâna
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pe ac şi coase costume naţionale, împreună cu mama sa, Rica Leu – senioara
meşterilor populari ai judeţului Buzău. O şi zăresc la drum. E zi de sărbătoare
şi nu coase. Are comenzi pentru Dubai, Franţa. Clientela e selectă, meşterii
puţini. Şi totuşi, modestia e supremă! Nu intru să văd ce coase pentru că mă
întâlnesc în curând cu Răzvan Gabriel Popa, vulcanologul cu doctorat obţinut
la Zurich, în septembrie 2019 şi străin până la proba contrarie de judeţul Bu-
zău. Are totuşi o vagă idee cum că bunicul ar avea rădăcini în zona noastră.
Nedovedite încă. Am spus atâtea despre Răzvan cel iubit de oamenii din Mân-
zăleşti, pentru că astăzi are vreo 30 de voluntari de la Fabrica de Bere din Bu-
zău, plus câţiva de la Fundaţia Comunitară şi, împreună, cu care ridică un gard
drag!

O să aflăm noi imediat ce înseamnă. Dar trebuie să vă imaginaţi
şi forfota din curtea bătrânei şcoli din Beşlii, ridicată în 1784. Anul acesta o
face să fie cel mai vechi spaţiu dedicat învăţământului, cel puţin pe valea
aceasta a Buzăului. Şi parcă Mânzăleştiul are vocaţie de… dascăl. Şi în pre-
zent, oameni plăcuţi de la catedră caută să reactiveze localitatea, sunt prinşi
în activităţi de voluntariat, reorganizează formaţiile de dans de odinioară ale

zonei, cheamă la unitate şi la ieşire din rând.
Am cel mai bun exemplu: Cecilia Petrescu.
Ani de zile am studiat-o pe doamna aceasta
dârză şi acum colaborez cu singurul culegă-
tor de folclor din judeţul Buzău, cu ea. Are
distincţia de fost dascăl, promptă şi inova-
tivă. Ba este şi voluntar în boardul Asocia-
ţiei Geoparcul Ţinutul Buzăului. Iar Răz-

van se bazează pe doamna aceasta, mai ales că de astăzi aici îşi are sediul
această entitate ce cuprinde deja 18 comune ale judeţului Buzău.

E partea a doua a lunii octombrie 2019. Soarele stă că un evantai dea-
supra munţilor de un verde iniţiatic. În timp ce coboram de la Meledic, am
tras cu ochiul în gospodăriile oamenilor. Şi fac aşa ceva pentru a-i cunoaşte
mai bine pe buzoienii mei! În afară de rânduri de mere roşii, gutui mici sau
copăi cu ghebe proaspete, am văzut pietre. Mda, pietre! Pe prispa a trei dintre
cele câteva case de pe acest drum de coborâre în Mânzăleşti am văzut pietre
micuţe, albe, gri, verzi, maro, galbene, roşii, cu scoici, cu peşti, cu sare, cu
chip de om metamorfozat de timp. Pietre de pe fundul Mării Sarmatice, adică
din zona aceasta. Batrâna care le ţine lângă fereastră îmi zice că „în ele stă
puterea noastră ca munteni, ele se mişcă sub noi şi ne dictează viaţa”. Din
povestea acestor pietre s-a născut şi plăcerea specialiştilor geologi, zic în mare
geologi, de a aşeza aici Geoparcul Ţinutul Buzăului.

Ani de zile în urmă, profesorii bucureşteni de la Universitate veneau
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în studiu cu studenţi şi masteranzi pe albia Slănicului.
Încet-încet a încolţit ideea unei asociaţii care să pro-
moveze judeţul Buzău ce-şi ţine istoria bine înscrisă pe
pietre, la vedere, dar pe care nu le ştim noi a le citi. Răz-
van Popa şi voluntarii taie scânduri, fier, sudează, bat
cuie şi infiletează şuruburi. Fac un gard. Şcoala aceasta
a fost abandonată în 2015, când a avut ultima generaţie
de elevi. Aici veneau anual sute de profesori ca să înveţe
să predea. Voluntarii lucrează şi în curte, dar şi în interi-
or. Totul este atât de schimbat, încât nu poţi crede că
eşti deja spre vârf de munte, spre zonele izolate, ci în
vreun oraş în care investeşte toata lumea.

Florin Enache este arhitectul care s-a alăturat iniţiativei de la Beşlii.
Mâinile îi miros de la distanţă a fier tăiat: „Eu, cumva, reprezint Asociaţia #
Better, iniţiativa pentru responsabilitate în construcţii. Încercăm să aducem
cât mai multă calitate în construcţiile în care ne implicăm. Aici facem un gard
drag. Gard scris în oglindă. Adică, încercăm să aducem acest tip de gard în
Ţinutul Buzăului ca un element de coeziune. Vrem să-l aducem ca model încât
mai multe locaţii pentru public şi, mai apoi, poate să-l aducem în comunitate.
Să ne întoarcem la normalitate. E un gard de înălţime mai mică, să ne vedem
cu vecinii peste gard, să-i punem un acoperiş – gardurile acoperite erau ale
oamenilor prosperi. Se şi păstra mai bine în timp. Sperăm să devină un element
identitar coeziv.

Arhitectul celebru în plan naţional se întoarce la muncă. Răzvan Popa,
sufletul Asociaţiei Geoparcul Ţinutul Buzăului şi cel care conduce tot ce se
întâmplă în cele 18 localităţi pentru dezvoltare durabilă este un altfel de tânăr
decât aş întâlni oriunde. Acum suntem în acest centru de senzaţii, chiar aşa se
numeşte, devenit şi sediu al GTB: „Sunt doctor în geologie, în vulcanologie
la ETH Zurich, Politehnica de acolo unde am şi studiat. Momentan lucrez tot
acolo şi sunt cercetător – vulcanolog, lucrez în dezvoltarea durabilă. Aici sunt
voluntar, acolo fac acelaş lucru dar la nivel profesional. O fac la un nivel ridi-
cat. Nu aparţin locului. Se pare că bunicul meu ar fi avut cumva o relaţie cu
Buzăului, însă mai trebuie să studiez originea. Aici, în şcoala de la Beşlii,
avem ceva aparte, o fostă sală de clasă în care avem acum spaţiul dedicat ca-
lităţii mediului. Avem trei staţii montate în Ţinutul Buzăului şi una în oraş, la
Buzău. Toate măsoară nouă parametri, cum ar fi dioxidul de carbon, umidi-
tatea, ultravioletele, luminozitatea, praful etc. La fiecare minut trimit aici date.
Împreuna cu George Kudor întreţinem aparatura din această sală, este IT-
istul nostru. Datele pot fi comparate între ele în acelaşi timp sau pe interval
de zile, o săptămână, o lună şi aşa mai departe. Terminăm această sală, care
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va avea băncuţe mobile şi o să primim elevii aici, pentru că este un laborator
viu şi vom mai avea astfel de săli. Vom face o platformă online cu o aplicaţie
în care se pot genera direct grafice ce pot fi folosite pentru discuţii la nivele
diferite de dificultate. Va deveni naţional pentru că orice sală de clasă se va
putea conecta la acest laborator şi îl va putea folosi efectiv pentru a preda di-
verse materii. Este un sicence museum interactiv! Va fi deschis publicului. Va
fi cineva aici care va explica tot. Şi profesorii pot veni aici. Spre exemplu, un
profesor de matematica poate preda media aritmetică aici sau cu datele de
aici. Şi elevul înţelege altfel. Avem şi un geofon, un aparat care ne arata cât
de radioactivi suntem… Sunt în Elveţia, dar vin aici şi fac ce vedeţi, echipa la
fel. Ne luăm liber şi venim aici… nu suntem plătiţi pentru ceea ce facem. Anul
acesta am avut o mică activitate de crowdfunding şi 50 de persoane au donat
bani pentru această şcoala. Când va fi gata tot aici, mai ales toaletele, va fi
deschis. Elevii şi oamenii vin, beneficiază de informaţii, merg şi la Muzeul
Timpul Omului, găsesc, eventual, şi spaţiu de cazare, şi astfel facem o zonă
de dezvoltare durabilă”.

Îl ascult cu deosebită plăcere pe tânărul care vorbeşte despre elixirul
Mânzăleşti! O comunitate care se va dezvolta fără să-şi dea seama. „Localnicii
iau parte la propria explozie socio-economică în mod voluntar, însă destul de
modic - îmi spune Cecilia Petrescu. Ce fac aceşti tineri? Pun pe roate un miez
de ştiinţă combinată cu turism şi educaţie, plus că promoveaza stilul de viaţă
al oamenilor, aşa cum este el, cu poveşti, istorii şi devenire. Fac ceea ce îmi
place, să descopăr în fiecare comunitate”. 

Surprinzător este că puţini se sprijină pe aportul autorităţilor, indife-
rent de rang, deşi Primăria Mânzăleşti, prin angajaţii ei, chiar au contribuit
firesc. Tinerii aceaştia visează şi schiţeaza visul în realitate! E visul altora şi
ei nu fac decât să îi dea aripi! Buzoieni, priviţi spectacolul!

ALMANAH  2020260



Elena Rusen

Ce ne facem Iarna asta?

Urlă lupii albi în munți,
Ce ne facem Iarna asta?
Amândoi de vânt bătuți,
Hai, să ne iubim şi basta!

Hai,să trecem prin troiene,
Să ne astrucăm de frig
În pădurea care geme
De durere, când te strig!

Să legăm de fruntea zării
Inocente rădăcini,
Hai, să-i smulgem aşteptării
Toate crengile cu spini!

Hai să stăpânim Pământul,
cu semințe şi cu meri,
să ne apărăm cu scutul
nesfârşitei Primăveri.

Să ne contopim mireasma,
mierea din fâneața udă,
prin obrazul prins de flăcări,
în durere să pătrundă.

Să culegem însăşi, Toamna
prinsă-n boabe rubinii,
care şi-a-ngropat iubirea
sub hotarele de vii.

Hai, Iubire, asta-i Iarnă
Cu nebuni frumoşi în munţi,
prin zăpadă, n-aştept iarbă,
să fugim la ei desculți.

Decembrie în noi

Se scurge an de an, Decembrie 
în noi,

Pe ziduri şi trotuare se scrie 
libertatea,

Nevinovații prunci s-au întâlnit 
cu Moartea,

În Piață, la Palat, pe 22.

Ştiau că sunt datori să nu îi lase 
singuri

Pe cei ucişi devreme 
la Timişoara-n piept

Să tacă la minciună, ştiau 
că nu e drept,

Decembrie să curgă cu sânge 
printre gânduri.

Decembrie târziu, a fost exod 
de Îngeri,

'89 nins cu-a Sfinților cenuşă
Ei au închis Infernul, spărgând 

în Cer o uşă
Prin care au intrat cu un popor 

pe umeri.

An Nou

Un pas pe sârma-mpodobită 
dintre ani,

Un pas spre mâinele ce astăzi 
se dospeşte,

Tic tac, Stăpânul Timp iarăşi loveşte,
Tic tac, în miezul noptii, 

La mulți ani!
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George Mihalcea

Poetul George Mihalcea s-a
născut la Buzău(13 martie 1954) şi a
plecat spre stele la 2 ianuarie 2020.

Scriitorul Ancelin Roseti in-
sera, în nefasta dimineaţă, acest mesaj
tulburător: „O veste tristă mă zguduie
din temelii, şi parcă nici nu-mi vine să
cred... Tocmai ce-am aflat că a murit
poetul George Mihalcea, cel care, da-
că vă mai amintiţi, făcea, pe vremuri,
la B1tv, emisiunea Lumea cărţilor.
Ne-am cunoscut în urmă cu mulţi ani
şi, din vorbă în vorbă, nici nu ne-am
dat seama că trecuse deja cu mult de
miezul nopţii. Noapte bună, Poete!
...Noapte bună!”

POEME
(Majoritatea aestor poeme sunt re-
produse după revista constănţeană 

„Tomis”)

***
nu știu de ce 

visul meu se înfige adesea 
în adâncul unei mări dispărute
de unde pândește un popor 
de megalodoni
prin tăcerea aproape deplină 
a sumbrelor ape 
se fac auzite doar spaimele mele 
care au gustul mirosul și culoarea 
sângelui de zeu muribund 
despre care se spune 
dar ăsta nu e un lucru verificat 
că s-ar fi născut din incestul 
timpului cu materia
la ce bun așadar 
să mai încerc destănuirea 
noimelor cu nume de copaci
de femei sau de fiare 
de vreme ce nu mai cunosc 
decât limba moartă 
a norilor inventați pentru marea
aceea

INSCRIPŢIE PE O VECHE METOPĂ

nu încercați să vă faceți
leagăne de negură
din zdrențele anilor
care s-au dus
nu ascultați
încremenirea de semne
de sub blândele ape
pe unde mai înoată
niște femei cu mâini albastre
ca și când cea mai adâncă tăcere
le-ar fi devenit casă
nu mai cântați
nici măcar una
dintre poveștile
care vă dorm
prin memorie
ci inventați altele
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unde să vă ascundeți
de fiara hămesită
a drumului
către marile vămi
spre niciunde
dar asupra de toate
nu vă mai lăsați îngerii
să umble în libertate
căci există riscul
să fie prinși asupra faptului
de a vă dărui bucuria
strict interzisă
de profeții mincinoși
ai acestui veac
fără identitate

***
un condor 
cu pliscul plin de sânge 
trece în zbor planat 
prin ochiul meu stâng 
în timp ce în marea
botezată cândva Hellespont
se scufundă ultimele corăbii 
care mai navigau
către tărâmul atlanților
zdrențele nopții trecute se-aștern
peste trupul femeii de lângă mine
și-mi șoptesc un fel de poveste 
care totuși se-ncheie cu bine 
uneori nu mai este nevoie 
decât de un vis ca acesta
ca să te poți vindeca de obsesia
drumului printr-un timp
care încetul cu încetul
se leapădă de tine 
fără să doară

***
era cât pe ce să rămân singur 
în această ciozvârtă de timp 

decupată din memoria discontinuă 
a unui veac fără identitate 
am avut însă noroc
pentru că la impactul
dintre privirea mea
și țipătul de pasăre stearpă 
înfipt în gâtlejul amurgului 
a apărut ceva foarte cețos
ca un fel de mirare 
ca un fel de speranță 
că golurile dintre noi
cei născuți din noima firii
și copiii rătăciți pe sub drumuri 
mai înseamnă ceva

SPIRITUL CRĂCIUNULUI 

prin orașul meu 
de la marginea unei țări foarte triste
nu mai colindă copii cu fețe 

de îngeri 
ci niște saltimbanci urduroși
puțind a trăscău
în preajma cărora
trebuie să fii foarte atent
la buzunare 
spiritul Crăciunului 
ce-o mai fi și ăla 
e personajul multimedia la modă 
căci pe toate canalele de ștergere
a memoriei colective 
vibrează doar îndemnuri 
la marea crăpelniță
plus sfaturi de genul
„donează și tu ceva 
pentru ca amărâții
să aibă o masă caldă”
Iisus Hristos și nașterea Lui
au devenit elemente secundare 
în albul murdar al acestui peisaj 
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deasupra căruia miroase 
din ce în ce mai tare
a țipete de păsări bolnave 
încotro s-o mai luăm 
Doamne al meu 
mai întreb câteodată 
exilat cum sunt de o viață 
într-un veac dispărut 
din calendare 

***
niște păsări se joacă
pe maidanele cerului
și astăzi nimic nu este
mai important decât asta
căci tot ce iubesc 
e pe-acolo 

RĂTĂCIND PE SUB APUSURI

nevrotici rătăcim pe sub apusuri 
ce nu vestesc decât tăceri și boală 
sau rar vreo legănare de femeie 
când sângele din ea se mai răscoală 
un zimbru exilat pe țărmul aspru
al unei mări cețoase de absint 
își cheamă vânătorii la-nfruntare
cu ropotul copitelor de-argint 
dar s-au topit de veacuri călăreții 
hăitașii nopții au pierit și ei
iar zimbrul însuși s-a golit de vlagă 
și-acum despică umbra unui stei 
se-nvălmășesc de-a oarba spaime
noime ascunse agonii de pescăruși 
de nu mai știm iubito unde suntem 
căci pentru noi nu mai există uși
vezi timpul nostru e chiar 

palimpsestul
care-și aruncă zdreanța peste tot 
pictând cu șerpi amari ai risipirii
discul de lut al soarelui netot 

noi suntem arși din nou 
pe crucea iernii 

și-nchiși ca-n moarte într-un vis 
concav 

reverberând pustiul și nimicul 
deloc îmbietor deloc suav 

M-A MÂNGÂIAT UN ÎNGER TRIST

ce greu e câteodată visul
în care ești zidit de viu
te joci de-a ploaia și ucisul
călare pe un bidiviu

mai negru decât crucea nopții
când l-ai furat c-un laț de ger
și i-ai bătut pe bolta frunții
cu trei piroane-o stea de fier

nesomnul tău lichefiază
femeile ce te-au durut
sub nori intrați în metastază
când hăcuiai mistreți în rut

nu mai sunt magi să povestească
acele zbateri fără rost
prin clipele cu miez de iască
sau prin ostroave-n care-ai fost

mereu altcineva de parcă
din tâmpla ta țâșneau doar crini
în loc de o cețoasă arcă
purtându-te printre străini

e prea târziu și te întuneci
ți s-au scos ochii la mezat
și porți cămașa fără mâneci
a îngerului nestrigat
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